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OBWIESZCZENIE

Dziafaj~c

na podstawie art. 41 LISt. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 20 I 1 r. - Prawo geologiczne i gornicze
(Oz. U. z 2016 r. poz. 1 131, ze zm.), w zwi~zku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
Postflpowania administracyjnego (Oz. U. z 2016 r., poz.23, ze zm.(dalej: k.p.a.), zawiadamiam, ze na
wniosek Amarante Investments Sp. z 0.0., zostafo wszczerte posterpowanie w sprawie zmiany koncesji nr
65/2011/p udzielonej przez Ministra Srodowiska w dniu 30 grudnia 2011 r. na poszukiwanie zfoZa rud
miedziowo-polimetalicznych na obszarze Perykliny Zar pofozonym na terenie gmin: Bobrowice i D~bie w
powiecie krosnienskim, gmin: Nowogr6d Bobrzanski, Swidnica w powiecie zielonogorskim, miasta Zagan i
gmin: Brzeinica, ]fowa, Zagan w powiecie zaganskim oraz miasta Zary i gmin: Jasien, Lipniki LUZyckie,
Lubsko, Zary w powiecie zarskim w wojew6dztwie lubuskim.
W zwi~zku z powyzszym zawiadamiam strony wszczertego w tej sprawie postypowania
administracyjnego 0 mozliwosci zapoznania sier z aktami sprawy i skfadania wniosk6w w siedzibie
Ministerstwa Srodowiska w Warszawie (ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa), tel. do osoby prowad~cej
sprawer: 0-22 36 92 601.
Zgodnie z art. 41
ust.
ustawy Prawo geologiczne
gornicze, za strony
w tocz~cym si« post«powaniu uznano w odniesieniu do dziafalnosci wykonywanej w granicach
nieruchomosci gruntowych - wfascicieli (uzytkownik6w wieczystych) tych nieruchomosci.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomosci w Biuletynie lnformacji
Publicznej na stronie internetowej i tablicy ogfoszen Ministerstwa Srodowiska oraz przesfane
do obwieszczenia w spos6b zwyczajowo przyjerty do urz«d6w gmin wymienionych powyzej .
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Pouczenie:
Art. 33. § I k.p.a. Pelnomocnikiem strony moze bye osoba fizyczna posiadaj<jca zdolnose do czynnosci prawnych.
§ 2. Pemomocnictwo powinno bye udzielone na pismie lub zgloszone do protokolu.
§ 3. (12) Pemomocnik dol<jcza do akt oryginal lub urzydowo poswiadczony odpis pelnomocnictwa. Adwokat, radca

prawny, rzecznik patentowy, a takze doradca podatkowy mogq sami uwierzytelnie odpis udzielonego im
pelnomocnictwa oraz odpisy innych dokument6w wykazuj<jcych ich umocowanie. Organ administracji publicznej moze
w razie wqtpliwosci zaZ<jdac urzydowego poswiadczenia podpisu strony.
§ 4. W sprawach mniejszej wagi organ administracji publicznej moze nie i:qdae pelnomocnictwa, jesli pemomocnikiem
jest czlonek najblizszej rodziny lub domownik strony, a nie rna w'!tpliwosci co do istnienia i zakresu upowaznienia do
wystypowania w imieniu strony.

Art. 40. § I.k.p.a. Pisrna
a gdy strona dziala przez przedstawieiela - temu nr~'pri'ot""'"
§ 2. Jezeli strona ustanowHa pemornocnika, pisma
pdnomocnikowi, Jezeli ustanowiono kilku
pemomocnik6w,
tylko jednemu petnornocnikowi. Strona moze wskazac takiego pemomoenika.
§ 3. W sprawie
na skutek
zlozonego przez dwie lub wiycej stron pisma
wszystkirn
stronom, chyba ze w podaniu
jako
do odbioru pismo
§ 4. Strona zarnieszkala za
siedzib~ za
nie ustanowita pelnomoenika do prowadzenia
sprawy zamieszkatego w kraju,
obowiqzana wskazac w
pelnomocnika do dor~czeil.
§ 5. W razie niewskazania pemornocnika do don~czen przeznaczone dla tej strony
przy
r6wniez
Stron~ nalezy 0 tyrn
dor~czenill. Strona
sprawy ze skutkiem
post~powanie i
pouczona 0 mozliwosci ztozenia odpowiedzi na pismo
kto moze bye ustanowiony pemomocnikiern.
Art. 41 § 1
w toku
organ adrninistracji
§ 2. W razie zaniedbania
prawny.

post~powania
0

strony oraz ich przedstawiciele i petnomocnicy rnaj'l
zawiadornic
kai:dej zrnianie swego adresu.
okreslonego w § I
pisma pod dotychczasowym adresern rna skutek

Art. 73 § 1 k.p.a. Strona rna prawo wgl</du w akta sprawy, "nClrnln
przysfuguje r6wniei: po zakoilczeniu postl(powania .
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z nich notatek, kopii Ilib odpis6w. Prawo to

