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Stosownie do ań' 1l9 ust. 1, art. 33 ust. l, art. 34, art. 35 ustawy z dnia 3 pazdziemika 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowi'ska
olaz o ocenach oddziabrłania na środowisko (Dz. U, z 2013 r', poz' 1235 z pó^. zrn.) w zwięku
z ptzysĘpieniem Rz€cz}pospolitej Polskiej, jako strony narażęnia, do postępowania dotyczące*o
tansgranicznego oddziaływania na środowisko planowanej przez lJktatlę budovy t)mczasowego
składowiska w1palonego paliwa jądrowego;
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1. strona ukaińska udostępniła Generalnemu Dyrektofowi ochrony Środowiska w forrnie
elektronicznej w języku rcsiskim dokument, który stanowi całość Rapoltu o oddziaływaniu na
środowisko w spnwie planowanej budowy tymczasowego skladowiska rłTpalonego paliwa
jądrowego, oddalonego 1l km na zachód Czamobylskiej Elektrorvni Jądrowej na tlklainie.
w dniu l8 marca 2015 r. Generalny Dyrelrtor ochrony Środowiska przekazał Regiorralnyn
Dyreltorom ochrony Środowiska w Lublinie i Rzeszowie' jako organom terenowej ud-inist.acji
rządowej właściwyn ze wŻgJędn na obszar moŹliwego transgmnicznego oddziałyrvania na
środowisko ww. dokument przekazaĄy pźez stronę ukaińsĘ, w celu jej wyłożenia społeczeństwu do
wglądu'
W dniach od 26 marca 2015 r. do 15 kwietnia 2015 n kazdy może zapoznać się z posiadaną
dokumentacją dotyczącą planowanej inwestycji, tj. przekazarrą w języku losyjskim całością Rapońu
o oddziaĘrłaniu na środowisko dla plaaowanej budowy t}t'tczasowęgo składowiska wypalonego
paliwa jądrowego, oddalonego ll km na zachód od lokalizacji Czamobylskiej Elekhowni Jądrowej
na Ukainie' Dokument tęrt zamieszczony jęst w Biuletynie Informacji Publicznej Regionalnej
Dytekcji ochrony Środowiska w Rzeszowię w zakładce obwieszczenia i zawiaóomiónia poó
adresem:
hĘ://bip.rzeszow.rdos.gov.p1/obwicszczenia-izawiadomienia' Z dokumentem można zapoznać się
także w siedzibie Regionalnej Dyrekcji ochrony Środowiska w Rzeszowie przy
al. ]ózefa Piłsudskiego 38' 35-001 Rzeszów, w pokoju 42, w godzinach pracy Urzędu'
tj. '7.30 - 15.30. w tym sam}łn tęrminię rnożna zE}aszać uwagi dotyczące przedmiotowej
dokumentacji osobiście lub pisemnie na adres:

Regionalna Dy'ekcja Ochrony Srodowiska w Rzeszowie
Wydział ocen oddziaływania na Środowisko
35-001 Rzeszóq al. Józefa Piłsudskiego 38

a także za pomocą środków komunikacji elektronicznej beu konięczności opaĘwania beŻpięczn}m
podpisęrn elektoniczn}łn na adles: sekretariat.1"zęszow@dos.gov.pl.
Uwagi lub wnioski złożone po upł}'\łie wv. teminu nie będą rozpatrywane.
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