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Spółka MAC OIL SpA – z siedzibą w Rzymie przy Via Lucullo 
11 (kod 00187), Italia, wpisana do rejestru handlowego 
w Rzymie pod numerem P.IVA/C.F. 09409401008, REA 
1160635 – wystąpiła z wnioskiem datowanym na dzień 
15 września 2011 r. (uzupełnionym w dniu 21 maja 2012 r., 
a następnie w dniu 19 października 2012 r.) do Dyrekcji Regio
nalnej ds. Energii i Usług Publicznych (organu właściwego 
w sprawach zezwoleń górniczych na terytorium regionu Sycylia, 
z siedzibą przy via Ugo La Malfa n o 87/89, c.a.p. 90146 
Palermo, Italia), o udzielenie jej – na podstawie ustawy regio
nalnej L.R.S. nr 14 z dnia 3 lipca 2000 r. – zezwolenia na 
poszukiwanie węglowodorów płynnych i gazowych pod 
nazwą „Torrente Rizzuto”, na obszarze o powierzchni 
69 203,95 ha (692,04 km 2 ), który znajduje się na terytorium 
prowincji Agrigento, Caltanissetta i Enna oraz obejmuje nastę
pujące gminy: Campobello di Licata, Licata, Ravanusa (Agrigen
to), Butera, Gela, Mazzarino, Riesi (Caltanissetta), Barrafranca, 
Enna, Piazza Armerina, Pietraperzia (Enna). Przedmiotowy 
obszar graniczy od północy z obszarem objętym zezwoleniem 
„Friddani” (wierzchołki „B”, „C” i „D” obszaru „Torrente Rizzu
to”), od wschodu jest ograniczony obszarem objętym zezwole
niem „Passo di Piazza” (wierzchołki „E” i „F” obszaru „Torrente 
Rizzuto”), natomiast od południa otacza obszar objęty wnio
skiem o wydanie zezwolenia „Costa del Sole” (wierzchołki 
„G”, „H”, „I”, „L”, „M”, „N” oraz „O” obszaru „Torrente Rizzuto”). 

Granicę obszaru, który jest przedmiotem wniosku o zezwolenie, 
określa nieregularny wielobok wyznaczony poprzez linie 
łączące wierzchołki „A”, „B”, „C”, „D”, „E”, „F”, „G”, „H”, „I”, 
„L”, „M”, „N” oraz „O”. 

Odpowiednie wierzchołki określone są w następujący sposób: 

A. Wierzchołek znajdujący się na linii wybrzeża, na poziomie 
morza, uzyskany w wyniku przedłużenia linii przechodzącej 
przez wierzchołek „B” oraz punkt na wysokości 19 m na 
drodze prowincjonalnej nr 67 w miejscowości Sorgente del 
Pisciotto; 

B. Wierzchołek znajdujący się na wysokości 661 m w miejs
cowości Cozzo Mola di Gerasello, pokrywający się z wierz
chołkiem „A” określonym w zezwoleniu „Friddani”; 

C. Wierzchołek znajdujący się na południowej krawędzi 
budynku „Casa Giordano”, ok. 550 m na północ-północny 
zachód od punktu na wysokości 429 m na południe od 
zabudowań Barrafranca, pokrywający się z wierzchołkiem 
„r” określonym w zezwoleniu „Friddani”; 

D. Wierzchołek znajdujący się na km 14 drogi przebiegającej 
na wschód od Mazzarino i łączącej Contrada Floresta 
z drogą krajową nr 117, pokrywający się z wierzchołkiem 
„q” określonym w zezwoleniu „Friddani”; 

E. Wierzchołek znajdujący się na północno-wschodniej 
krawędzi budynku o nazwie „C. Zubia Nuova” na wysokości 
101 m, na południowy wschód od stacji Butera, pokrywa
jący się z wierzchołkiem „a” określonym w zezwoleniu 
„Passo di Piazza”; 

F. Wierzchołek znajdujący się na linii wybrzeża, na poziomie 
morza, uzyskany w wyniku przedłużenia linii przechodzącej 
przez wierzchołek „E” oraz punkt położony na km 225 
drogi krajowej nr 115, pokrywający się z wierzchołkiem 
„Z” określonym w zezwoleniu „Passo di Piazza”; 

G. Wierzchołek określony przez punkt przecięcia linii 
wybrzeża i przedłużenia prostej przechodzącej przez wierz
chołki „I” oraz „H”, pokrywający się z wierzchołkiem okre 
ślonym w zezwoleniu „Costa del Sole”; 

H. Wierzchołek określony przez punkt trygonometryczny na 
wysokości 75 m „Torre Manfria”, odpowiadający wierzchoł
kowi „C” określonemu we wniosku o wydanie zezwolenia 
„Costa del Sole”; 

I. Wierzchołek określony przez punkt trygonometryczny na 
wysokości 289 m „Rocca d'Adamo”, odpowiadający wierz
chołkowi „B” określonemu we wniosku o wydanie zezwo
lenia „Costa del Sole”; 

L. Wierzchołek znajdujący się na południowo-zachodniej 
krawędzi budynku „Casa Savorni” na wysokości 100 m, 
odpowiadający wierzchołkowi „A” określonemu w zezwo
leniu „Costa del Sole”; 

M. Wierzchołek znajdujący się na południowo-zachodniej 
krawędzi budynku „Casa La Tenutella” na wysokości 59 m, 
odpowiadający wierzchołkowi „G” określonemu we wniosku 
o wydanie zezwolenia „Costa del Sole”;

PL C 387/14 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 15.12.2012



N. Wierzchołek określony przez punkt trygonometryczny na 
wysokości 18 m „Castello di Falconara”, odpowiadający 
wierzchołkowi „F” określonemu we wniosku o wydanie 
zezwolenia „Costa del Sole”; 

O. Wierzchołek określony przez punkt przecięcia linii 
wybrzeża i przedłużenia prostej przechodzącej przez wierz
chołki „M” oraz „N”, odpowiadający wierzchołkowi „E” okre 
ślonemu w zezwoleniu „Costa del Sole”. 

Współrzędne geograficzne 

Wierz
chołek Szer. geogr. płn. Długość geogr. wsch. 

(M. Mario) 

A 1° 23′ 54,92″ 37° 07′ 33,37″ 

B 1° 46′ 45,6″ 37° 27′ 39″ 

C 1° 45′ 16,98″ 37° 21′ 56,37″ 

D 1° 51′ 25,54″ 37° 16′ 54,67″ 

E 1° 44′ 07,44″ 37° 07′ 57,24″ 

F 1° 41′ 59,51″ 37° 05′ 45,11″ 

G 1° 41′ 08,14″ 37° 05′ 31,11″ 

H 1° 41′ 11,19″ 37° 05′ 59,19″ 

I 1° 43′ 35,59″ 37° 09′ 41,35″ 

L 1° 42′ 23,39″ 37° 09′ 49,96″ 

M 1° 38′ 33,56″ 37° 08′ 41,63″ 

N 1° 36′ 03,05″ 37° 06′ 29,39″ 

O 1° 35′ 57,97″ 37° 06′ 25,14″ 

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 Unii Europejskiej C 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. 
– Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana) w sprawie trans
pozycji wyżej wymienionej dyrektywy do krajowego porządku 
prawnego oraz jej wykonania, a także zostały dokładnie okre 
ślone we wspomnianej ustawie regionu Sycylia nr 14 z dnia 
3 lipca 2000 r. (opublikowanej w Dzienniku Urzędowym 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 dekretem nr 91 z dnia 30 paździer
nika 2003 r. i dekretem nr 88 z dnia 20 października 2004 r. 
przez Assessore per l’Industria i opublikowana w Gazecie Urzędowej 
regionu Sycylia (Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana), odpo
wiednio 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. Przemysłu i Górnictwa (Via Ugo 
La Malfa 101, 90146 Palermo, Italia). 

Salvatore GIORLANDO 
Główny inżynier
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