
 Warszawa, dnia  18-02-2021 r.

O B W I E S Z C Z E N I E

W związku z toczącym się postępowaniem w sprawie zmiany koncesji Nr 65/94 wydanej przez 
Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa w dniu 27 kwietnia 1994 r., na rzecz Kopalni 
Węgla Brunatnego „Turów” w Bogatyni i przeniesionej na PGE Elektrownia Bełchatów S.A., na 
wydobywanie węgla brunatnego i kopalin towarzyszących ze złoża węgla brunatnego „Turów”, położonego 
na terenie miasta i gminy Bogatynia, powiat zgorzelecki, województwo dolnośląskie, działając na podstawie 
art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. 2020 r. poz. 1064 z późn. 
zm.), dalej jako: P.g.g, w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) dalej jako: K.p.a., zawiadamiam strony, że zgodnie 
z art. 23 ust. 2a pkt 1 i art. 23 ust. 1 pkt 3 P.g.g. wniosek o zmianę koncesji wraz z projektem rozstrzygnięcia 
w omawianej sprawie zostały przesłane w celu uzgodnienia przez Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia oraz 
Ministra Aktywów Państwowych.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy P.g.g., za strony w toczącym się postępowaniu uznano w odniesieniu 
do działalności wykonywanej w granicach nieruchomości gruntowych – właścicieli (użytkowników 
wieczystych) tych nieruchomości.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej 
na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Ministerstwa Klimatu oraz przesłane do obwieszczenia w sposób 
zwyczajowo przyjęty w Urzędzie Miasta i Gminy Bogatynia.
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