
PROCEDURY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI 

KOMISJA 

Zaproszenie do składania wniosków dotyczących przekazania obszarów wydobycia 
węglowodorów 

(2009/C 111/10) 

Okręgowy Urząd Górniczy w Bratysławie ogłasza zgodnie z sekcją 27a ust. 8 ustawy nr 44/1998 w sprawie 
ochrony i wykorzystania zasobów mineralnych (ustawa o górnictwie), zmienionej ustawą nr 498/1991 
Rady Narodowej Republiki Słowackiej, ustawą nr 558/2001, ustawą nr 203/2004, ustawą nr 587/2004, 
ustawą nr 479/2005, ustawą nr 219/2007 oraz ustawą nr 577/2007, że Republika Słowacka, za jego 
pośrednictwem jako właściwego organu, rozpoczyna procedurę selekcji dotyczącą przekazania obszarów 
wydobycia złóż gazu ziemnego (będących w posiadaniu Republiki Słowackiej) innym organizacjom 
oraz, zgodnie z art. 3 ust. 2 lit. a) dyrektywy 94/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
30 maja 1994 r. w sprawie warunków udzielania i korzystania z zezwoleń na poszukiwanie, badanie 
i produkcję węglowodorów, zaprasza zainteresowane strony do składania wniosków dotyczących przeka
zania następujących obszarów górniczych: 

1. Nazwa/nr referencyjny obszaru górniczego: Bohunice/101/A 

Nazwa złoża: Špačince – Bohunice (złoże nr 14) 

Powierzchnia obszaru górniczego w m 2 : 89 999,75 

Rodzaj kopaliny: gaz ziemny 

Wielkość zasobów geologicznych: 70 000 000 m 3 , w tym 49 000 000 m 3 to należące do 
kategorii Z 2 zasoby bilansowe wolne, a 21 000 000 m 3 – 
zasoby pozabilansowe 

Obszar katastralny (nr identyfikacyjny IČUTJ): Bohunice (822 400) 

Powiat/kod powiatu: Trnava/207 

Stan miejsca wydobycia: od wyznaczenia obszaru górniczego w 1993 r. nie rozpo
częto wydobywania złoża 

Współrzędne punktów wyznaczających granicę obszaru górniczego Bohunice: 

Punkt 
wyznacza

jący granicę 
obszaru 

wydobycia 

Długość geograficzna Szerokość geograficzna 

1. 17,62603032 48,46504993 

2. 17,62377746 48,46729370 

3. 17,62715155 48,46879190 

4. 17,62940433 48,46654807
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2. Nazwa/nr referencyjny obszaru górniczego: Bohunice I./102/A 

Nazwa złoża: Špačince – Bohunice I (złoże nr 15) 

Powierzchnia obszaru górniczego w m 2 : 89 997,76 

Rodzaj kopaliny: gaz ziemny 

Wielkość zasobów geologicznych: 33 000 000 m 3 , w tym 23 000 000 m 3 to należące do 
kategorii Z 2 zasoby bilansowe wolne, a 10 000 000 m 3 – 
zasoby pozabilansowe 

Obszar katastralny (nr identyfikacyjny IČUTJ): Bohunice (822 400) 

Powiat/kod powiatu: Trnava/207 

Stan miejsca wydobycia: od wyznaczenia obszaru górniczego w 1993 r. nie rozpo
częto wydobywania złoża 

Współrzędne punktów wyznaczających granicę obszaru górniczego Bohunice I: 

Punkt 
wyznacza

jący granicę 
obszaru 

wydobycia 

Długość geograficzna Szerokość geograficzna 

1. 17,62616647 48,47574676 

2. 17,62417458 48,47809730 

3. 17,62770997 48,47942165 

4. 17,62970175 48,47707106 

3. Nazwa/nr referencyjny obszaru górniczego: Špačince/098/A 

Nazwa złoża: Špačince (złoże nr 13) 

Powierzchnia obszaru górniczego w m 2 : 322 923,89 

Rodzaj kopaliny: gaz ziemny 

Wielkość zasobów geologicznych: 10 000 000 m 3 , kategoria – pozabilansowe 

Obszar katastralny (nr identyfikacyjny IČUTJ): Špačince (861 049) 

Powiat/kod powiatu: Trnava/207 

Stan miejsca wydobycia: wydobywanie złoża prowadzono do 1996 r. 
W późniejszym okresie wydobywanie nie było kontynuo
wane 

Współrzędne punktów wyznaczających granicę obszaru górniczego Špačince: 

Punkt 
wyznacza

jący granicę 
obszaru 

wydobycia 

Długość geograficzna Szerokość geograficzna 

I 17,62747682 48,42965402 

II 17,62520611 48,43127419 

III 17,62404136 48,43947535 

IV 17,62728349 48,43967919 

V 17,63029415 48,43159405
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4. Nazwa/nr referencyjny obszaru górniczego: Veľké Kostoľany/103/A 

Nazwa złoża: Madunice – Veľké Kostoľany (złoże nr 12) 

Powierzchnia obszaru górniczego w m 2 : 855 000 

Rodzaj kopaliny: gaz ziemny 

Wielkość zasobów geologicznych: 85 000 000 m 3 , w tym 59 000 000 m 3 to należące do 
kategorii Z 2 zasoby bilansowe wolne, a 26 000 000 m 3 – 
zasoby pozabilansowe 

Obszar katastralny (nr identyfikacyjny IČUTJ): Veľké Kostoľany (868 141) 

Powiat/kod powiatu: Piešťany/204 

Stan miejsca wydobycia: od wyznaczenia obszaru górniczego w 1993 r. nie rozpo
częto wydobywania złoża 

Współrzędne punktów wyznaczających granicę obszaru górniczego Veľké Kostoľany: 

Punkt 
wyznacza

jący granicę 
obszaru 

wydobycia 

Długość geograficzna Szerokość geograficzna 

1. 17,75812592 48,50987684 

2. 17,76082136 48,51004290 

3. 17,76219538 48,50019246 

4. 17,74505428 48,49642573 

Współrzędne geograficzne podano w stopniach dziesiętnych, zastosowano system geodezyjny WGS-84. 

Rodzaj zezwolenia – wyłączne prawo eksploatacji złoża oraz przetwarzania wydobytej kopaliny (prawo to 
będzie przysługiwać wybranemu kandydatowi wyłącznie po otrzymaniu prawnie wiążącego zezwolenia na 
prowadzenie działalności górniczej od Okręgowego Urzędu Górniczego). 

Adres, na który należy przesyłać wnioski dotyczące przekazania obszaru wydobycia oraz osta
teczny termin ich składania: 

Obvodný banský úrad v Bratislave (Bratislava District Mining Office) 
Prievozská 30 
821 05 Bratislava 
SLOVENSKO/SLOVAKIA 

Termin składania wniosków upływa 90 dni po opublikowaniu niniejszego zaproszenia w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej. 

Warunki udziału w procedurze selekcji: zainteresowany podmiot, który składa wniosek dotyczący 
przekazania obszaru wydobycia, musi udowodnić, że jest w posiadaniu ważnego zezwolenia na prowa
dzenie działalności górniczej (lub innego zezwolenia o podobnym charakterze, wydanego w państwie 
będącym jedną z umawiających się stron Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym), obejmu
jącego działalność, która będzie prowadzona na obszarze wydobycia będącym przedmiotem wniosku, 
a także załączyć plany przetwarzania odpadów i sprawozdanie na temat swojej dotychczasowej działalności 
górniczej.
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Warunki otrzymania dokumentacji dotyczącej wyznaczenia obszaru złożowego objętego ochroną 
i wyznaczenia obszaru wydobycia: dokumentację otrzymać można w Okręgowym Urzędzie Górniczym 
w Bratysławie, zgodnie ze zmienioną ustawą nr 211/2000 o dostępie do informacji i zmianie niektórych 
innych ustaw (ustawa o wolnym dostępie do informacji). 

Wymagana zawartość wniosku dotyczącego przekazania obszaru wydobycia: informacje na temat 
obszaru wydobycia i złoża, proponowana metoda wydobycia oraz metoda prowadzenia badań, przygo
towań, modyfikacji i rafinacji, wstępne terminy prac badawczych, przygotowawczych i wydobywczych, 
środki mające na celu zmniejszenie wpływu działalności na obszarze wydobycia na środowisko, możliwości 
finansowe wnioskującego podmiotu, możliwości techniczne wnioskującego podmiotu, informacje na temat 
sposobu rozwiązania konfliktów interesów oraz szacunkowe korzyści, jakie Republika Słowacka odniesie 
w wyniku eksploatacji złóż mineralnych, wynikające ze spodziewanej sprzedaży minerałów wydobytych ze 
złóż na obszarze wydobycia będącym przedmiotem wniosku. 

Kryteria oceny wniosków: Wnioski dotyczące przekazania obszaru wydobycia zostaną ocenione przez 
komisję w oparciu o zgodność z wymogami zamieszczonymi w warunkach udziału w procedurze selekcji, 
proponowaną metodę wydobycia, w tym umiejscowienie składowisk odpadów, zbiorników składowania 
odpadów i innych obiektów służących do składowania, sposób rozwiązania konfliktów interesów 
i zgodność z wymogami w zakresie zawartości wniosków dotyczących przekazania obszaru wydobycia. 
Wszystkie kryteria mają równorzędne znaczenie. 

Wnioski dotyczące przekazania obszaru wydobycia można składać osobiście lub drogą pocztową 
na adres: Obvodný banský úrad v Bratislave, Prievozská 30, SK-821 05 Bratislava, w zamkniętej kopercie 
z napisem „Návrh do výberového konania” (wniosek dotyczący procedury selekcji) i nazwą podmiotu 
składającego wniosek. Do wniosku należy dołączyć oświadczenie, w którym wnioskodawca akceptuje 
warunki niniejszego zaproszenia do składania wniosków. Za datę złożenia wniosku przyjmuje się datę 
osobistego dostarczenia wniosku lub datę jego wysłania. 

Termin składania wniosków upływa 90 dni po opublikowaniu niniejszego zaproszenia w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej. 

Decyzja dotycząca wniosków zostanie podjęta nie później niż dwanaście miesięcy od upływu 
wspomnianego terminu. 

Organem właściwym do wydania zezwolenia na wydobywanie złóż znajdujących się na opisanych wyżej 
obszarach górniczych jest Okręgowy Urząd Górniczy w Bratysławie. Kryteria, warunki i wymogi, o których 
mowa w art. 5 ust. 1 i 2 oraz w art. 6 ust. 2 dyrektywy, są określone w ustawie nr 51/1988 Rady 
Narodowej Republiki Słowackiej w sprawie działalności górniczej, materiałów wybuchowych i Krajowej 
Administracji Górniczej, zmienionej ustawą nr 499/1991 Rady Narodowej Republiki Słowackiej, ustawą 
nr 154/1995 Rady Narodowej Republiki Słowackiej, ustawą nr 58/1998, ustawą nr 533/2004 oraz ustawą 
nr 577/2007. 

Dalsze informacje uzyskać można pod nr telefonu +421 53417309 lub drogą elektroniczną pod adresem: 
obuba@obuba.sk
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