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Wnioskiem z dnia 18 marca 2011 r. spółka GAS2GriD Ltd, z siedzibą w Australii pod adresem Level 7, 10 
Bridge Str., Sydney, NSW 2000, Australia, wystąpiła o wyłączne zezwolenie na okres pięciu (5) lat na 
poszukiwanie węglowodorów płynnych lub gazowych, zwane „zezwoleniem Mirande”, obejmujące część 
departamentów Haute-Garonne, Gers i Hautes-Pyrénées. 

Obszar, którego dotyczy wspomniane zezwolenie, wyznaczają południki i równoleżniki łączące kolejno 
punkty, których współrzędne geograficzne określono poniżej, przy czym południkiem początkowym jest 
południk biegnący przez Paryż. 

Wierzchołek Długość geograficzna zachodnia Szerokość geograficzna północna 

A 2,40 48,50 

B 1,30 48,50 

C 1,30 48,30 

D 1,20 48,30 

E 1,20 48,20 

F 1,10 48,20 

G 1,10 48,00 

H 1,40 48,00 

I 1,40 48,10 

J 2,20 48,10 

K 2,20 48,30 

L 2,30 48,30 

M 2,30 48,40 

N 2,40 48,40 

Wyznaczona w ten sposób powierzchnia wynosi około 3 292 km 2 . 

Składanie wniosków i kryteria udzielania zezwolenia 

Podmioty składające wniosek pierwotny oraz podmioty składające wnioski konkurencyjne muszą udowod
nić, że spełniają warunki konieczne dla uzyskania takiego zezwolenia, określone w art. 4 i 5 zmienionego 
dekretu nr 2006-648 z dnia 2 czerwca 2006 r. dotyczącego zezwoleń na wydobycie i składowanie 
podziemne (Journal officiel de la République française z dnia 3 czerwca 2006 r.). 

Zainteresowane podmioty mogą przedłożyć konkurencyjne wnioski w terminie 90 dni od chwili publikacji 
niniejszego zawiadomienia, zgodnie z procedurą opisaną w „Zawiadomieniu dotyczącym udzielania 
zezwoleń na wydobywanie węglowodorów we Francji”, opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Wspólnot

PL C 54/6 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 23.2.2013 

( 1 ) Dz.U. L 164 z 30.6.1994, s. 3.



Europejskich C 374 z dnia 30 grudnia 1994 r., s. 11, i ustanowioną zmienionym dekretem nr 2006-648 
z dnia 2 czerwca 2006 r. dotyczącym zezwoleń na wydobycie i składowanie podziemne (Journal officiel de la 
République française z dnia 3 czerwca 2006 r.). 

Wnioski konkurencyjne należy kierować do ministerstwa ds. ekologii, zrównoważonego rozwoju i energii 
na adres podany poniżej. 

Warunki i wymagania dotyczące prowadzenia działalności i jej zaprzestania 

Wnioskodawcy są proszeni o zapoznanie się z treścią art. 79 i 79.1 kodeksu górniczego oraz ze zmie
nionym dekretem nr 2006-649 z dnia 2 czerwca 2006 r. w sprawie prac wydobywczych, robót związanych 
ze składowaniem podziemnym oraz urzędu nadzoru kopalń i składowania podziemnego (Journal officiel de la 
République française z dnia 3 czerwca 2006 r.). 

Wszelkich dodatkowych informacji udziela ministerstwo ds. ekologii, zrównoważonego rozwoju i energii: 

Direction générale de l’énergie et du climat — Direction de l’énergie, Bureau exploration et production des 
hydrocarbures, Grande Arche, Paroi Nord, 92055 La Défense cedex, France, tel. +33 140819527. 

Wymienione wyżej przepisy wykonawcze są dostępne na stronie internetowej Légifrance: http://www. 
legifrance.gouv.fr
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