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OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 49 § 1-2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) oraz
art. 41 ust. 3, w związku z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.
Prawo geologiczne i górnicze (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1420 ze zm.),
Marszałek Województwa Śląskiego, działający jako organ koncesyjny,
zawiadamia o wydaniu decyzji nr 3654/OS/2021 z dnia 18 października
2021 r., stwierdzającej wygaśnięcie z dniem 31 lipca 2021 r. koncesji
na wydobywanie piasku podsadzkowego metodą odkrywkową ze złóż
„Bór Wschód” i „Bór Zachód”, w granicach obszarów górniczych
„Bór III-1”, „Bór III-2-a-1” i „Bór III-2-b” (położonych na terenach
administracyjnych miast na prawach powiatu: Sosnowca i Jaworzna,
województwo śląskie), udzielonej CTL Maczki Bór Sp. z o. o. z siedzibą
w Sosnowcu (przekształconej w spółkę akcyjną CTL Maczki Bór S. A.
z siedzibą w Sosnowcu) decyzją Marszałka Województwa Śląskiego
nr 1429/OS/2006 z dnia 24 lipca 2006 r., zmienionej decyzją
nr 97/OS/2020 z dnia 15 stycznia 2020 r. – w związku z upływem czasu,
na jaki została udzielona.
Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy Prawo geologiczne i górnicze - jeżeli ustawa
nie stanowi inaczej, stronami postępowań prowadzonych na podstawie
działu o koncesjach, w odniesieniu do działalności wykonywanej
w granicach nieruchomości gruntowych są ich właściciele (użytkownicy
wieczyści).
Akta sprawy wraz z przedmiotową decyzją znajdują się w Referacie ds.
Geologii i Zasobów Naturalnych Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu
Administratorem danych osobowych stron postępowania jest Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych: https://bip.slaskie.pl/daneosobowe
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Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach, przy ul. Henryka Dąbrowskiego 23 (kontakt
telefoniczny pod numerem: 32 77 40 631).
z up. Marszałka Województwa
/-/ Anna Szulik
Geolog Wojewódzki
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