
  
                                                                                                          Przecznica, dnia 20.12.2017 r.

                                                                                               Ministerstwo Środowiska
                                                                                               Departament Koncesji Geologicznych

                                                                                                       ul. Wawelska 52/54
                                                                                                       00-922 Warszawa
p. Joanna Trzaskowska
       
dot. wniosek koncesyjny złożony przez GEOGRAPH POLSKA SP. Z O.O. z siedzibą w Opolu   
       na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż  kobaltu i cyny „Przecznica” w gminie Mirsk. 

Towarzystwo Promocji i Rozwoju Podgórza i Gór Izerskich „ZAKWISIE” 59-624 Rębiszów
54A, działając jako organizacja pozarządowa, w związku ze swoimi celami statutowymi oraz
działając w interesie społecznym, w ochronie walorów zdrowotnych, uzdrowiskowych,
turystycznych ziemi i regionu Podgórza Izerskiego - w trybie art. 31 § 1 Ustawy z dnia 14.06.1960 
Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267, ze zm.), oraz 
art. 33 Ustawy Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U z 2001 nr 62, poz.627, z późn. zm)
wnosi o
dopuszczenie nas na prawach strony do pełnego udziału we wszystkich czynnościach postępowania
o udzielenie koncesji  na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż  kobaltu i cyny „Przecznica” w gminie
Mirsk, dla podmiotu: GEOGRAPH POLSKA SP. Z O.O. z siedzibą w Opolu   

Obszar zamierzeń prowadzenia prac poszukiwania i rozpoznawania złóż kobaltu i cyny leży w 
całości w gminie Mirsk, i zgodnie z wnioskiem ubiegającego się o koncesje 
Zakres obszaru górniczego objęty jest następującymi współrzędnymi:  

L. p.       Współrzędne 

              X            Y 

1            347 063,58        245 243,98 

2            346 739,96        250 586,98 

3            345 165,35        250 633,74 

4            345 210,63        249 177,15 

5            344 837,23        248 633,52 

6            344 963,13        245 302,38 

Obejmuje w ten sposób obszary sołectw Krobica, Gierczyn, Mlądz, Przecznica, Kwieciszowice, 
Rębiszow

Na obszarach tych występują naniesienia ekologiczne i muzealne (Geopark Krobica), a ponadto są 
to obszary chronione prawnie Gór i Pogórza Izerskiego które obejmują: obszary Natura 2000 
(Torfowiska Gór Izerskich PLH020047,  Łąki Gór i Pogórza Izerskiego PLH020102, Góry Izerskie 



PLB020009); Rezerwaty "Torfowiska doliny Izery", Obszary Chronionego Krajobrazu Karkonosze 
i Góry Izerskie; Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe : („Góra Słupiec”, „Tłoczyna”).

Towarzystwo Promocji i Rozwoju Podgórza i Gór Izerskich „ZAKWISIE”, działając zgodnie ze
swoimi  celami  statutowymi,  realizując  Politykę  Środowiskową,  Politykę  Zrównoważonego
Rozwoju prowadzoną przez samorządy wojewódzkie i powiatowe, w odniesieniu do oryginalnej
rzeźby  terenu,  szaty  roślinnej,  rzadkich  i  chronionych  prawnie  gatunków  ptaków  i  zwierząt,
działając  w  interesie  społecznym mieszkańców  Gór  i  Podgórza  Izerskiego  –  wnosi  o  uznanie
naszego wniosku za zasadny.
Występując  w  postępowaniu  koncesyjnym  jako  strona  uzyskujemy  możliwość  dostępu  do
dokumentacji  wniosku,  co  daje  nam  możliwość  rzetelnego  i  obiektywnego  odniesienia  się  w
sprawie mogących ewentualnie wystąpić zagrożeń rażącego naruszenia prawa i trwałych uszkodzeń
środowiska przy realizacji potencjalnie wydanej koncesji jak wniosek

Prosimy o pozytywne odniesienie się do naszego wniosku.


