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litarostwo Fowiatowe
Wydzial Rrilnictwa

WNIfi$HK
Jak* zawodolvy l*bbysta r nr. $0351 dcimagam siq *dpnwiedzi ma pordzsre p)"tani*:
' Czy Powiat dysponuje informacjami cdnu$irie dostqpnosci gruntdw rnieszcx4eycil sig w granicach
adminislracyinych Powiacu w3,mag*j4*ych *xy te* nxdaj4cych sig d* rekulrywacji gleb ?
' Czy Fcwiac tlyspr:nuje hlb tee nie rln ten cpl $rodkamt finasowywrni w 2019 r*k* i rv latach
nasiEpnych ?

- Czy Powiat jest zainteresowany podjgci*rn wsp*lpracy zwi4xan4 na prqnNr6ceniu terendw
zdegradowanych co znaczqcr: *dbij* siE na p$prawt sytuacji *rod*wislt*wej w rejonie.
- Czy Fowiat ma wieelzp ndno$nie osdtrlpodmiotdrv pryu,atny*h bqdqcych zaintsrsowanych
rekultywacj qnalef-qcych dr: nich teren0w ? Czy w latach poprzednich rrystqpowaly teso tlpu
zapyafiakier*rn'ane da UrzEdu od strony cs*blpodixiclt*w prywatnyeh w celu wspdlprary, dotacji,
pomocy finansawej na takowe dzialania?

t

Proszg rSniez infhrmaejq o jakiej powierzrhni 14 w,vzei wsp*mniame gru:rty orax pod jakim
numereHl telelhnu ntogE uzyskac wiEcej ir:tbrmacji na ten temat w celu rlalszych rozmow

konsultacyjnych w spr*wie iekultywa*ji gleh tych o ta terentiw"
Wszystkich tych inti:rmacii potrzebujE. xraniewaz podmioty { jednostki naukowe. i*stytucje
pat'rstwowe ), rtrcialyby prr*dstawir swoj* *{brty, praporycje, merody *raz te*hnclogie jakie
zosta*yby rmyte el* laykcnania rianegc prredsx,igrieCia. O*rywi*cie wspamnq, *e praces bqclxie
opierac sig rar glownej rxierze ua kunopiach wtdknistS,ch, ktdre maj4 niezwyrkle wal*ry w proeesie
rekulfywacji gleby.

Dodatkowo wtlo$zq ei zan-lieszczenie dr:i4cz$nego do wniosku ogloszenia ( zostalo one rdryniez
wyslane do urzedolv Srrin rnieszez4c; c,h siq w gr*.nicaclr admini*aracyjirych Starostwa ) na Sronie
wwrr{BIP lJm,qdu jak r*wniez rvywi*sr**iu rry fanTrie papierowej oglosr*ria rla tere*ie Urzgdu na
tablicy oglaszeri rv celu wiqkszej inf*rn:aeji dla pcterrcjalrrych odbio,rcdwlosdb aainterescwanych
danym przexlwsiqxiq*i em.

Odp*wiedf fia rrrrriosek pr*$zq

przes&ad na adres
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A$ur Brylikowski
zal1*znik:
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O$wiadczam. 2e jestern $N.iadom3r odpor,viedrialnci$ci kamej ra skladauie falszywych infonnacji
O$wiadczam,2e jestem wpisarry do reiestru zavuodcrvych iobbystow pcd numer L)0351
O$wiadezam, r-e swcrje dzialania lnbbingor,*'e swiadceq $a rre*z {ir*ss Roats Lobbing $p, z o.o. oriru
Cannabis Flouse sp. z
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