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OBWIESZCZENIE 

Działaj ąc na podstawie a rt .  41 ust. 3 i art. 80a ust. 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo 

geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2015 r. poz. 196 ze zm.), w zwi ązku z art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 
czerwca 1960 r. Kodeks post ępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23) zawiadamiam, że 
zostało wszczęte z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie zmiany koncesji Nr 17/2011/p, 
udzielonej na rzecz Zielona Góra Copper Sp. z o.o. z siedzib ą  w Warszawie, na poszukiwanie 
i rozpoznawanie z łoża rud miedzi i srebra w obszarze „Nowa Sól", po łożonym w obrębie gmin: Otyń , 
Kolsko, Nowa Sól i Siedlisko, pow. nowosolski, gminy S ława, pow. wschowski, oraz gmin: Bojadla i Zabór, 
pow. zielonogórski, woj. lubuskie. 

W związku z powy ższym zawiadamiam strony wszcz ętego w tej sprawie post ępowania 
administracyjnego o mo ż liwo ści zapoznania si ę  z aktami sprawy i sk ładania wniosków w siedzibie 
Ministerstwa Środowiska w Warszawie (ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa), w pokoju nr 155, 
w godzinach pracy urz ędu (poniedzia łek — piątek w godz. 8' s  — 1615). 

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze za strony 
w toczącym się  postępowaniu uznano w odniesieniu do działalno ści wykonywanej w granicach 
nieruchomo ści gruntowych —w ła ścicieli (użytkowników wieczystych) nieruchomo ści nr: 3094, 3120/4, 
3311/10, 3146/1, 3060/2 w obr ębie Tarnów Jezierny, nr: 454/1, 337/2, 1 171 w obr ębie Stany Lipiny, nr: 736, 
912, 990, 887 w obrębie Przyborów, nr: 17/1, 555/2, 10/1, 1030, 109/1 w obr ębie Lubięcin, nr 20/1 
w obrębie Buczków, nr 284/7 w obr ębie Chełmek, nr: 131/1, 878/8 w obrębie Bobrowniki, nr: 242/4, 278, 
356/1 w obr ębie Pyrnik Mlynkowo, nr: 5/14, 889 w obr ębie Konotop oraz nr 84 w obr ębie Mesze. 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomo ści w Biuletynie lnformacji 
Publicznej na stronie internetowej i tablicy og łoszeń  Ministerstwa Środowiska oraz przes łane 
do obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyj ęty przez Urz ąd Gminy Oty ń , Urząd Gminy Kolsko, Urząd 
Gminy Nowa Sól, Urząd Gminy Siedlisko, Urz ąd Miejski S ława, Urząd Gminy Zabór oraz Urząd Gminy 
Bojadła. 
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