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2.

OBWIESZCZENIE
Stosownie do alt' 119 ust. 1, art. 33 ust. 1, art. 34' ań' 35 ustawy z dnia 3 pździemika 2008 r

o udostępnianiu info.macji o środowisku i jego oclronie' udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz' U. z 2013 r., poz. |235 z póŹl. zm') w ŻwiąŻku
z p1zystąpieniem Rzeczypospolitęj Polskiej, jako stfony nafażenia' do postępowania dotyczącego
transglanicznego oddziałr'ania na środowisko planowanej przez Ukrainę budowy t}łnczasowego
składowiska wypalonego paliwa jądrowego;

1.

3.

REGIoNALNY DYREKToR ocHRoNY ŚRoDowIsKAw RzEsZowlE
PoDAJE Do PUBLICZNEJ wlADoMoścl

w dniu l l lutego 2o15 r. strona ukaińska przekazała GeDęralnemu D1T ektorowi Ochrony Środowiska
dokument, który stanowi częśó Raportu o oddział1vaniu na środowisko w spm\łie planowanej
budowy tymczasowego skladorviska tr}?alonego paliwa jądrowego, oddalonego 11 km na zachód
Czamobylskiej Elektrowni Jądrowej na UkTainie.
Generalny Dyektor ocfuony Środówiska przekazał Regionalnym Dyrektorom Ochrony Srodowiska
w Lublinie i Rzeszowie, jako organom terenowej administracji rządowej właściwym
ze względu na obszar możliwęgo transgranicznego oddział;'wania na środowisko przętłumaczoną na
język polski przekazaną prŻęz stronę ukaińską część dokumentacji, w celu jęj wyłoŻenia
społeczeństrłłl do wglądu.
W dniach od 5 marca 2015 r. do 25 marca 2015 r. kaŻdy i\oże zapoznać się z posiadaną
dokumentacją dotyczącą planowanej inwestycji, tj. pfŻetłumaczoĘ na język polski częścią
przekazanego Raportu o oddział1'waniu na środowisko w spmwie planowanej budowy
tymczasowego skladowiska rrapalonego paliwa jądrowego. Dokumęnt ten zamieszczony jest

w Biulętynię Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji ochrony Srodowiska w Rzeszowie
w zakładce obwieszczenia i zawiadomięnia pod adresem:
http:/Aip.rzeszow.rdos'govpl/obwieszczenia-i-zawiadomienia. Z dokumentęm można zapoznać się

takze w siedzibie Regionalnej D1Tekcji ochrony Środowiska w Rzeszowie przy
al. !ózefa Piłsudskiego 38, 35-00l Rzeszów, w pokoju 42, w godzinach pracy Urzędu,
Lj. '7 '3o 15.30. w tym sam}łn teminie rrrofu]a zEłaszać uwagi dotyczącę przedmiotowej
dokumentacji osobiście lub pisemnie na adres:

Regionalna Dytekcja ocbony środowiska w Rzeszowie
Wydzial ocen oddzialyrłania na Srodowisko
35-00l Rzęszów, al' Józefa Piłsudskiego 38

a także za pomoĘ śIodków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatr}'rłania bezpieczn}'rn
podpisem elektronicznym na adres: seketariat.rzeszow@,rdos.govpl.
Uwagi lub wnioski złożone po upływię ww. terminu nie będą lozpatrywane.

4. organem właściwym do rozpatrzęnia urłag i wniosków jest Generalny D1Tektor ochrony
Srodowiska. t.,t., , ''
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