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OBWlESZCZENIE

stosownie do ań. 119 ust' 1, ań' 33 ust- 1' ań. 34, ań. 35 ustawy z dnia 3 paŹdziernjka 2008 r.

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie' udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz' U. z 2016 l.' poz. 353 ze zm')
w związku z pzystą)ienlem Rzeczypospolitej Polskiej' jako strony naraŹenia, do postępowania
transgranicznego oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na
pŻedłuŻeniu llcencji na działalnośó dla dwóch elektrowni jądrowych na Ukrainie (south-Ukraine NPP
iZaporizhzhya NPP);

2.

1.

REG|oNALNY DYREKToR ocHRoNY ŚRoDoWsKA W RzEszoWE
PoDAJE Do PUBLlczNEJ WlADoMoścl

Dnia 3 kwietnia 2017 r' Wpłynęło do Generalnej Dyrekcji ochrony Środowiska pismo' w którym
Ukraina przekazała notyfikację W trybie ańykułu 3 Konwencii z Espoo o możliwym
transgranicznym oddziaływaniu na teren Polski planowanego pzedsięWzjęcia polegającego na
pzedłuŹeniu Iicenc.ii na działalność dla dwóch elektrowni jądrolvych na Ukrainie (south'Ukraine
NPP i Zaporizhzhya NPP).
Generalny DyreKor ochrony Środowiska powiadomił Regiona|nego Dyrektora ochrony
Środowlska W Rzeszowie, jako organ terenowej administrac)i lządowei Właściwy ze Wzg|ędu na
obszar możliwego transgranicznego oddziaływania na środowisko o planowanym pŻez stronę
ukraińską pŻedsięWzięciu.
W dniach od 8 maja 2017 r' do 8 czerwca 2017 L kaŻdy może zapoznać się
z dokumentacją pzekazaną pzez stronę ukraińską W języku angielskim i części W języku polskim
W ramach postępowanla w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanego
prŻedłuŹenia licencji na działalność dla dwóch elektrowni jądrowych na Ukrajnie (south-Ukfaine
NPP i zaporizhzhya NPP)' Dokumenty W Wersji papierowej znajdują się do Wglądu w siedzibie
Regionalnej Dyrekcji ochrony srodowiska W Rzeszowie plzy a|. Józęfa Piłsudskiego 38' 35-
001 RzeszóW' W pokoju 41, W godzinach 7.30 - 15'30' W tym samym terminie można zgłaszać
uwagi dotyczące przedmiotowej dokumentacji osobiście IUb pisemnie na adres:

Regionalna Dyrekcja ochrony Środowiska w Rzeszowie
Wydział ocen oddziaływania na srodowisko
35-001 RzeszóW' a|' Józefa Piłsudskiego 38

UWagi lub Wnioski złożone po upływie WW terminu nie będą rozpatrywane'
organem Właściwym do rozpatrzenia uwag i WnioskóW jest Generalny Dyrektor ochrony
Srodowiska
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Otrzvmuia:
1. Wójtowie Gmin' Bunnislrzowie l\Iiasl' lviasl j Gmin' Prezydenci Miasl
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1' Genetalna Dyrekcja ochrony Środowiska
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