Rzeszów; dnia 26 lipca 2018
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woos

442 1 2012.AD.261

OBWIESZCZENIE
Stosownie do ań' 119 ust. 1, ań' 33 ust' 1' ań' 34' ań' 35 ustawy z dnia 3
pażdziernlka 2008 r. o udostępnianiu informacji o Środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie Środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz' U.
z 2017 r', poz. 1405 ze zm) w związku z to)zącym się postępowaniem transgranicznym
W sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanej budowy i eksplo-atac1i dwóch
bloków energetyóznych 3 oraz 4 w elektrowni jądrowej na Ukrainie w Regionie Chmielnickim,
w powiecie Słavuta, w pobliżu miejscowości Netishyn;

REGloNALNY DYREKToR ocHRoNY ŚRooowtsxn W RzEszowlE
PoDAJE Do PUBLlczNEJ WlADoMoŚcl

1.

Dnia 12 czerwca 2018 r.' na wniosek Generalnej Dyrekcji ochrony Środowiska,

strona ukraińSka udostępniła zaktualizowaną (od roku 2012) dokumentację dotyczącą
przedmiotowego przedsięwzięcia w języku rosyjskim;

Ż.Wdniach

oasotipca2018r.do30sierpnia2018r.kazdymoŻezapoznaćsię

Wyciąg z przedłoŻonej dokumentacji' w tłumaczeniu na język polski'
z jej treścią'
'moziiwyón
oddziaływań transgranicznych oraz podsumowanie dotyczące
w'zikresie
zaktualizowanej do[umentacji dla planowanego zadania, w wersji papierowel, znajduje
sń oo wgtąou w siedzibie Rógionjlne1 Dyrekcji ochrony Środowiska w Rzeszowie Przy
al' Józefi Piłsudskiego 38' 35_oo1 RzeszóW, W pokoju 45, w godzinach 7'30 -.15.30 oraz

3'

4.

5.

w wersji elektronicznij na stronie internetowej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska
w Rześzowiepod adresem: http://rzeszow. rdos 'qov' p|/aktualnosci'
CałoŚć dokumentacji dotyczącej budowy i eksploatacji dwóch bloków energetycznych
3 oraz 4 w e|ektrowni jąorowe1 na Ukrainie w Regionie Chmielnickim, w powiecie Słavuta'
w pobliŻu miejscowóści Nótisrryn' w języku rosyjskim, dostępna 1est na stronie
internetowej NNEGC Energoatom pod adresem:

W

terminie określonym w pkt

2

można zgłaszać uwagi

przedmiotowej dokumentacji osobiście lub plsemnie na adres:

'

i

2

wnioski dotyczące

ń"siona|na Dyrekcja ochrony Srodowiska w Rzeszowie
Wydział ocen oddziaływania na Srodowisko
35-OO1 Rzeszów, al. Józefa Piłsudskiego 38
Uwagi lub Wnioski złożone po upływie ww' terminu nie będą rozpatrywane'
organeń właściwymdo rozpatrzenia uwag i WnioskóW jest Generalny Dyrektor ochrony
Srodowiska.
Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska
w Rzeszowie
G)

Wojciech Wdowik

(podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym)
Otrzvm

-__f

u

ia:

'_-slp RDoŚ w Rzeszowle
2' Tablica ogłoszeń RDoŚ w Rzeszowie
z ań' 38 i ań 85 Ust. 3 ustawy
5' społe".e",ist*o za posreonictwń Urzędów Gmin/Miast' zgodnie
W ochronie środowiska
społeczeństwa
udziale
ochronie,
ijego
o
środowisku
informacji
o'uoostępnianiu
*
platformę
poprzez
ePUAP
oraz o oienach oddziaływania na środowisko

Do Wiadomości:
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G"neralna Dyrekc]a ochrony Środowiska
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