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ZAWIADOMIENIE

Działajac na podstarvie:

^tt. 
'l0 ot^Ż 49 vtawy z dn]z 14 czerwca 1960 L Karfuks p1Ś@o,ra/łia adnitislraqJteg, F)z. U.

Ż 2013 t. PoŻ.26'7j.t.)' d^\ej kpa, w zwĘzku Ż 
^tt.'74 

nst.3 ustas'y Ż dnlz 3 paździemtka 2008 t.
o dan@nianiu i Jo?naq'i o śndawiskł i jega acbnnie' zdlale ęołu1eńśrya fu ociftnie śfudawiska oraą o aalach
oddzlaĄwatia u śmłlawisko Q)z. U. z 2013 t. poz. 1235 ze zm'), dalĄ lstawy ooS, oraz w związku z art.
108 ust. 1 pkt 1 ustawy OOS, zawJadami.am srony,,
- att. 33 ust. 1 pkt 10 otaz art' 79 ust. 1 ust2$f' ooS, zawiadamiam społeczer{stwo,

o *.}'daniu postanowienia z dnia. . . ł*. . Mgęł via-... ..2015 t., zlak DooŚ_tos.,l4o.8.2o15.JAdts.1
o ptzeptowadzeniu postępowania w sprawie tfansgtańicżnego oddziaływaaia na śfodou.isko
dla przedsięwŻięcia polegaiącego na Budowie i eksploatacii pierwszei w Polsce Elektro$'ni

Jądrowei, o mocy elektrycznej do 3750 M!Ve, na obszatze gmin: Choczewo lub Gniewino i
Krokowa w wolewódzMe pomorskim.

z tteścią postanowienia strony postępowznia mogą zapozltać się w: GenenLnej Dyrekcji ochrony
Srcdowiska, Utzędzie Gminy !7ejhełowo, Uzędzie Gminy lfładysławowo, Utzędzie Gminy
Ktokowa, Urzędzie Gmioy PucĘ Uzędzie Gminy Gniewino' Urzędzie Gmjny Choczewo, Utzędzie
Miasta Łeba' Utzę&ie Gmńy !7icko' Pomoskim Uzędzie \0ojewó&Irim w Gdańsku, Urzędzie
Matszałkowskim ',)7o|ewództwa Pomotskiego w GdańsĘ Utzędzie Morskim w Gd1ni.

Dotęczenie postanowienŁ stonom postępov/ania uważa się za dokonane po upł1wie cztemastu dri od
dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia'

!7)'więszono w dni-ach

Pieczęć urzędu:

A4_rc_kPą or8uy adninistncii Publicznei obowĘm€ są zaPewdć s&ooom cżynny udżial w każdym stadium posĘpowaflia, a Pżed
q]'duień deqrzji uńodiwić iń q'Powiedzenie się co do Żebrrycb dNodóq i mateńlów M zg]oszonych żądżń

^fi' 
49 kDa. stlofly mogą być żawiaddiafle o decyżjach i indych eyonośc@b or8'nó{ żdninistncii Public,nej PrzEz obwieszczcnie lub

w inny Żsacżaiowo p!żyjęty w dmei meFcowoścj ŚpoŚób publcżnćgo ogłasŻmia' ieżelr PŹePjs szcŻególny tak stanosł s tych

PrzyPadkach 22v]2dÓmi€ńc Ędź doręczĆniĆ uvźa się za dokonm€ Po uPlylgle .ztemast! dni od dflia publialego ogłosżenj2.
An 74 L{' ] u.BW oÓs' lelc! lcŻM "bn Óo troMM o Wdne der'Żtr o eodowi.Lowch u$n.ło\mi.ch DŹektcŻr 20- no'u'e
'ic Ptz.rii / la KodetsL Po.Rpow.'ń rdńini"8(J nego
Art.108ust1pkt] ustava !!li o!g:! admioistncji właśc]$'y do v1d.n]a decyŻii' o kórych ńowa v art. 104 ust' 1Pk!1uŚtaNlooś'
Pueprcwadzający ocenę oddział'vanja PżedsięMięda na środowisko' v lrzyp.dłu stwierdŻeńi! możliwości Żdaczącego
fums8miżnego oddzi yvd2 M ślodowisko nx skutek .grżacj] PLanowanego pżedsięwŻięci. sadaie Postanowiefue o
PrzePńwadz€niD PostęPowmia w sPnwie fums8rmicznego oddzia\v,oia na ś.odowisko' w któ.ym usta]a zaktes dokumenta.ji
niezbBlnej do PŹeProwadzmia tegÓ PosęPoMnia oż obowia.zek sPoźądrenia tej dolamenEcji p.Żez wnioskod.wcę' w iężvk!
paóstva, da którego terytonuń ńoże oddŻiały1ve przedsięwzięcie'
Ań tt . { l n"l l0 {js '"^ Pl/.d sd'ńjffi i 

'ń!)ń) 
dPń,'' dńle..L.h n.l/Lll' 'n.lĆ./Ćn'fu1 o'tn wl"s.iw do Wd'nu

dec'Żii, beŻ żbcdnej Nloki, Podlje do PubLicŻf,ei wiadońości ńforńade o Po*ęPowmiu w Ęnwie tmŚgmianego oddzia]ywmii .a
środowisko, ieźeli jest P.owadzone.
AJt 79 u$' 1 ustauT oąi Przed wydżni€m dsyżii o środowiskoq'ycb uwmnkowańiach org& vl'ściu]' do iei u}d@ia ŻaPevno
możliwość udzii]U spoleczeństwa w PostęPowadu, w ńmach któlego PlzeProwadża ocenę oddŻialywania PrŻedsięwżięcia na ś.odowisko.


