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L.dz.2()1815ą1-

dot.: informacii tl stanie zaniecz;szczenia pollietrza w re.jonic mie.isctlw,oŚci Micrzl'n
gm. Rozprza

Na podstawie art. 9 ust. 1 pkt 1 ustaw.v z drria 3 pa,żdziernika 200t] r. o udostępnianiu
intbrmacji o środowiskrr i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środorviska oraz

o ocenach oddziałyr,vania na środowisko (tekst.jednolity Dz. [-I, 20)7 pr.,,z,. 14O5 l,póź.n. z,m.).

w zw.iązku z pismem z drria 2c) marca 20l8 r. infbrmLrję. ze rł,roku kalendarzoiłl,rn 2017

w reionie miejscorł,ości Mierz1,,n gm. I{ozprza rvl,stąpił), następr-r.iącc nal,tości slężeń

śrcdniorocznych:

SOz (nr CAS 7446-09-5) S. , 4 pg/rn:i

NOz (nr CAS 10102-,14-0) Sn - ] 1 prg/m]

CO (nr CAS 630-08-0) Su =, 400 pLg/mr

Pyl zawieszony PM10 - So,,, 23 prg/m]

Pył zawieszony PM2,5 , Su , 17 prg/m3

Benzen (nr CAS 7I-43-ż) S,, " l pLg/m3

Otów w pyle zaw. l'Ml0 (nr CAS 1439,9ż-1) , 0,0l5 pg/m].

Powyzsze r,vartości stężeń średniorocznych clkreślone zoslały na podstawic r,vstępnic

zweryfikowan5rch w-ynikórł,pomiarórł, jakości powietrza za rok ż()17, tj. przed rr,,y,konanicm

"Rocznej oceny jakości powietrza w woj, łodzkim w 2017 r,"

Zgoclnie z_ ilt.26ltst. 2 r,tslarvl,z cirlia 3 paźclziernika 200tl r. o uclostępniallit-t inlilrnłacji o
środowisku i jcgo ochronie , irdziale społcczetistu,a w ochrotlie śrocJor,l,iska ora/ '() occllach
oddziałyr,vania na śrtldclrł,isl<o (tekst jeclnt)lit}, Dz.t.1 ,20l7 poz. l405 l, póź:l. z.l"l,t,) za l,rvszltliallic
infbrnlacji. sporządzenie kopii clokrttnetlttirr lub clanvch zostałźr pobratta tlpłata rr r,vr,,sokosci

o<lzrvierciedlające1 związane z t),,1-1l uz_asaclrrionc kosztt,. Wysokośc lvlv. opłaty rvvnil<a ze stauek

określonyclr w rozporządzeniu Ministra Srodorviska z dn. 12 Iistopada 20 10 r. rł,splawie starvek opłat

za udostępnienie infornacjio środowiskLr (Dz. t.]. Nr 2l5, poz. l415 oraz z20I6 poz. 2089).

K/o: 1 egz, ala
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Specyfikacja

za udostępnienie infbrmac.ji o slanie z-anlecz:sz,czcnia pclw,ietrza rł' 20]7 r.

miejscowości Micrzyn gm, Rozprza. flrrłrie:

Biuro Analiz ENVI-PRO
waldęmar wiatrak
ul. Marchołta3918
31-416 Kraków

zgodnie z wnioskicm z dnia 2018.03.29 (nas,l, ztrak: M_P.7016,193,2018.MK)

Lp. Wartośc
(z.ł)

VA,l
(%)

1 W.vszukiwani e infornacj i
(do 10 dokumentów)

5,0() Zw.

2. snor,vanie dokumentu
(1 strona 'Ą4 x 0,10 l,ł')

0,10 Zw.

Razem 5,1 0 0.()()

Słownie: pięć złotych dziesięc grosz.y

Specylikacj ę sporządziła :

Marzanna krzemińska
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