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OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo 
geologiczne i górnicze (Dz. U. z 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, że na wniosek PGE Górnictwo 
i Energetyka Konwencjonalna S.A. zostało wszczęte postępowanie w sprawie zmiany koncesji 
nr 65/94 na wydobywanie węgla brunatnego i kopalin towarzyszących ze złoża „Turów”, 
położonego na terenie miasta i gminy Bogatynia, powiat zgorzelecki, województwo 
dolnośląskie. 

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.

Jednocześnie zgodnie z art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. K.p.a. informuję, że 
postępowanie zostaje wydłużone do dnia 30 kwietnia 2021 r. 

Przedłużenie terminu załatwienia sprawy spowodowane jest szczególnym skomplikowaniem 
przedmiotowej sprawy.

W związku z powyższym zawiadamiam strony wszczętego w tej sprawie postępowania 
administracyjnego o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i składania wniosków 
w siedzibie Ministerstwa Klimatu i Środowiska w Warszawie (ul. Wawelska 52/54, 00-922 
Warszawa) pokój nr 136, w godzinach pracy urzędu (poniedziałek – piątek w godz. 730 – 1530).

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 przez Urząd 
Miast i Gminy w Bogatyni.
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Pouczenie:
Art. 33. § 1 k.p.a.  Pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych.
§ 2. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub zgłoszone do protokołu.
§ 3. (12) Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Adwokat, radca prawny, 
rzecznik patentowy, a także doradca podatkowy mogą sami uwierzytelnić odpis udzielonego im pełnomocnictwa oraz odpisy 
innych dokumentów wykazujących ich umocowanie. Organ administracji publicznej może w razie wątpliwości zażądać 
urzędowego poświadczenia podpisu strony.
§ 4. W sprawach mniejszej wagi organ administracji publicznej może nie żądać pełnomocnictwa, jeśli pełnomocnikiem jest 
członek najbliższej rodziny lub domownik strony, a nie ma wątpliwości, co do istnienia i zakresu upoważnienia do 
występowania w imieniu strony.

Art. 40. § 1.k.p.a. Pisma doręcza się stronie, a gdy strona działa przez przedstawiciela - temu przedstawicielowi.
§ 2. Jeżeli strona ustanowiła pełnomocnika, pisma doręcza się pełnomocnikowi. Jeżeli ustanowiono kilku pełnomocników, 
doręcza się pisma tylko jednemu pełnomocnikowi. Strona może wskazać takiego pełnomocnika.
§ 3. W sprawie wszczętej na skutek podania złożonego przez dwie lub więcej stron pisma doręcza się wszystkim stronom, 
chyba, że w podaniu wskazały jedną, jako upoważnioną do odbioru pism.
§ 4. Strona zamieszkała za granicą lub mająca siedzibę za granicą, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy 
zamieszkałego w kraju, jest obowiązana wskazać w kraju pełnomocnika do doręczeń.
§ 5. W razie niewskazania pełnomocnika do doręczeń przeznaczone dla tej strony pisma pozostawia się w aktach sprawy ze 
skutkiem doręczenia. Stronę należy o tym pouczyć przy pierwszym doręczeniu. Strona powinna być również pouczona o 
możliwości złożenia odpowiedzi na pismo wszczynające postępowanie i wyjaśnień na piśmie oraz o tym, kto może być 
ustanowiony pełnomocnikiem.

Art. 41 § 1 k.p.a. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ 
administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu. 
§ 2. W razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Art. 73 § 1 k.p.a. Strona ma prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów. Prawo to 
przysługuje również po zakończeniu postępowania. 
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