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REGIONALNY DYREKTOR
ocIIRoNY ŚRoDoWIsKA

WRZESZOWIE
aI. lózefa Piłsudskiego 38' 35-00l Rzeszów

wooŚ.442.1.2012.AD-133

OBWIESZCZENID

stosownię do ań. l19 ust. l, art. 33 uś. 1, ań. 34, art. 35 ustąwy z dnia 3 pażdziemika 2008 r.

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochrońe, udziale społeczeństwa w ocfuonie środońska
oraz o ocenach oddziab''wania rra ślodowisko (Dz. U. NI 199 poz- 1227 z późn. zn) w związL:rr
z przystąpięnięm RzęcąTospolitej Polskiej, jako strony naraż'enia, do postępowania transgnnicznego
w sprawie oceny oddziałyvania na środowisko planowanej budowy i eksploatacji dwóch bloków
energetycznych 3 otaz 4 w eleknowni jądrowej na Ukraińę w Regionie Chmielnickim, w powiecie
Słaluta, w pobliźu miejscowości Nętishyn;

REGIoNALNY DYREKToR ocHRoNY ŚRoDowIsKA w RzEszowIE
PoDAJE Do PUBLICZNEJ wIADoMoŚcI

1. Dnia 24 kwietnia 2013 r. wpłynęły do Genera|rrej Dytekcji ochrony środowiska pisemne
odpowiedzi na urłagi strony polskiej zawarte w stanowisku z dnia l0 sierpnia 2012 r., w runach
postępowania w spmwie oceny oddziaływania na ślodowisko planowanej budowy i eksploatacji
dwóch bloków enelgetycznych 3 oroz 4 w elektrowni jądrowej na Ukainie w Regionie
Chmielnickim vraz z propozycją strony ukrańskiej pEeplowadzenia konsultacji transgranicznych.

2' w dniach od 29 maja 2013 r. do 19 czerwca 2013 r. kźdy moź.'e zapozłnć się
z odpowiedziami na stanowisko sbony polskiej z dnia 10 sierpnia 2012 r. w ramach postępowania
w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanęj budowy i eksploatacji dwóch bloków
enelgetycmych 3 otaz 4 w elekhowni jądrowej na lJkainie w Regionie Chmielnickim
wjęzyku polskim. Dokumenty w wersji papięrowej znajdują się do wglądu w siedzibie Regionalnej
D1,rekcji ochrony Środowiska w Rzeszowie przy aI. !ózefa Piłsudskiego 38, 35-001
Rzeszów, w pokoju 45, w godzinach 7.30 _ l5.30 oraz w wersji elektronicznej są do pobrania na
stronie intemetowej Regionalnej D1tekcji ocbrony Środowiska w Rzfszowie.

3. całośó dokumęrtacji ,,Chmie]rricka Elektrownia Jądrowa - studium wykona|rrości budowy
bloków enęrgetycznych 3 i 4. Tom 13: ocena oddżałyrłarria na środowisko (ooŚ)'' (od części 1
(43-814.203.004.03.13.0l ) do części l7(43-8l4.203.004.0!.13. l7) w języku losyjskim dostępna
jest na stxonie intemetowej NNEGC Enęrgoatom pod adrcsem:

http://wwwenereoatom.kiev.u'ua,/bui1dol/Dublic'htn?ma)ubs&t=ręc&id=28752
4. w terminie oheślonym w pl( 2 można zgłaszać tlwagj dotyczącę przedmiotowej dokumentacji

osobiście lub pisemnię na adres:
Regionalna Dyłekcja ochrony Środowiska w RŻeszowie
Wydział ocen oddziab'\łania na srodowjsko
35-001 Rzeszów' al. Józefa Piłsudskiego 38

Uwagi lub \łnioski złożone po upb'\łie ww. terminu nie będą rozpatrywane.
5. organęm właściwym do rozpatIzglia uwag i wniosków jest Generalny Dy'rektor ochrony

Srodowiska-
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