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M-P.7016.401.2017.MK

L.dz.20I7/ /}ą?

dot.: informacji o stanie zznieczyszczeniapowietrza w rejonie miejscowości Wola
Niechcicka Stara gm. Rozprza

Na podstawie art. 9 ust, 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o
ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz, U, 2017 poz. 1405), w związku z
pismem z dnia Żżczęrwca 2017 r. informuję, że w roku kalendarzowym 2016 w rejonie
miejscowości Wola Niechcicka Stara gm. Rozptza wystąpiły następujące wartości stężeń
średniorocznych:

SOz(nr CAS 7446-09-5) - Su: 5 pgm3

NOz(nr CAS 1Ua2-44-0)- Sa: 16 p,glm3

CO (nr CAS 630-08-0) - Su: 500 vglm3

Ęl zawieszony PM10 - Su : ż4 trs"glm3

Ęł zawieszonyPM2,5 * Su : I7 $gm3.

Powyźsze wańości stężeń średniorocznych określonę zostały na podstawie "Rocznej oceny
jakości powletrza w woj. łódzkim w 2016 r."

Zgodnie z art,26 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeirstwa w ochronie środowiska oraz o ocęnach
oddziaływania na środowisko (tekst jednollty Dz.U.2afl.poz. 1405) za wyszukanie informacji,
sporządzenie kopii dokumęntów lub danych została pobrana opłata w wysokości odzrvierciędlającej
zw-iąz.ane z tym uzósadnione koszty. Wysokość ww. opła§ wynika ze stawek określonych w
rozporządzeniu Ministra Srodowiska zdn. 1ż listopada ża10 r, w sprawie stawek opŁatza udostępnienie
informacji o środowisku (Dz. U. Nr 215, poz.1415 orazz2016 r. poz.ża89).
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Specyfikacja

za.ludostępnienie informacji o stanie zanieczyszczeniapowtetrzaw 2016 r. w rejonie
miejscowości Wola Niechcicka Stara gm. kozprza, firmie:

BPE EkopĄekt
Robert kowalski
ul. Belzacka l27
9730a Piotrków Tryb.

zgodnie z wnioskiem z dnia2a17.06.22 (lasz znak: M-P.701 6.40I.20I7.MK)

Lp. Wartość
(ń\

VAT
(%\

1 Wyszukiwanie informacj i
(do 10 dokumentów)

5,00 z}w.

2. Skanowarrie kopii dokumentu
(1 stronax 0.10 zł)

0,10 zw.

Razem 5,10 0.00

Słownie: pięó ńotych dziesięć groszy

S p ecy fi kacj ę spo r ządziła:
Marzanna krzemińska

}

/


