
ZAWIADOMIENIE O ZŁOŻONYM WNIOSKU O WYDANIE ZEZWOLENIA NA POSZUKIWANIE 
WĘGLOWODORÓW PŁYNNYCH I GAZOWYCH POD NAZWĄ „PETRALIA SOPRANA” 

REPUBLIKA WŁOSKA – REGION SYCYLIA 

DYREKCJA REGIONALNA DS. PRZEMYSŁU – WYDZIAŁ REGIONALNY DS. GÓRNICTWA 

BIURO REGIONALNE DS. WĘGLOWODORÓW I GEOTERMII (U.R.I.G.) 

(2009/C 173/10) 

Spółka EniMed – Eni Mediterranea Idrocarburi S.p.A., z siedzibą 
przy Strada Statale 117 bis – Contrada Ponte Olivo, 93012 
Gela (prowincja Caltanissetta) – numer identyfikacji podatkowej 
12300000150 – wnioskiem z dnia 9 kwietnia 2008 r. wystą
piła do Dyrekcji Regionalnej ds. Przemysłu, organu właściwego 
do wydawania zezwoleń na wydobycie na terytorium regionu 
Sycylia, z siedzibą przy Via Ugo La Malfa nr 87/89, 90146 
Palermo PA, WŁOCHY, o udzielenie jej na mocy ustawy regio
nalnej L.R.S. nr 14 z dnia 3 lipca 2000 r., transponującej 
i wykonującej dyrektywę 94/22/WE, zezwolenia na poszuki
wanie węglowodorów płynnych i gazowych pod nazwą „Petralia 
Soprana”, na obszarze o powierzchni 72 750 hektarów 
(727,50 km 2 ), znajdującym się w środkowo-północnej części 
Sycylii, na terytorium prowincji Palermo, Caltanissetta i Enna. 
Obszar ten graniczy od zachodu z obszarem objętym zezwole
niem „Casteltermini” (EniMed 100 %), od północnego zachodu 
z obszarem będącym przedmiotem wniosku o zezwolenie 
„Montemaggiore Belsito” (EniMed 100 %), a z pozostałych 
stron graniczy z obszarami wolnymi. 

W prowincji Palermo gminy, których sprawa dotyczy, to: 
Alimena, Blufi, Bompietro, Caltavuturo, Castellana Sicula, Gangi, 
Geraci Siculo, Petralia Soprana, Petralia Sottana i Polizzi Gene
rosa. W prowincji Caltanissetta gminy, których sprawa dotyczy, 
to: Caltanissetta, Resuttano i S. Caterina Villarmosa. 
W prowincji Enna gminy, których sprawa dotyczy, to: Calasci
betta, Enna, Leonforte, Nicosia, Sperlinga i Villarosa. 

Granica obszaru, który jest przedmiotem wniosku o zezwolenie, 
jest wyznaczona linią ciągłą łączącą wierzchołki „A”, „B”, „C”, 
„D”, „E”, „F”, „G”, „H” oraz „I”, określone w następujący sposób: 

A. punkt znajdujący się na 41 kilometrze drogi krajowej 
nr 286 do Geraci Siculo. 

B. punkt trygonometryczny na wysokości 1 122 m szczytu 
Monte della Grassa, na północny wschód od zabudowań 
Gangi. 

C. punkt znajdujący się przy północno-zachodniej krawędzi 
obiektu na wysokości 409 m n.p.m. w pobliżu drogi 
krajowej nr 121 w Contrada S. Benedetto. 

D. punkt trygonometryczny na wysokości 832 m Monte delle 
Rocche, na południowy zachód od zabudowań S. Caterina di 
Villarmosa, pokrywający się z wierzchołkiem „E” 
z zezwolenia „Casteltermini”. 

E. wierzchołek znajdujący się na trzecim kilometrze drogi do 
Resuttano, na południe od Cozzo Campanella, pokrywający 
się z wierzchołkiem „D” z zezwolenia „Casteltermini”. 

F. wierzchołek znajdujący się przy północno-wschodniej 
krawędzi obiektu na wysokości 616 m Case Tedesco 
w Contrada Cannatello; pokrywający się z wierzchołkiem 
„C” z zezwolenia „Casteltermini”. 

G. wierzchołek znajdujący się przy południowej krawędzi 
domu na wysokości 680 m w Contrada S. Filippo, na połu
dniowy zachód od centrum zabudowań w Alimena, pokry
wający się z wierzchołkiem „B” z zezwolenia „Casteltermini”. 

H. wierzchołek na wysokości 697 m przy wschodniej krawędzi 
domu znajdującego się pomiędzy Contrada Mangiante 
a Contrada Scorsone; pokrywający się z wierzchołkiem „A” 
z zezwolenia „Casteltermini”. 

I. punkt trygonometryczny na wysokości 947 m szczytu 
Monte Piombino, na południe – południowy wschód od 
zabudowań Caltavuturo. 

Współrzędne geograficzne 

Wierzchołek Szer. geogr. pół Dł. geogr. wsch. (M.Mario) 

A 37° 49′ 28,61″ 01° 42′ 06,78″ 

B 37° 49′ 22,20″ 01° 50′ 51,64″ 

C 37° 36′ 09,84″ 01° 53′ 17,04″ 

D 37° 35′ 02″ 01° 33′ 37″ 

E 37° 40′ 11,42″ 01° 33′ 18,84″ 

F 37° 40′ 10″ 01° 38′ 02″ 

G 37° 41′ 09″ 01° 38′ 32″ 

H 37° 45′ 56,98″ 01° 25′ 27,58″ 

I 37° 47′ 34″ 01° 28′ 26″ 

Zainteresowane podmioty mogą złożyć wniosek o zezwolenie 
dotyczący tego samego obszaru w ciągu 90 dni od dnia opub
likowania niniejszego zawiadomienia w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej. Wnioski otrzymane po tej dacie nie zostaną 
uwzględnione. Dekret przyznający zezwolenie na prace poszu
kiwawcze zostanie przyjęty w ciągu sześciu miesięcy po osta
tecznym terminie zgłaszania ewentualnych wniosków przez 
podmioty konkurencyjne. Zgodnie z art. 5 ust. 1 dyrektywy 
94/22/WE informuje się ponadto, że kryteria, na podstawie 
których wydawane są zezwolenia na wydobycie i prace poszu
kiwawcze oraz koncesje na eksploatację zostały już opubliko
wane w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich C
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nr 396 z dnia 19 grudnia 1998 r., z odesłaniem do przepisów 
dekretu prezydenta Republiki nr 625 z dnia 25 listopada 
1996 r. (opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Republiki 
Włoskiej nr 293 z dnia 14 grudnia 1996 r.) w sprawie trans
pozycji i wykonania wyżej wymienionej dyrektywy do krajo
wego porządku prawnego, a także zostały dokładnie określone 
we wspomnianej ustawie regionu Sycylii nr 14 z dnia 3 lipca 
2000 r. (opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Regionu Sycylii 
nr 32 z dnia 7 lipca 2000 r.). 

Warunki i wymogi dotyczące prowadzenia i zaprzestania dzia 
łalności określa wyżej wymieniona ustawa regionu Sycylii nr 14 
z dnia 3 lipca 2000 r. oraz standardowa specyfikacja techniczna 
(Disciplinare Tipo) przyjęta przez Dyrekcję ds. Przemysłu dekre
tami nr 91 z dnia 30 października 2003 r. oraz nr 88 z dnia 
20 października 2004 r., opublikowanymi w Dzienniku Urzę

dowym Regionu Sycylii, odpowiednio nr 49 część I z dnia 
14 listopada 2003 r. i nr 46 część I z dnia 5 listopada 2004 r. 

Zainteresowane podmioty mogą zapoznać się z dokumentacją 
dotyczącą wniosku, która udostępniana jest na życzenie 
w Biurze Regionalnym ds. Węglowodorów i Geotermii 
Wydziału Regionalnego ds. Górnictwa, via Ugo La Malfa 
nr 101, 90146 Palermo PA, WŁOCHY. 

Palermo dnia 5 lutego 2009 r. 

Kierownik U.R.I.G. 
Dr. Inż. Salvatore GIORLANDO
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