
MINISTER RNFRG1I
Warszawa, 15 Iipca2019

OBWIESZCZENIE

Dziatajac na podstawie art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo

geologiczne i gornicze (Dz.U. 2019 poz. 868, dale] jako: ,̂ .g.g.") w zwiazku z art. 49 ustawy

z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz.

2096 ze zm., dalej jako: ,,AT./>.o."),

MINISTER ENERGII

zawiadamia, ze w dniu 9 lipca 2019 r. wydal postanowienie (znak: DGA.T.425.I0.20I9, IK:

368233) utrzymujace w mocy postanowienie z 14 maja 2019 r. (znak: DGA.I.425.7.2019, IK:

354434) pozytywnie uzgadniajace, przekazany przez Ministra Srodowiska projekt koncesji

dla PGE Gornictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. z siedzibq w Betchatowie na

wydobywanie wegla brunatnego ze zloza ,,Zloczew". polozonego na terenie miasta i gminy

Ztoczew oraz gmin Burzenin, Ostrowek i Lututow, w wojewodztwie Jodzkim.

Strony postepowania moga^ zapoznac sie z tresciq ww. postanowienia i z aktami

sprawy w siedzibie Ministerstwa Energii w Warszawie (ul. Krucza 36/Wspolna 6, 00-522

Warszawa), w godzinach pracy urzedu (poniedzialek — piatek w godzi 815 - 16'5). Telefon do

sekretariatu Departamentu Gornictwa - 22 695 83 00.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 P.g.g., za strony w toczacym sie postepowaniu uznano

w odniesieniu do dzialalnosci wykonywanej w granicach nieruchomosci gruntowych -

wtascicieli (uzytkownikow wieczystych) tych nieruchomosci.

Ponadto, zgodnie z art. 49b §1 K.p.a. na wniosek strony, organ, ktory wydal

postanowienie, niezwlocznie, nie pozniej niz w terminie trzech dni od dnia otrzymania

wniosku, udost^pnia stronie odpis decyzji lub postanowienia w sposob i formic okrcslonych

we wniosku, chyba ze srodki techniczne, ktorymi dysponuje organ, nie umozliwiaj^

udostepnienia w taki sposob lub takiej formic.



Stronie przysluguje prawo wniesienia na postanowienie skargi do Wojewodzkiego

Sadu Administracyjnego w Warszawie, za posrednictwem Ministra Energii, w tcrminie 30 dni

od daty dor^czenia postanowienia.

Zawiadomienie uwaza sie za dokonane po uplywie czternastu dni od dnia

obwieszczenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomosci w Biuletynie

Informacji Publicznej Ministerstwa Energii oraz przeslane do obwieszczenia w sposob

zwyczajowo przyj^ty przez urzedy gmin wymienionych powyzej.

Krzysztof Tchorzewski
minister
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