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Dzialaj^c na podstawie art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - jPrawb geolbgiczm' i gorntcze
(Dz. U. z2017 r., poz. 2126 ze zm., dalej jako: P.g.g.), w zwiazku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. -
Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2019 r., poz. 2096 ze zm., dalej jako: K.p. a.), zawiadam iam. ze
na wniosek PGE Gornictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. zostalo wszczete postepowanie w sprawie udzielcnia
koncesji na wydobycie wegla brunatnego ze ztoza ,,Zloczew", polozonym na terenie gminy miejskiej i wiejskiej
Ztoczew, gminy Burzenin, pow. sieradzki, gminy Ostrowek, pow. wieluriski oraz gminy Lututow, pow.
wieruszowski, woj. todzkie.

Jednoczesnie zawiadamiam, iz dzialaj^c na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2a pkt 1 P.g.g w zwiazku z
art. 106 K.p.a. przedmiotowy wniosek o udzielenie koncesji przeslano do uzgodnienia do wlasciwych: Burmistrza
Miasta Zloczew, Wojta Gminy Ostrowek, Wqjta Gminy Lututow, Wqjta Gminy Burzenin oraz Ministra Energii.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy P.g.g. za strony w toczacym sie postepowaniu uznano w odniesieniu do
dziatalnosci wykonywanej w granicach nieruchomosci gruntowych - wlascicieli (uzytkownikow wieczystych) tych
nieruchomoSci.

Niniejs/c obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomosci w Biuletynie Informacji Publicznej na
stronie internetowej i tablicy ogtoszeii Ministerstwa Srodowiska oraz przeslane do obwieszczenia w sposob
zwyczajowo przyjety przez urzcdy gmin wymicnionych powyzej.
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Pouczenic:
Art. 33. § 1 k.p.a. Pelnomocnikiem strony mo/e bye osoba fizyczna posiadajaca zdolnosc do c/ynnosci prawnych.
§ 2. Petnomoenietwo powinno bye ud/iclonc na pismie lub /gloszone do protokolu.
§ 3. ( l2)Petnomocnikdol;)c/a doakl oryginal lubur/edowo poswiadezony odpis petnomocnictwa. Adwokat, radca prawny, rzeeznikpatentowy,
a tak/e doradca podatkowy moga sami uwier/ytelnic odpis udzicloncgo im pelnomocnictwa ora/ odpisy innych dokumentow wykaz.ujqcych
ich umocowanic. Organ administracji publicznej mo/e w ra/ie watpliwosci zazadac urzedowcgo poswiadczenia podpisu strony.
§ 4. W sprawach mniejs/ej wagi organ administracji public/nej moze nie zadac pelnomocnictwa, jesli pelnomocnikiem jest c/lonek najbli>.szej
rodziny lub domownik strony, a nic ma watpliwosci co do istnienia i zakresu upowaznienia do wystepowania w imieniu strony.

Art. 40. § I.k.p.a. Pisma dorecza sic stronie. a gdy strona dziala prze/. pr/edstawiciela - temu pr/edstawieielowi.
§ 2. Je/eli strona ustanowihl pelnomocnika, pisma doree/a sie pelnomocnikowi. Je/eli ustanowiono kilku pemomocnikow, doree/-.!! sic pisma
tylko jednemu pelnomocnikowi. Strona mo/e wskazac takiego petnomocnika.
§ 3. W sprawie ws/c/.etej nn skutek podania zlo/onego prze/ dwie lub wiecej stron pisma dorec/a sie ws/ystkim stronom, chyba ze w podaniu
wskazaly jedna jako upowa/niona do odbioru pism.
if 4. Strona /amicszkala /a granica lub majaca sied/.ibe /a granicq, je/eli nie ustanowila pelnomocnika do prowadzcnia sprawy zamies/kalego
w kraju, jest obowia/ana uskazac w kraju pelnomocnika do doreczeh.
ij 5. W razie niewskazania pelnomocnika do doreczcri przeznaczone dla tej strony pisma pozostawia sie w aktach sprawy ze skutkicm
doreezenia. Strone nalezy o tym pouczyc pr/y pierwszym doreczeniu. Strona powinna bye rowniez pouczona o mozliwosci zlozenia
odpowied/i na pismo ws/c/ynajace postepowanie i wyjasnieii na pismie oraz o tym, kto moze bye ustanowiony pelnomocnikiem.

Art. 41 § I k.p.a. w toku postepowania strony oraz ich pr/edstawiciele i pelnomocnicy maja obowiazek zawiadomic organ administracji
public/nej o kazdej zmianie swego adresu.
ij 2. W razie /aniedbania obowiazku okreslonego w § 1 doreczenic pisma pod dotychc/asowym adresem ma skutek prawny.

Art. 73 § 1 k.p.a. Strona ma prawo wgladu w akta sprawy. sporzad/ania z nich notatek, kopii lub odpisow. Prawo to pr/ystuguje rownie/ po
/.akoiie/eniu postepowania.


