
Warszawa, dnia  01-07-2021 r. 

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

Działając na podstawie art. 54 w związku z art. 33 § 1a ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo 
o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325, ze zm., dalej jako: „p.p.s.a.”) 
w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity 
Dz. U. z 2021 r. poz. 735), zawiadamiam o przekazaniu skargi Greenpeace e.V. z siedzibą w Hamburgu, 
Niemcy, na postanowienie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 maja 2021 r., znak: 
DGK-WKS.761.94.2021.4.MWI utrzymujące w mocy postanowienie własne z dnia 8 marca 2021 r., znak: 
DGK-6.4771.34.2020.MN.14 odmawiające dopuszczenia Stowarzyszenia Greenpeace e.V. z siedzibą 
w Hamburgu do udziału w postępowaniu w sprawie zmiany koncesji na wydobywanie węgla brunatnego 
i kopalin towarzyszących ze złoża „Turów”, na rzecz PGE Polskie Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna 
S.A., wraz z odpowiedzią na skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. 

Jednocześnie informuję, że w myśl 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 oraz przesłane do obwieszenia 
w sposób zwyczajowo przyjęty przez Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni.

MINISTER KLIMATU I ŚRODOWISKA

Z up. Ministra 
Jolanta Maj 
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Pieczęć Urzędu i podpis
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