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w ooŚ.442.I.2012. AD-|33

OBWIESZCZENIE
Stosownie do art. 119 ust. 1, art. 33 ust. 1, art.34'art.35 ustawy z dna3 płździemika 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku ijego ocbronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska

oraz o ocenach oddziabłvania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z póżtt. zm.) w związktl
z przystąpieniem Rzeczypospolitej Polskiej, jako strony narażenia, do postępowania transgranicznego
w sprawie oceny oddzia|łvania na środowiskoplanowanej budowy i eksploatacji dwóch bloków
energetycznych 3 otaz 4 w elek1rowni jądrowej na Ukraińe w Regionie Chmielnickim. w powiecie
Słavuta, w poblizu miejscowości Netishyn;

REGIoNALNY DYREKToR oCHRoNY Śnonowrsxł w RZEsZowIE
PoDAJE Do PUBLICZNEJ wIADoMoŚCI
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Dnia 24 kwietnia 2013 r. wpĘnęĘ do Generalnej Dyrekcji ochrony Środowiska pisemne
odpowiedzi na uwagi strony polskiej zawarte w stanowisku z dnia 10 sierpnia 2012 r., w ramach
postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanej budowy i eksploatacji
dwóch bloków energetycznych 3 oraz 4 w ęlektrowni jądrowej na lJkrainie w Regionie

Chmielnickim wraz z propozyqą strony ukaińskiej przeprowadzenia konsultacji tansgranicznych.
W dniach od 29 maja 2013 r, do 19 czerwca 2013 r' kaŻdy może zapoznaÓ się
z odpowiedziami na stanowisko snony polskiej z dnia 10 sierpnia 2012 r. w ramach postępowania
w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanej budowy i eksploatacji dwóch bloków
energetycznych 3 onz 4 w elektrowni jądrowej na Ukainie w Regionie Chmielnickim
w języku polskim. Dokumenty w wersj i papierowej znajdują się do wglądu w siedzibie Regionalnej
Dyrekcji ochrony Srodowiska w Rzeszowie przy al. Józefa Piłsudskiego 38, 35-001
Rzeszów, w pokoju 45, w godzinach 7.30 _ |5.30 oruz w wersji elektronicznej są do pobrania na
stronie intemetowej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Rzeszowie.
3. Całośódokumentacji ,,Chmielnicka Ele}lrownia Jądrowa - Studium wykonalności budowy
bloków energety cznych 3 i 4. Tom 13: ocena oddziabłvania na środowisko (ooS)'' (od części1
(43-s14.2O3.O04.03.13.01) do części I'I((43-s14.Ż03.004.03.13.17) w języku rosyjskim dostępna
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jest na stronie intemetowej NNEGC Energoatom pod adresem:
http://wrłw.enereoatom.kiev.ualua/buildorL/public.htm?m-ubs&1=ec&id_28752
W terminie określonym w pkt2 można zp}aszać uwagi dotyczące przedmiotowej dokumentacji
osobiścielub pisemnie na adres:
Regionalna D1'rekcja ochrony Środowiska w Rzeszowie
Wydział ocen oddział1łvania na Srodowisko
35-001 Rzeszów, aI. Józefa Piłsudskiego 38
Uwagi lub wnioski złożone po upł1łvieww. terminu nie będą lozpatrywane.
organem właściwymdo rozpatrzenia uwag i wniosków jest Generalny Dyrektor ochrony
Środowiska.
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l)
Wójtowie Gmin' Bulmistlzowie Miast, Miast i Gmin, Prezydenci Miast według lozdzielnika
Do wiadomości:
l.
Ceneralna Dy,rekcja Ochrony Srodowiska
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