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Komunikat Ministra Gospodarki, Rolnictwa i Innowacji Królestwa Niderlandów wydany na 
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Minister Gospodarki, Rolnictwa i Innowacji informuje, że złożono wniosek o zezwolenie na wydobycie 
węglowodorów na obszarze oznaczonym jako część segmentu S3 na mapie stanowiącej załącznik 3 do 
rozporządzenia o górnictwie (Dziennik Urzędowy Królestwa Niderlandów (Staatscourant) z 2002 r. nr 245), 
zwanym dalej segmentem S3a. 

Zgodnie z dyrektywą wymienioną w tytule oraz art. 15 Ustawy o górnictwie (Dziennik Ustaw (Staatsblad) 
z 2002 r. nr 542) Minister Gospodarki, Rolnictwa i Innowacji niniejszym zaprasza zainteresowane strony 
do składania konkurencyjnych wniosków o zezwolenie na wydobycie węglowodorów w segmencie S3a 
szelfu kontynentalnego należącego do Królestwa Niderlandów. 

Segment S3a wyznaczają: równoleżnik przechodzący przez punkty A i B; południk przechodzący przez 
punkt B oraz ortodroma pomiędzy punktem A i punktem przecięcia wspomnianego południka z linią, 
której przebieg określono w załączniku do Ustawy o górnictwie. Punkt przecięcia znajduje się w pobliżu 
punktu C. 

Punkty te wyznaczają następujące współrzędne: 

Punkt ° ′ ″ E ° ′ ″ N 

A 3 58 27,000 52 0 0 

B 4 0 0,000 52 0 0 

C 4 0 0,000 51 58 43,622 

Położenie wyżej wymienionych punktów wyrażone jest we współrzędnych geograficznych obliczonych 
zgodnie z europejskim systemem pozycjonowania. 

Powierzchnia segmentu S3a wynosi 2,1 km 2 . 

Organem upoważnionym do wydawania zezwoleń jest Minister Gospodarki, Rolnictwa i Innowacji. Kryteria, 
warunki i wymagania, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 2 oraz art. 6 ust. 2 wyżej wymienionej dyrektywy, 
określa Ustawa o górnictwie (Dziennik Ustaw (Staatsblad) z 2002 r. nr 542). 

Wnioski można składać przez 13 tygodni od daty opublikowania niniejszego zaproszenia w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej. Wnioski należy przesyłać na adres:
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De minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 
ter attentie van de heer P. Jongerius, themacoördinator mijnbouw en mijnbouwklimaat directie Energiemarkt 
ALP/562 
Bezuidenhoutseweg 30 
Postbus 20101 
2500 EC Den Haag 
NEDERLAND 

Wnioski, które wpłyną po upływie powyższego terminu, nie będą rozpatrywane. 

Decyzja w sprawie wniosków zostanie podjęta w ciągu dwunastu miesięcy od upływu wspomnianego 
terminu. 

Dodatkowych informacji udziela p. E. J. Hoppel pod nr telefonu: +31 703797762.
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