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OBWIESZCZENIE
Działając na podstawie art. 54 § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu
przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm.), dalej „p.p.s.a.”
zawiadamiam o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w dniu 30
czerwca 2021 r. skargi Leszno Copper Sp. z o.o. na decyzję Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 29
kwietnia 2021 r. znak: DGK-VI.4770.9.2019.IK.24 uchylającą w całości koncesję nr 5/2014/p z dnia 28
stycznia 2014 r. i udzielającą KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie koncesji nr 5/2021/p na
poszukiwanie złóż rud miedzi w obszarze „Kulów-Luboszyce” wraz z odpowiedzią organu na skargę .
Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 33 § 1a p.p.s.a. jeżeli przepis szczególny przewiduje,
że strony postępowania przed organem administracji publicznej są zawiadamiane o aktach lub innych
czynnościach tego organu przez obwieszczenie lub w inny sposób publicznego ogłaszania, osoba, która
brała udział w postępowaniu i nie wniosła skargi, a wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu
prawnego, jest uczestnikiem tego postępowania na prawach strony, jeżeli przed rozpoczęciem rozprawy
złoży wniosek o przystąpienie do postępowania.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji
Publicznej na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Ministerstwa Klimatu i Środowiska w siedzibie
organu oraz przesłane do obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty przez urzędy gmin właściwe w
sprawie.
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