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ZA§rIADoMIENIE

Na p<lcistarvic art. 131 rv zrr,,iązku z art. I2J i\ 3 <lraz an. 19 i\ 1 ustar.vv z, clnta 11 cz,crxvca

1960 t. Ii<lc]cks p()stępowania administracvjncg<l (l)z. L'. z, 2021 r. pot.735, ze zm,), dalcj l{pa,

rvzl,u.iązku z art.J1 ust. 3 ustawv zdnl,a 3 paździcrnika 20()8 t. c> ud<>stępnianiu inf<>rmacii

o śr<lc]clrvisku i jcg<_l ochronic, uclzialc sptlłcczcńsnva rv tlchr<lnie śr<ld<lrviska <>raz, rl <lccnach

rlddziałl,rvania na śr<ld<xvisk<> (l)z, L-. z,2021 t.po7,.247,zc zm.), dalcj ustawa <loś, zarviadamiam,

sprawv zak<lńcztlncj dccvzją z, dnta 1'1krvictnia 2021 r., znak: I)(X)S-WI)SZ()0.120.12.2()20.

I:\\//NN\'.1(), <>dmalviającą srrvicrdzcnia niclvażn<lści clccr,zji (;lX)Ś z, dnia 2_3 sicrpnia 2()1l] r.,

znak: I)()(lŚ-t>Śt.+Z_lI.6.2017.mkt1.7-ł, uchl,lającej dcci,zję Regitlnalncgrl l)l,rckttlra ()chrtlnv

Sr<l<]<lrviska rv l}iałr,msttlku z, dnia 3 siclpnia 2011 r,, znak: \\/(X)Ś-II.,|231.1.2()15.1)K,

tl śr<ldt>rvisk<>rłr-ch urvarunk<lrvaniach dla przcdslęrvzięcia pn.: Bldowa lnięda,ł.;7gn0)))(!0 !,łłOiiąql/

.t/anrlwiąre,go polącienie s7,1lemów ptrył1,1owych IlieLapo.:poli/ej l)ol.rkiej i l7epub/iki l,t/ewskiej wra\

i inlnlslruklttrtl nieibętlną do.iątl obs/tlgi - urycitlgllenlle/.rica,7ta - ()runjca l{1) rv części i rv tvm zakrcsic

<lrzckająccj c<l d<l istrln, spra\\,a alb<l umarzaje_ccj ptlsręp, lrr anic picrl,,,szcj instancji, 2 g,. pclzclstał\,m

zakrcsic utrzymuiąccj tę decvzję \\i m()c\,.

l{<irr,nrlczcśnic informu ję, ;,. - zgodnic 7, art. 10 1i 1 l{pa - str()n\- m()gą zap<>z,nać się z aktami

spfa\\,\,, a przcd rv.,danicm riecvzii kończąccj p()stęp()\\,anic rvvptlrvicdzicć się ctl dtl zcbranvch

dorvodórv i matcriał<jrv oraz, z,gł<>sz,onych ż,ąd,ań. Nlatcriał dtlrvtld<lrvl- dtlstępnr- będzic rv sicdzibic
()cncralncj l)vrckcji ()chrtlnr, Środorviska, micszcząccj się rv Warszarvic przl, ul. \\"arvclskici 52/51,

rv dniach r<lb<lczvch rvg<ldzinach 10,00-1.ł.()(), po uprzednim uzgodnieniu tefminu pod
numerem telefonu żż 369 2105.1)ecvzja ktlńcząca przedmiottl\\,c p()stępor,,,lnic z()stanic r,,,t,dana

nic rvczcśnic) niż p<l r-rpłirr.ic 7 dni tld dnia drlręczcnia niniciszcg<l zarviad<lmicnia.

Liplrllltczrrttlrrtl rv clniech: <ld

l'ieczęć ltrzętllt i ptldpis:

lttlrłrirllstrecjl 1lLrllliczrlt,j,

tlll rrlllrlskLl tr!() st()stl]L,siq rltlllrxvit,dllirl 1lrzt,llist tltlttt,zllct,tltlrrlll:tli lltl tlt,crzji,

do
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