
REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY ŚRODOWISKA

W RZESZOWIE
al. Józefa Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów

WOOŚ.442.7.2014.AW-148

Rzeszów, 2015-02-2. >

OBWIESZCZENIE
Stosownie do art. 119 ust. l, art. 33 ust. l, art. 34, art. 35 ustawy z dnia 3 października 2008 r.

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., póz. 1235 z późn. zm.) w związku
z przystąpieniem Rzeczypospolitej Polskiej, jako strony narażenia, do postępowania dotyczącego
transgranicznego oddziaływania na środowisko planowanej przez Ukrainę budowy tymczasowego
składowiska wypalonego paliwa jądrowego;

REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE
PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

1. W dniu 11 lutego 2015 r. strona ukraińska przekazała Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska
dokument, który stanowi część Raportu o oddziaływaniu na środowisko w sprawie planowanej
budowy tymczasowego składowiska wypalonego paliwa jądrowego, oddalonego 11 km na zachód
Czarnobylskiej Elektrowni Jądrowej na Ukrainie.

2. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska przekazał Regionalnym Dyrektorom Ochrony Środowiska
w Lublinie i Rzeszowie, jako organom terenowej administracji rządowej właściwym
ze względu na obszar możliwego transgranicznego oddziaływania na środowisko przetłumaczoną na
język polski przekazaną przez stronę ukraińską część dokumentacji, w celu jej wyłożenia
społeczeństwu do wglądu.

3. W dniach od 5 marca 2015 r. do 25 marca 2015 r. każdy może zapoznać się z posiadaną
dokumentacją dotyczącą planowanej inwestycji, tj. przetłumaczoną na język polski częścią
przekazanego Raportu o oddziaływaniu na środowisko w sprawie planowanej budowy
tymczasowego składowiska wypalonego paliwa jądrowego. Dokument ten zamieszczony jest
w Biuletynie Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie
w zakładce Obwieszczenia i zawiadomienia pod adresem:
http://bip.rzeszow.rdos.gov.pl/obwieszczenia-i-zawiadomienia. Z dokumentem można zapoznać się
także w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie przy
al. Józefa Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów, w pokoju 42, w godzinach pracy Urzędu,
tj. 7.30 • 15.30. W tym samym terminie można zgłaszać uwagi dotyczące przedmiotowej
dokumentacji osobiście lub pisemnie na adres:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie
Wydział Ocen Oddziaływania na Środowisko
35-001 Rzeszów, al. Józefa Piłsudskiego 38

a także za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania bezpiecznym
podpisem elektronicznym na adres: sekretariat.rzeszow@rdos.gov.pl.
Uwagi lub wnioski złożone po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane.

4. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Generalny Dyrektor Ochrony

Środowiska. REGIONALNEGO DYREKTORA
OCHRONY ŚRODOWISKA_W RZESZOWIE

_wska
Ochrony Srodowiski



Otrzymują:
1. Wójtowie Gmin, Burmistrzowie Miast, Miast i Gmin, Prezydenci Miast według rozdzielnika

Do wiadomości:
1. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
2. WOOŚa/a
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