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ANEKS Nr 2

do zezłolenia Nr D-19196 z dnia 02.12.2014 r.

Na podstawie art. 5 ust. 3 i 7aw zltiązku zań.4 ust. 1 ustawy zdnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe
(Dz. U. z2018r.poz.792,zpóżn,zm,)oiazart,104 iań. 155 ustawy zdnia14czerwca 1960r. - Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U. z2018 r,, poz.2096),

- po rozpatrzeniu wniosku, który wpłynął w dniu 05.,10.2018 r., złożonego przez,.

Uniwersytet w Białymstoku

15-328 Białystok
Swierkowa 20 B

o zmianę zezwolenia Nr D-19196 zdniaO2.12.2O14 r. polegającąna zmianie adresu siedziby posiadacza
zezltolenia,

zmieniam zezwolenie Nr D-19196 w zakresie:
danych dotyczących posiadacza zezwolenia.
Aktualny adres siedziby posiadaczazezuolenia jest następujący 15-328 Białystok, ul. Świerkowa20 B,

Strona niezadowolo na z decyĄi może zwrócić się do Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z #iosriem
o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej decyzji. Jeżeli strona nie chce
skorzystać z prawa do zwrócenia się z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, moze wnieść do
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decĘę w terminie 30 dni od dnia doręczenia
decyzji stronie. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki. Wpis od skargi
wynosi 200 złotych. Stronie wnoszącej skargę moze być udzielone na jej wniosek prawo pomocy obejmujące
aruolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub
rzecznika patentowego. Strona, w trakcie biegu terminu do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy,
może zrzec się prawa do zwrócenia się z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy do Prezesa Państwowej
Agencji Atomistyki. Z dniem doręczenia Prezesowi Państwowej Agencji Atomistyki oświadczenia o zrzeczeniu
się prawa do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie spravvy przez ostatnią ze stron postępowania, decyĄa
staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza brak mozliwościwniesienia skargi na przedmiotowądecĘę do
Wojewódzkiego Sądu Adm inistracyj nego.

otzymuje:
1 adresat
2 Agencja BezpieczeństwaWewnętrznego
3 ala

Adres do korespondencji:
Państwowa Agencja Atomistyki, Depańament Ochrony Radiologicznej, 00-203 Warszawa ul. Bonifraterska 17
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ZWOLN|EN|E OD OPŁATY SKARBOWEJ
na podstawie cz. l pkt 53 ppkt 1 ustavvy z dnia 16 listopada 2006 r.

o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2O1 8 r., poz. 1044, z póżn. zm.).

l nspektor Dozoru Jądrowego
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