
Komunikat Ministerstwa Środowiska Republiki Czeskiej zgodnie z art. 3 ust. 2 dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady 94/22/WE w sprawie warunków udzielania i korzystania 

z zezwoleń na poszukiwanie, badanie i produkcję węglowodorów 

(2013/C 122/16) 

Zgodnie z art. 3 ust. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 94/22/WE z dnia 30 maja 1994 r. 
w sprawie warunków udzielania i korzystania z zezwoleń na poszukiwanie, badanie i produkcję węglowo
dorów Ministerstwo Środowiska oznajmia ( 1 ), że otrzymało wniosek o wydanie uprzedniej zgody na 
złożenie wniosku o ustanowienie obszaru wydobycia Horní Lomná do celów wydobycia kopaliny określonej 
jako gaz ziemny (płynne węglowodory) z wyznaczonego złoża Lomná, numer referencyjny 3 246 800. 
Wniosek dotyczy obszaru w kształcie wielokąta, wyznaczonego na mapie w załączniku do niniejszego 
komunikatu. Obszar ma powierzchnię ok. 0,00249 km 2 (na powierzchni) i ok. 14 km 2 (pod powierzchnią). 
Znajduje się on na terenie gmin Morávka, Horní Lomná i Dolní Lomná w kraju morawsko-śląskim (pół
nocnowschodnia część Republiki Czeskiej). 

Na podstawie dyrektywy wymienionej w tytule oraz par. 11 ustawy nr 44/1988 Sb., o ochronie i wyko
rzystaniu kopalin (prawo górnicze) (zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní 
zákon)), wraz z późniejszymi zmianami, Ministerstwo Środowiska Republiki Czeskiej zaprasza osoby 
fizyczne lub prawne posiadające koncesję na prowadzenie działalności górniczej (zamawiający) do złożenia 
konkurencyjnego wniosku o ustanowienie obszaru górniczego Horní Lomná do celów wydobycia kopaliny 
określonej jako gaz ziemny (płynne węglowodory) z wyznaczonego złoża Lomná. 

Organem właściwym do wydania decyzji jest Ministerstwo Środowiska. Kryteria, warunki i wymagania 
określone w art. 5 ust. 1 i 2 oraz w art. 6 ust. 2 powyższej dyrektywy są w całości przedstawione w ustawie 
nr 44/1988 Sb., o ochronie i wykorzystaniu kopalin (prawo górnicze), wraz z późniejszymi zmianami, oraz 
w ustawie nr 62/1988 Sb., o pracach geologicznych (zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích), wraz 
z późniejszymi zmianami. 

Wnioski można składać w ciągu 90 dni od daty opublikowania niniejszego zaproszenia do składania 
wniosków w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i należy je przesłać na adres Ministerstwa Środowiska: 

RNDr. Martin Holý 
ředitel odboru geologie 
Ministerstvo životního prostředí 
Vršovická 65 
100 10 Praha 10 
ČESKÁ REPUBLIKA 

Wnioski, które wpłyną po upływie powyższego terminu, nie będą rozpatrywane. Decyzja w sprawie wnio
sków zostanie podjęta w ciągu dwunastu miesięcy od upływu powyższego terminu. Dodatkowych infor
macji udziela RNDr Tomáš Sobota, nr tel. +420 267122651.
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( 1 ) Dz.U. L 164 z 30.6.1994, s. 3.
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