Warszawa, dnia .. ~.. ml~:.:(:.~. 2015 r.

OBWIESZCZENIE

Dzialajftc na podstawie art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i gomicze
(Dz. U. z 2015 r. poZ. 196), w zwiftZku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postf3Jowania
administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.) zawiadamiam, i:e na wniosek Amarante Investments
Sp. z 0.0. z siedzirnt w Krakowie, zostalo wszczc:;te postc:;powanie w sprawie udzielenia koncesji na
poszukiwanie mineralizacji miedziowo-polimetalicznej w obszarze "Tuplice", poIoionym na terenie gmin:
Brody, lasien, Lipinki LUZyckie, Lc:;knica, Przew6z, Trzebiel, Tuplice, iary, pow. Zarski, oraz na terenie
gmin: Oozdnica, Howa, Wymiarki, pow. taganski, w woj. lubuskim oraz na terenie miasta i gminy
Wc:;gliniec, pow. zgorzelecki, w woj. dolnosh\skim.
lednoczesnie zawiadamiarn, ii dzialaj!\C na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo geologiczne
i g6micze, w zwiftZku z art. 106 K.p.a. przedmiotowy wniosek 0 udzielenie koncesji przeslano
do zaopiniowania do wlaSciwych w sprawie: W6jta Ominy Brody, Burmistrza Ominy lasien, W6jta Gminy
Lipinki Lutyckie, Burmistrza Ominy LC(knica, W6jta Ominy Przew6z, W6jta Ominy Trzebiel, W6jta Gminy
Tuplice, W6jta Ominy Zary, Burmistrza Ominy Oozdnica, Burmistrza Ominy Howa, W6jta Gminy
Wymiarki, Burmistrza Ominy i Miasta WC(gliniec.
W zwiftZku z powyZszym zawiadamiam strony wszczc:;tego w tej sprawie postC(powania
administracyjnego 0 moiliwosci zapoznania siC( z aktami sprawy i sldadania wniosk6w w sie<lzibie
Ministerstwa Srodowiska w Warszawie (ul. Wawelska 52154, ()()"922 Warszawa), w pokoju nr 155,
w godzinach pracy UfZC(du (poniedzialek -- piftlek w godz. 81s -- 16 Is ). SprawC( prowadzi p. Agata KoSiur.
tel. 0-22 36 92 626.
Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gomicze za strony
w toclftcym sic:; postc:;powaniu uznano w odniesieniu do dzialalnoSci wykonywanej w granicach
nieruchomosci gruntowych - wlaScicieli (uZytkownik6w wieczystych) tych nieruchomosci.
Niniejsze obwieszczenie zoslaje podane do publicznej wiadomosci w Biuletynie Informacji
Publicznej na stronie intemetowej i tablicy ogloszen Ministerstwa Srodowiska oraz przeslane
do obwieszczenia w spos6b zwyczajowo przyjC(ty przez urz¢y gmin wymienionych powyi:ej.

Wywieszonodnia ... ~.~:.?~:~.~~~: ........
ZdjC(to dnia .........................................
PiecZC(c Urzc:;du i podpis

Pouczenie:

/

Art. 33. § 1 Kp.a. Pclnomocnikiem strony moze bye osoba fizyczna posiadajl\(:a zdolnosc do czynnoSci prawnych.
§ 2. Pclnomocnictwo powinno bye udzielone na pismie lub zgioszone do protokoiu.
§ 3. Pclnomocnik doil\.Cza do akt oryginai lub urz¢owo poswiadczony odpis peinomocnictwa. Adwokat, radca prawny, rzecznik.
patentowy, a tak:Ze doradca podatlcowy mogl:\. sami uwierzytelnic odpis udzielonego im peinomocnictwa oraz odpisy inoych

dokumentow wykazujllCych ich umocowanie. Organ administracji publicznej mote w razie Wl\.tpliwoSci zaZltdae urzl(dowego
poswiadczenia podpisu strony.
§ 4. W sprawach mniejszej wagi organ administracji publicznej mote nie ZIlda6 pelnomocnictwa, jesli pelnomocnikiem jest czJonek
najblitszej rodziny lub domownik strony, a nie rna Wl\.tpliwoSci co do istnienia i zakresu upowatnienia
do wyst~powania w imieniu strony.
Art. 40. § 1. Kp.o.. Pisrna do~za si~ stronie, a gdy strana dziala przez przedstawiciela • temu przedstawicielowi.
§ 2. Jeteli strona ustanowila pelnomocnika, pisrna dor~ si~ pelnomocnikowi. Jezeli ustanowiono kilku pelnomocnik6w, do~za
si~ pisrna tylko jednemu pelnomocnikowi. Strona mote wskaza6 takiego pelnomocnika
§ 3. W sprawie wszcz~tej na slrutek podania zlozonego przez dwie lub wi~j stron pisrna dor~ si~ wszystkim stronom, chyba te
w podaniu wskazaly jednqjako upowamionll do odbioru pismo
§ 4. Strona zamieszkala za granicll lub rnajllCa siedzi~ za granic", jeteli nie ustanowita pelnomocnika do prowadzenia sprawy
zamieszkaiego w kraju, jest obowillZana wskazae w kraju pelnomocnika do do~ze6.
§ 5. W razie niewskazania pelnomocnika do dor~zen przeznaczone dla tej strony pisrna pozostawia si~ w aktach sprawy ze skutkiem
do~enia Stron~ nalety 0 tyro pouczye przy pierwszym do~zeniu. Strona powinna bye r6wniei: pouczona
o moZiiwoSci zlotenia odpowiedzi na pismo wszczynajl\Ce post~powanie i wyjaSnien na pismie oraz 0 tyro. kto mole bye
ustanowiony peinomocnikiem.
Art. 41 § 1 K.p.a.. W toku post~powania strony oraz ich przedstawiciele i pelnomocnicy majll obowillZek zawiadomie organ
administracji pubJicznej 0 kaZdej zmianie swego adresu.
§ 2. W razie zaniedbania obowi!lZku okreSlonego w § I do~zenie pisrna pod dotychczasowym adresem rna skutek prawny.

Art. 73 § 1 Kp.a. Strona rna prawo wglqpu w akta sprawy, sporzltdzania z nich notatek, kopii lub odpis6w. Prawo to przystuguje
r6wniet po zakonczeniu post~wania
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