
INFORMACJE PAŃSTW CZŁONKOWSKICH 

Zawiadomienie rządu Walonii dotyczące wniosku o wyłączne zezwolenie na wydobycie 
węglowodorów gazowych, zwane „zezwoleniem Sud de Charleroi” 

(2020/C 372/05) 

Niniejsze zawiadomienie obejmuje zakresem trzy dawne kopalnie węgla – Charbonnages de Monceau-Fontaine: dawną 
kopalnię nr 19 „Bas Long Prés” w Marchienne-au-Pont, dawną kopalnię nr 23 „Cerisier” w Marcinelle i dawną kopalnię 
nr 24 „Fiestaux” w Couillet. Dotyczy wydobycia gazu kopalnianego zawartego w pozostałych wolnych przestrzeniach daw
nych kopalń. 

Obszar jest określony poniżej w układzie współrzędnych Lambert 72:                                                              

Punkty X [m] Y [m] 

1 152 132 123 126 

2 153 955 122 474 

3 153 921 122 280 

4 154 572 121 753 

5 155 653 121 550 

6 157 064 120 821 

7 157 880 120 633 

8 158 403 119 595 

9 158 748 119 047 

10 158 722 117 155 

11 157 045 116 198 

12 157 039 117 804 

13 156 324 119 247 

14 155 331 119 142 

15 154 554 118 607 

16 154 038 118 602 

17 154 165 116 909 

18 153 485 116 828 

19 152 995 117 176 

20 152 916 117 161 

21 151 972 117 375 

22 152 174 118 454 

23 151 575 118 552 

24 151 320 119 581 

25 152 025 119 902 

26 152 066 119 947 

27 150 788 120 206 

28 149 003 119 572 

29 148 285 119 971 

30 147 939 123 371   
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Poszukiwanie i wydobycie gazu reguluje dekret królewski nr 83 z dnia 28 listopada 1939 r. w sprawie poszukiwania 
i wydobycia skał bitumicznych, ropy naftowej i gazów palnych. 

Waloński minister ds. środowiska, przyrody, leśnictwa, wsi i dobrostanu zwierząt wzywa osoby zainteresowane tym poszu
kiwaniem i wydobyciem do składania wniosków o zezwolenie w terminie dziewięćdziesięciu dni od daty opublikowania 
niniejszego zawiadomienia, zgodnie z niżej podanymi zaleceniami. 

Warunki składania wniosków określone są w art. 6 uchwały rządu Walonii z dnia 19 marca 2009 r. określającej formę 
i szczegółowe zasady rozpatrywania wniosków o wyłączne zezwolenie na poszukiwanie i wydobycie ropy naftowej 
i gazów palnych i zmieniającej uchwałę rządu Walonii z dnia 4 lipca 2002 r. uchwalającą wykaz projektów objętych oceną 
wpływu oraz urządzeń sklasyfikowanych. Do każdego wniosku dołącza się program dotyczący wydobycia. 

Składanie wniosków i kryteria udzielania zezwolenia 

Podmioty składające wniosek początkowy i wnioski konkurencyjne muszą udowodnić, że spełniają warunki konieczne do 
uzyskania zezwolenia, określone w art. 6 ust. 2 i 3 uchwały z dnia 19 marca 2009 r., o której mowa powyżej. 

Wnioski należy kierować listem poleconym do walońskiego ministra ds. środowiska, przyrody, leśnictwa, wsi i dobrostanu 
zwierząt na następujący adres: 

rue d’Harscamp, 22 
5000 Namur 
BELGIA 

Rząd Walonii podejmie decyzję na podstawie następujących obiektywnych i niedyskryminacyjnych kryteriów: 

a) technicznych i finansowych możliwości wnioskodawców; 

b) proponowanego systemu prowadzenia poszukiwań, badań lub włączenia do produkcji obszaru geograficznego, o któ
rym mowa; 

c) jeżeli złożono kilka wniosków równorzędnych pod względem możliwości technicznych i finansowych, jak również 
w odniesieniu do programu dotyczącego poszukiwania i wydobycia: 

1) jakości wcześniejszych analiz przeprowadzonych w celu określenia programu prac; 

2) wydajności i kompetencji, jakimi wykazali się wnioskodawcy przy okazji wszelkich innych zezwoleń, w szczegól
ności w odniesieniu do ochrony środowiska; 

3) bliskiego sąsiedztwa obszaru już badanego lub eksploatowanego przez wnioskodawców; 

4) oczekiwanych pozytywnych skutków dla rozwoju Regionu Walońskiego i działań technologicznych prowadzonych 
na jego terytorium. 

Standardowa specyfikacja 

Standardowa specyfikacja zawierająca warunki i wymogi minimalne dotyczące wykonywania i zakończenia przedmioto
wych działań jest dostępna na stronie internetowej Dyrekcji Generalnej ds. Rolnictwa, Zasobów Naturalnych i Środowiska 
[Service public de Wallonie Agriculture, Ressources Naturelles et Environnement]: http://environnement.wallonie.be 

Wszelkich dodatkowych informacji udziela Service public de Wallonie Agriculture, Ressources Naturelles et Environnement 
[Dyrekcja Generalna ds. Rolnictwa, Zasobów Naturalnych i Środowiska] – Avenue Prince de Liège 15, 5100 Jambes, Belgia 
– przy Direction des risques industriels, géologiques et miniers [Dyrekcja ds. ryzyka przemysłowego, geologicznego i górni
czego] (tel. +32 81336136 – e-mail: risques.environnement@spw.wallonie.be).   
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