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Warszawa, dnia 27 .04.201 5r

L dz DOR/03-03.014.0B11054115

PRZYJĘC!E ZGŁOSZENIA Nr R-8676

Na podstawie art.5 ust, 3 i7awzwiązkuzart,4 ust. 1 ustawy zdnia 29 listopada 2000 r. - Prawo

atomowe (Dz. U. z2014 r. poz. 1512) oraz art. 1O4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania

administracyjnego (Dz. U. z2013 l. poz.267 z późn. zm,),

przyjmuję

zgłoszenie z dnia 27.04.2015r. dokonane przez

Uniwersytet w Białymstoku
Wydział Fizyki
15-245 Białystok
ul, Konstantego Ciołkowskiego 1L

wykonywania działalności, o ktorej mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy - Prawo atomowe, polegającej na

stosowan i u i przechowywan iu źrodeł prom ien iotw orczy ch.

o - otwańe zródła promieniotwórcze

z - zamknięte źródła promientotwórcze

w pracowni Dydaktyki Fizyki, 15-245 Białystok, ul. Konstantego Ciołkowskiego'1L, l piętro, pom. nr2013.

Zgłoszona działalnośc została wpisana do rejestru jednostek organizacyjnych, ktore prowadzą działalnośc
wymagającą zgłoszenia (nr rejestru: 03.014.0B).

Pouczenie:
Sirona niezadowolonazdecyĄi może zwróció się do Prezesa PaństwowejAgencjiAtomistykiz wnioskiem
o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od dnia doręczenia stronie decyzji (art. 127 § 3 w związku
zart_ 129 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego), Na ponowne rozstrzygnięcie sprawy przysługuje
skarga do Wojewodzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ktorą nalezy złożyc za pośrednictwem
Prezesa Państwowej Agencji Atomistykiw terminie 30 dni od dnia doręczenia skarżącemu ponownego
rozstrzygnięciawsprawie(art.52§lwzwiązkuzart,13§2orazart.53§liart.54§lustawyzdnia
30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z2012 r. poz.270
z pożn. zm.).

otrzymuje:
1 adresat
2 Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Adres do korespondencji:
państwowa Agencja Atomlstyki, Depańament Ochrony Radiologicznej - 00-522 Warszawa ul, Krucza 36
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