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Działamy zgodnie z EMAS - zarządzając instytucją, dbamy o środowisko
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OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 49, art. 106 §2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm., dalej: K.p.a.) oraz art. 
41 ust. 3, art. 80 ust. 3 i ust. 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. 
U. z 2022 r. poz. 1072 z późn. zm.) zawiadamiam o przekazaniu Projektu robót geologicznych 
dla reambulacji Szczegółowej mapy geologicznej Sudetów w skali 1:25 000 arkusz Skorzynice wraz 
z projektem rozstrzygnięcia w sprawie do zaopiniowania przez Wójta Gminy Pielgrzymka, 
Wójta Gminy Warta Bolesławiecka oraz Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski.

Strony mogą zapoznać się z aktami sprawy i składać wnioski w siedzibie Ministerstwa 
Klimatu i Środowiska w Warszawie (ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa), w pokoju nr 76, 
w godzinach pracy urzędu (poniedziałek – piątek w godz. 9.00 – 14.00). Sprawę prowadzi 
Pani Barbara Malinowska (tel. 22 369 27 27).

Zgodnie z art. 80 ust. 3 w zw. z art. 41 ust. 1 Prawa geologicznego i górniczego stronami 
w toczącym się postępowaniu są właściciele (użytkownicy wieczyści) nieruchomości 
w granicach których mają być wykonywane roboty geologiczne.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej 
Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz w sposób 
zwyczajowo przyjęty przez Urzędy Gmin: Pielgrzymka i Warta Bolesławiecka oraz Urząd 
Gminy i Miasta Lwówek Śląski.

Informuję, że niniejsze obwieszczenie zostało wydane przez organ w postaci elektronicznej 
przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego oraz opatrzone kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym.

W przypadku doręczenia stronom wydruku obwieszczenia, doręczenie nastąpi na podstawie 
art. 393 § 1 K.p.a. poprzez wydruk obwieszczenia uzyskanego z systemu 
teleinformatycznego, w którym zostało podpisane. Integralną część wydruku obwieszczenia 
stanowi dokument, wygenerowany z systemu, potwierdzający sposób złożenia podpisu, imię 
i nazwisko, nazwę stanowiska osoby podpisującej obwieszczenie oraz identyfikator 
obwieszczenia nadany przez system teleinformatyczny. 

W przypadku, o którym mowa powyżej, doręczenie niniejszego wydruku wywołuje takie 
same skutki prawne jak doręczenie obwieszczenia podpisanego własnoręcznie.
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