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

W związku z toczącym się postępowaniem w sprawie zmiany koncesji nr 7/2013/p na 
poszukiwanie i rozpoznawanie złóż rud miedzi na obszarze „Retków-Ścinawa” położonym na terenie 
miasta Głogów oraz gmin: Głogów, Jerzmanowa i Pęcław, pow. głogowski , gmin: Wołów i Wińsko, 
pow. wołowski, gmin: Grębocice i Polkowice, pow. polkowicki, gmin : Lubin, Rudna i Ścinawa, pow. 
lubiński i gminy Jemielno, pow. górowski, woj. dolnośląskie, działając na podstawie art. 41 ust. 3 
ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2022 r. poz. 1072, dalej: pgg) 
w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. 
U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm., dalej: kpa), zawiadamiam strony, że zgodnie z art. 23 ust. 2 pkt 1 pgg, 
wniosek o zmianę koncesji nr 7/2013/p wraz z projektem rozstrzygnięcia w omawianej sprawie zostały 
przesłane w celu zaopiniowania przez wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) właściwych ze 
względu na miejsce wykonywania zamierzonej działalności.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 pgg, za strony w toczącym się postępowaniu uznano 
w odniesieniu do działalności wykonywanej w granicach nieruchomości gruntowych – właścicieli 
(użytkowników wieczystych) tych nieruchomości.

Ponadto informuję, że w przedmiotowej sprawie zostało wydane postanowienie o nadanie 
klauzuli poufności dokumentom wnioskowanym przez KGHM Polska Miedź SA.

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 urzędy gmin wymienione powyżej.
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Pouczenie:

Art. 33 kpa
§ 1. Pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych.
§ 2. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub zgłoszone do protokołu.
§ 2a. (uchylony)
§ 3. Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Adwokat, radca 
prawny, rzecznik patentowy, a także doradca podatkowy mogą sami uwierzytelnić odpis udzielonego im 
pełnomocnictwa oraz odpisy innych dokumentów wykazujących ich umocowanie. Organ administracji 
publicznej może w razie wątpliwości zażądać urzędowego poświadczenia podpisu strony.
§ 3a. (uchylony)
§ 4. W sprawach mniejszej wagi organ administracji publicznej może nie żądać pełnomocnictwa, jeśli 
pełnomocnikiem jest członek najbliższej rodziny lub domownik strony, a nie ma wątpliwości co do istnienia 
i zakresu upoważnienia do występowania w imieniu strony.

Art. 40 kpa
§ 1. Pisma doręcza się stronie, a gdy strona działa przez przedstawiciela – temu przedstawicielowi.
§ 2. Jeżeli strona ustanowiła pełnomocnika, pisma doręcza się pełnomocnikowi. Jeżeli ustanowiono kilku 
pełnomocników, doręcza się pisma tylko jednemu pełnomocnikowi. Strona może wskazać takiego 
pełnomocnika.
§ 3. W sprawie wszczętej na skutek podania złożonego przez dwie lub więcej stron pisma doręcza się 
wszystkim stronom, chyba że w podaniu wskazały jedną jako upoważnioną do odbioru pism.
§ 4. Strona, która nie ma miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu albo siedziby w Rzeczypospolitej Polskiej, 
innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej albo państwie członkowskim 
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze 
Gospodarczym, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego 
w Rzeczypospolitej Polskiej i nie działa za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązana 
wskazać w Rzeczypospolitej Polskiej pełnomocnika do doręczeń, chyba że doręczenie następuje usługą 
rejestrowanego doręczenia elektronicznego. 
§ 5. W razie niewskazania pełnomocnika do doręczeń przeznaczone dla tej strony pisma pozostawia się w 
aktach sprawy ze skutkiem doręczenia. Stronę należy o tym pouczyć przy pierwszym doręczeniu. Strona 
powinna być również pouczona o możliwości złożenia odpowiedzi na pismo wszczynające postępowanie 
i wyjaśnień na piśmie oraz o tym, kto może być ustanowiony pełnomocnikiem.

Art. 41 kpa
§ 1. W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ 
administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu.
§ 2. W razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma 
skutek prawny.

Art. 73 kpa
§ 1. Strona ma prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów. Prawo 
to przysługuje również po zakończeniu postępowania.


		2022-06-10T07:06:28+0000
	Lidia Król; Ministerstwo Klimatu i Środowiska




