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B • WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO REPREZENTOWANIA PODMIOTU NYMIENZONUGO W CZĘSCI A W PRACACH NPROJEKTEM

Lp. Imi naz.wiekc drea

1 Marcin Zięba

5

C. OPIS POSTULOWANEGO ROZWIĄZANIA PRAWNEGO, ZE WSKAZANIEM INTERESU BĘDĄCEGO PRZEDMIOTEM OCHRONY

Prced. cawiam uwagi Ozgari i racji Polskiego Prremya hi Poszukiwawcro Wydobywcrego do projektuzpardzcri.i Ministra Finansów W Sprawie kantrcli wycicbycia tiiaktórych kopalin(ojaJ.t z 22 pazdriernika 2015 r.)

Uwaga cgólna
Postuluemy p1awadzonie miesiecrrlago okresu prz óciowago potizabnego na d Łoowi1e aytelTów Ido wymogów wynikaj cych z iozparz dzeria,

Uwagi szczegć3owe:
6, zamiast:
pkt 2 „Ewidencjo, o której mowa w par. 3 ust,$, prwadzi si odrebnir dla kadrgo niejsca pndlagaJ:cegokontroli” oraz
pkt 3 - „ Ewi den;j a, o ktćrej isowa w par. 3 iiut I ;est prz Iswywaua w rei e acu pod Lega cym kort u i

pt 2 „Ewdrncj, te której rowie W par. 3 tet. 3, prowadzi aie adrebrie dla kadegc mLejeca prowadzentadzia±anos:r po egajacej kcntroi”
pkc 3 „Nwideric-a, o tĆre rawa w par. 3 ust. 3 ieuC p hwywena w rriercir prowa1rania izialeinoicipcec.:i kortruli.”

Uzasadnienie
W „-zcL. xu e rete cefr . . rre3.a „ciLega Lgo kci irir C 3e. r. przy nzrĘ - re cli- sitodga ar r ii-rit T r-3 idowc mec „e gJz c zra-ctu sita e etzo.wn A porraicraeSt „„ przpirr rYiowary t reudny dc adr zOwieCLie, tu tiCS, d p:zpadit. ewidwrci prowadzanep”” tee tnfrs tycrrsly, ow li- n: i-a :h1ra.t r „ni omar. cli 5 TIV” prT”]r”lrJ nn „Itl.która wskaywaia hdzia ira in3ac3 iiczy w którym paow zaor :est wydohyciC, czysi d 3oincr:diae-:a kon”rrir.

V ZALĄCZONT DOKUMENTY

I FeIrcmac:u.ctwa szczególne da Warci ca Zi”rby dc zer oi a CPPP”d z dc „9 i-arce óII r r
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E. Ninielsze zgłoszenie dotyczy uzupełnienia braków forizainych/zmiany danych* zgosz.inia —

dokouanego dnia - - -

(pdac dutt z :zy F poptzednago zg1cena

F OSOBA SKLADAJĄCA ZGLOSZENIE

lnu i nazwia”ni tj

Marcin Ziyha 6 ]isopnda 2015 r

G. X.AUZULA ODPOWXEDZZALNOŚCZ KA]NEJ ZA SKLADANIE PALSZYWYCB ZERNAN

Jestem awiadomy odpowidza1nosc karnej za złozenie fałszego oswiadczeaia J
(pcips)

Je1izłzeeniostnk1adanow1rybieart. 7ut. 6usLawyzdiJa”1lpca20Dir. odział nu;ci

cbbinguuw w procnie atanowienia prawa, tretc Zq1oozene uruany danych nkrala ai.

Niu)otrzahua skreiliu

1. e.eii lon,zeuie ira na unio uwuglednienie zmian raiutniaiych pu dacnn wiiindenia urrrdcwogc

toLnu1aza zginazenia art I tint. itarawy z dni 7 1 ipca O0 r o dziaa1notci lobbiuiowsj

W prcuesże atanowienia pcawa lub ozu ninin braków nrma1nych poprzedniego zgłoszenia

3 r zporzdrania Rady Niitir.r6w z dnia 22 zierprua 0U r. W sprawiE Lszania z3iteresnw3nia

pracami nud njokraai aktów normatywnych oraz projektamI załauo: proietów nutów Oz. jJ, Nr

181, pla 1180)), w ctowyn urzodowym formularzu zgiozzenia naie;y wypelni wszyntkio ruhry

powrarzajec również dane. ktcrs zechoral, swoja akt amonu

B formularza wypałnia nin w przypadku zglctszenia dot.ycz3cagu jednostki urgnni zacyjr.nj

uraz w sytuacj gdy osoba t izyczna, która tZCT 3ous zu r.tcriunowanin pracami nud pruj t on zaloue;

peu umrawy 1h prujukturn aktu normatywnego, r.Ie bodnia unceatniczyla oobicie w tych

prazach

t, tT czuci 1) formularza, stosownie do oholicznoani, uwzgitdnia sio dokumentu, o kórch mowa w

.7 .tzt 5 ustawY z dnia 7 lipca 205 i. o dni alaitiośe I bb.ingow€i w procanie stanowienia

prawa, a zak a pe}nouccrtictwa do wniesienia zgioscenia lub dc teplezetituwurtia podialotu W pracach

nad pruj aktem aktu normutyanego lub projektu zaln eń pzoje)rtu uSt aw”;.

4 Czci R fornularra wypełnia sio e przypadku uzupełnianiu toakćw fornany l lur ary d5nyoh

dntc-cycu wneniacec3c nEJlQsaoLia.


