
Prezes Państwowej Agencji Atomistyki

Warszawa, dnia lĄ,10.2021 r.

Nr Ęestru 03.014.07
L.dz. DOR.4 130.847 .2021

DEGYZJA NR 2

zmieniająca zezwolenie Prezesa Państwowej Agencji Atom istyki
nr D-19197 z dnia 03.12.2014 r.

Na podstawie art. 5 ust. 3 i 7a w związku z art, 4 ust.'t ustawy z dnia
29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 623, z póżn- zm,)
oraz art, 104 i art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. tJ. z2021 r. poz,735, z póżn. zm.),

po rozpatrzeniu wniosku, który wpłynął w dniu 20.09.2021 r,, złożonego przez

Uniwersytet w Białymstoku
15-328 Białystok
ul. Świerkowa 20 B

o zmianę zezwolenia Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki nr D-19197
zdnia03,12,2014 r. polegająę na zmianie danych dotyczących miejsca prowadzenia
działalności,

zmieniam zezwolenie Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki nr D-19197 w zakresie:
nazwy miejsca, w którym prowadzona jest działalność związana z narażeniem
na promieniowanie jonizujące.

Ze;4l1talam na stosowanie w uruchomionej pracowni rentgenowskiejw KatedrzeFizyki
Materii Skondensowanej Wydziału Fizyki (pomieszczenia 1052 i 1060) Uniwersytetu
w Białymstoku, ul. Konstantego Ciołkowskiego 1L, dyfraktometrów rentgenowskich
HZG-4, PANalytical Empyrean oraz Mini X - dwie sżuki.

UZASADN!ENlE

Na podstawie ań. 107 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego organ odstępuje
od uzasadnienia decyzji, gdyżw całości uwzględnia ona żądanie strony, nie rozstrzyga
spornych interesów stron i nie jest wydana na skutek odwołania.
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Pouczenie:
Strona niezadowolonazdecyĄi może zwrócić się do Prezesa Państwowej Agencji
Atomistyki z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 'l4 dni od dnia
doręczenia jej decyzji. Jeżeli strona nie chce skorzystać z prawa do zwrócenia się
z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, może wnieść do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję 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 zwolnienie 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 PaństwowejAgencjiAtomistyki. Z dniem
doręczenia Prezesowi Państwowej Agencji Atomistyki oświadczenia o zrzeczeniu się
prawa do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy przez ostatnią ze stron
postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza brak
możliwości wniesienia skargi na przedmiotową decyzję do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego.

Otrzymuje:

1. adresat
2. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego

3. ala

a^/oLNlENlE oD oPŁAry SKARBoWEJ
na podstawie cz. l pkt 53 ppkt ,1 ustawy z dnia 't6 listopada 2006 r.

o opłacie skańowej (Dz. |J. z 2020 r. poz. 1546, z późn. zm.).
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