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Spółka Enel Longanesi Developments s.r.l z siedzibą pod adre
sem: Rzym, via Dalmazia 15 (cap 00198), Italia, zarejestrowana 
w Izbie Handlowej w Rzymie z numerem P.IVA/C.F. 
10708691000, REA nr 1250942, skierowała dnia 17 sierpnia 
2011 r. do Assessore per l'Energia e i Servizi di P.U. (dyrektora 
ds. Energii i Usług Publicznych), będącego właściwym organem 
uprawnionym do wydawania zezwoleń na eksploatację na 
terenie regionu Sycylii, z siedzibą: Via Ugo La Malfa n. 87/89, 
c.a.p. 90146 Palermo, Italia, na mocy ustawy regionalnej L.R.S. 
nr 14 z dnia 3 lipca 2000 r., wniosek o wydanie zezwolenia 
pod nazwą „MASSERIA FRISELLA” na prowadzenie prac poszu
kiwawczych węglowodorów płynnych i gazowych na obszarze 
o powierzchni 68 166 ha (681,66 km 2 ), znajdującym się 
w zachodniej części Sycylii na terenie prowincji Agrigento, 
Palermo i Trapani obejmującym następujące gminy: Montevago, 
Santa Margherita Belice, (Agrigento), Bisacquino, Campofiorito, 
Camporeale, Contessa Entellina, Corleone, Monreale, Partinico, 
Piana degli Albanesi, Roccamena, San Cipirello i San Giuseppe 
Jato (Palermo), Alcamo, Gibellina, Poggioreale i Salaparuta (Tra
pani). Obszar, którego dotyczy wniosek, graniczy na zachodzie 
z obszarem objętym wnioskiem na zezwolenie pod nazwą 
„Vita” złożonym przez spółkę Edison SpA, na południu, wscho
dzie i północy – z obszarami nieobjętymi koncesjami. Obszar 
ten jest celowo ograniczony na wschodzie, aby nie zachodzić na 
obszary: SIC „Boschi Ficuzza e Cappelliere, Vallone Cerasa, 
Castagneti Mezzojuso”, „Rocca Busambra e Rocche di Rao”, 
„Monti Barracù e Cardellia, Pizzo Cangialosi e Gole del Torrente 
Corleone”, będące terenami mającymi znaczenie dla Wspólnoty. 

Granicę obszaru, który jest przedmiotem wniosku o zezwolenie, 
określa wielokąt wyznaczony liniami ciągłymi łączącymi wierz
chołki „A”, „B”, „C”, „D”, „E”, „F” i „G”. 

Wspomniane wierzchołki wyznaczone są w następujący sposób: 

A. Wierzchołek znajdujący się na wysokości 295 m n.p.m. (kra
wędź płn.-zach. C. Polizzi), na płd.-wsch. od Alcamo, pokry
wający się z wierzchołkiem „B” zezwolenia na poszukiwanie 
i wydobycie weglowodorów pod nazwą „Vita” wydanego 
spółce Edison SpA; 

B. Wierzchołek znajdujący się na wysokości 716 m n.p.m. 
(płd. –zach. krawędź Masseria Rossella), w odległości ok. 
5 km na zachód od Marineo; 

C. Wierzchołek znajdujący się na wysokości 609 m n.p.m. 
(La Guglia), będący wyłomem w skale wapiennej, położony 
w odległości o ok. 1 km na płn.–zach. od Ficuzza; 

D. Wierzchołek znajdujący się na wysokości 484 m n.p.m. 
(płn. krawędź Masseria Magione) w miejscowości C/da 
Magione; 

E. Wierzchołek znajdujący się na wysokości 366 m n.p.m. 
(płd. brzeg P.te Al vano), w miejscowości Alvano; 

F. Wierzchołek odpowiadający km 70. (słupek kilometrowy) 
drogi SS 188 w C/da Calliala, na płn.–zach. od Montevago; 

G. Wierzchołek odpowiadający km 2. (słupek kilometrowy) 
drogi SS 19 (pomiędzy Ruderi di Salaparuta a Salaparuta), 
pokrywający się z wierzchołkiem C zezwolenia na wydo
bycie pod nazwą „Vita” wydanego spółce Edison SpA. 

Współrzędne geograficzne 

Wierz
chołek Szerokość geogr. płn. Długość geogr. wsch. 

(M. Mario) 

A 37° 58′ 07,64″ 00° 31′ 50,97″ 

B 37° 56′ 49,23″ 00° 53′ 52,36″ 

C 37° 53′ 26,33″ 00° 55′ 03,42″ 

D 37° 52′ 01,22″ 00° 49′ 30,87″ 

E 37° 44′ 11,62″ 00° 46′ 20,58″ 

F 37° 41′ 43,12″ 00° 31′ 13,28″ 

G 37° 46′ 24,84″ 00° 32′ 34,14″ 

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 konku
rencyjnych. Zgodnie z art. 5 ust. 1 dyrektywy 94/22/WE. Infor
muje się ponadto, że kryteria, na podstawie których wydawane 
są zezwolenia na wydobycie i prace poszukiwawcze oraz 
koncesje na eksploatację, zostały już opublikowane w Dzienniku 
Urzędowym Wspólnot Europejskich C 396 z dnia 19 grudnia 
1998 r., z odesłaniem do przepisów dekretu prezydenta Repub
liki nr 625 z dnia 25 listopada 1996 r. (opublikowanego 
w Dzienniku Urzędowym Republiki Włoskiej nr 293 z dnia
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14 grudnia 1996 r. – Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana) 
w sprawie transpozycji wyżej wymienionej dyrektywy do krajo
wego porządku prawnego oraz jej wykonania, a także zostały 
dokładnie określone we wspomnianej ustawie regionu Sycylia 
nr 14 z dnia 3 lipca 2000 r. (opublikowanej w Dzienniku Urzę
dowym regionu Sycylia (Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana) nr 
32 z dnia 7 lipca 2000 r.). 

Warunki i wymogi dotyczące prowadzenia i zaprzestania dzia 
łalności określa wyżej wymieniona ustawa regionu Sycylia 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 Sycylia, odpowiednio nr 49 część I z dnia 14 listo
pada 2003 r. i nr 46 część I z dnia 5 listopada 2004 r. 

Dokumentacja dotycząca wniosku znajduje się w: Ufficio Regio
nale per gli Idrocarburi e la Geotermia del Dipartimento del 
Corpo Regionale delle Miniere (Via Ugo La Malfa n. 101 C.A.P. 
90146 Palermo, Italia) i jest udostępniana na życzenie zainte
resowanych podmiotów. 

Palermo dnia 15 marca 2012 r. 

Dr. Inż Salvatore GIORLANDO 
Główny inżynier
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