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Działamy zgodnie z EMAS - zarządzając instytucją, dbamy o środowisko

Warszawa, 29-12-2022

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. z 2022, poz. 1072 ze zm.), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 
1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.), 
w nawiązaniu do postępowania dotyczącego ponownego rozpatrzenia sprawy zakończonej 
decyzją Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 28 kwietnia 2021 r. zmieniającą koncesję 
Nr 65/94 wydaną przez Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa 
w dniu 27 kwietnia 1994 r., na rzecz Kopalni Węgla Brunatnego „Turów” w Bogatyni 
i przeniesionej na PGE Elektrownia Bełchatów S.A., na wydobywanie węgla brunatnego 
i kopalin towarzyszących ze złoża węgla brunatnego „Turów”, położonego na terenie 
miasta i gminy Bogatynia, powiat zgorzelecki, województwo dolnośląskie informuję, że 
po rozpatrzeniu wniosków Greenpeace e.V. z siedzibą w Hamburgu z dnia 1.12.2022 r.  
oraz Fundacji Frank Bold z dnia 13.12.2022 r., w dniu 29.12.2022 r. organ koncesyjny 
wydał postanowienia odmawiające zawieszenia przedmiotowego postępowania.

Równocześnie informuję, że w dniu 29.12.2022 r. organ koncesyjny wydał zawiadomienie 
o zakończeniu przedmiotowego postępowania.

W związku z powyższym informuję strony o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, 
składania wniosków i zgłaszania uwag odnośnie przedmiotowej sprawy, w siedzibie 
Ministerstwa Klimatu i Środowiska (Warszawa, ul. Wawelska 52/54; tel. 022 3692601, 
w dniach roboczych: poniedziałek – piątek w godz. 09:00 – 17:00), w terminie 21 dni od 
dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem podjęcia decyzji na 
podstawie dowodów zgromadzonych w sprawie.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji
Publicznej na stronie internetowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz przesłane do
obwieszenia w sposób zwyczajowo przyjęty przez Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni.

Z up. Ministra

Jolanta Maj
Zastępca Dyrektora
Departament Geologii i Koncesji Geologicznych
Ministerstwo Klimatu i Środowiska
/ – podpisany cyfrowo/
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