
Warszawa, dnia  29-07-2021 r. 

OBWIESZCZENIE

W związku z toczącym się postępowaniem w sprawie udzielenia koncesji na poszukiwanie 
i rozpoznawanie złoża rud miedzi i srebra w obszarze „Sulmierzyce Północ”, położonego w granicach 
gmin Ostrów Wielkopolski, Raszków, Odolanów, pow. ostrowski, gmin Krotoszyn, Sulmierzyce, pow. 
krotoszyński, woj. wielkopolskie oraz w granicach gminy Milicz, pow. milicki, woj. dolnośląskie, na 
rzecz Ostrzeszów Copper sp. z o.o. w Warszawie, 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 2021 r. poz. 735) dalej jako: K.p.a., zawiadamiam strony, że zgodnie art. 23 ust. 2 pkt 1 P.g.g. 
wniosek o udzielenie koncesji wraz z projektem rozstrzygnięcia w omawianej sprawie zostały przesłane 
w celu zaopiniowania przez właściwe organy samorządu terytorialnego.

Jednocześnie informuję, że z uwagi na wysoki stopień skomplikowania sprawy, rozpatrzenie 
wniosku o udzielenie koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża rud miedzi i srebra w obszarze 
„Sulmierzyce Północ”, zostało wydłużone do dnia 31 października 2021 r. 

Ponadto zawiadamiam, że Minister Klimatu i Środowiska wydał postanowienie umarzające 
postępowanie nakładające na Ostrzeszów Copper sp. z o.o. obowiązek przedłożenia Regionalnemu 
Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Poznaniu dokumentów wymaganych przez art. 96 ust. 3 ustawy 
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 247), w celu oceny czy wnioskowane przedsięwzięcie wymaga przeprowadzenia oceny 
oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000.

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 i Środowiska oraz przesłane 
do obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty przez ww. gminy.
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