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Działamy zgodnie z EMAS - zarządzając instytucją dbamy o środowisko

Warszawa, dnia 13-01-2021 r.
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O B W I E S Z C Z E N I E

Działając na podstawie art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze 
(Dz. U. 2020 r. poz. 1064, ze zm.), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks 
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, ze zm.) zawiadamiam o wydaniu przez 
Ministra Klimatu i Środowiska postanowienia z dnia 18 grudnia 2020 r. nadającego klauzulę 
poufności sprawozdaniom finansowym dołączonym do wniosku Kompanii Górniczej Amarante Sp. 
z o.o., o zmianę koncesji Ministra Środowiska nr 65/2011/p z dnia 30 grudnia 2011 r. na poszukiwanie 
złoża rud miedziowo-polimetalicznych na obszarze Perykliny Żar, położonym na terenie gmin: 
Bobrowice i Dąbie w powiecie krośnieńskim, gmin: Nowogród Bobrzański, Świdnica w powiecie 
zielonogórskim, miasta Żagań i gmin: Brzeźnica, Iłowa, Żagań w powiecie żagańskim oraz miasta 
Żary i gmin: Jasień, Lipniki Łużyckie, Lubsko, Żary w powiecie żarskim w województwie lubuskim, 
a także o wydaniu przez organ koncesyjny decyzji z dnia 23 grudnia 2020 r. kończącej postępowanie 
w sprawie zmiany przedmiotowej koncesji.

Równocześnie informuję, że akta omawianej sprawy wraz z przedmiotową decyzją znajdują się 
w siedzibie Ministerstwa Klimatu i Środowiska w Warszawie, ul. Wawelska 52/54, a ponadto kopia 
decyzji została przesłana na adres urzędów miast i gmin wymienionych powyżej.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy Prawo geologiczne i górnicze, 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 i Środowiska oraz przesłane 
do obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty do urzędów miast i gmin wskazanych w obszarze 
koncesyjnym.
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