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OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 201 1 r. Prawo geologiczne i górnicze 

w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2014 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 613, 587 i 850), w związku 

zart. 8 ust. 4 ustawy z dnia II lipca 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze oraz 

niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1133 ze zm.) oraz w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 

1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) zawiadamiam

0 zakończeniu postępowania wyjaśniającego wszczętego na wniosek Polskiego Górnictwa Naftowego

1 Gazownictwa S.A. w Warszawie w sprawie zmiany koncesji nr i 43/93 na wydobywanie gazu ziemnego ze 

złoża „Zalęcze”, położonego na terenie gminy miejskiej Wąsosz w województwie dolnośląskim oraz na 

terenie gminy miejskiej Rawicz w województwie wielkopolskim.

W związku z powyższym zawiadamiam strony niniejszego postępowania administracyjnego 

o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów 

oraz zgłoszonych żądań w przedmiotowej sprawie w siedzibie Ministerstwa Środowiska w Warszawie 

(ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa), w pokoju nr 146, w godzinach pracy urzędu (poniedziałek - piątek 

16:15) w terminie 7 dni od daty dokonania niniejszego zawiadomienia 

zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego. Telefon do osoby prowadzącej postępowanie 

(22) 36 92 444.

w godz. 8:15

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze za strony 

w toczącym się postępowaniu uznano w odniesieniu do działalności wykonywanej w granicach 

nieruchomości gruntowych - właścicieli (użytkowników wieczystych) nieruchomości nr 295, 76, 274, 297, 

300, 298, 246/3, 196/2, 136, 165, 277, 287, 293, 294, 303, 307, 38/2, 39/2, 162/2, 64/3, 2 w obrębie 

ewidencyjnym Wodniki jednostki ewidencyjnej Gmina Wąsosz, nieruchomości nr 129/3, 105/4, 107/1, w 

obrębie ewidencyjnym Świniary jednostki ewidencyjnej Gmina Wąsosz oraz nieruchomości nr 169, 146/1, 

146/2, 146/3, 150/1, 150/2, 150/3, 161/1, 148/2, 17/10, 113/5, 47/2, 111/5, 12/2, 101/3, 101/4, w obrębie 

ewidencyjnym Wiklina jednostki ewidencyjnej Gmina Wąsosz.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji 

Publicznej na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Ministerstwa Środowiska oraz przesłane 

do obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty przez urzędy gmin wymienionych powyżej.
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