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OBWIESZCZENIE
Stosownie do art. 119 ust. l,art.33 ust. 1, art. 34,art.35 ustawy zdnia3 pażdziemika 2008 r.

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska

otaz o ocenach oddziaływania ta środowisko (Dz. IJ. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) w nviry,ku
z przysĘlieniem Rzeczypospolitej Polskiej, jako strony natuŻenia, do postępowania transgranicznego
w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanej budowy i eksploatacji dwóch bloków
energeĘcznych 3 oraz 4 w elektrowni jądrowej na Ukrainie w Regionie Chmiehiókim, w powiecie
Sławta, w pobliżu miejscowości Netishyn;

R-E'GIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚnooowlsKA w RZESZowIE
PODAJE Do PUBLICZNEJ wIADoMoŚcI
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Dnia 14 czerwca 2012 t. wpłynąłdo Generalnej Dyrekcji ochrony Środowiska' dokument
pn. ,,lnformacjai arraliza materiałów ,,Studium wykonalnościbudowy bloków energeĘcznych 3 i
4
w Elektrowni Jądrowej Chmielnicki na Ukrainie" wraz z tomem 13 Raportu o oJa'iuły*aniu na
środowisko, częścią14 ,,oceną konsekwencji rozptzestrzeniania transgranicz1ego w warunkach
normalnych i podczas zdarzen radiacyjnych".
W dniach od 9 lipca 2012 r. do 30 |ipca 2012 r. kuŻdy może zapomlac się z wybranymi
częściami dokumentacji Studium wykonalności budowy bloków energetycznych 3 i 4 w Eiektrowni
Jądrowej Chmielnicki na Ukrainie w języku polskim oruz Częścłą14. ocena konsekwencji
rczprzesttzeniania transgranicznego w warunkach normalnych podczas zdarueń radiacyjnych
w języku polskim. Dokumenty w wersji papierowej znajdująsię do wglądu w siedzibie Regióńainej
-al.
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Dyrekcji ochrony Środowiska w Rzeszowie przy
Józefa Piłsudskiego 38, 35-001
Rzeszów, w pokoju 46, w godzinach 7 .30 - 15.30 otaz w wersji elektronicznej są do pobrania na
stronie internetowej Regionalnej Dyrekcji ochrony Środowiskb w Rzeszowie.
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Całośćdokumentacji Studium wykonalności budowy bloków energetycznych
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w Elektrowni Jądrowej Chmielnicki na Ukrainie w języku angielskim dostępna jest na stronie

internetowej Regionalnej Dyrekcji ochrony srodowiska w Rzeszowie.
W tym samym tęrminie można zgłaszac uwagi dotyczące przedmiotowej dokumentacji osobiście
lub pisemnie na adres:
Regionalna Dyrekcja ochrony Środowiska w Rzeszowie
W y dział ocen oddz iaływ arua na Środowisko
35-001 Rzeszów, al. Jozefa Piłsudskiego 38
Uwagi lub wnioski zŁoŻone po upływie ww. terminu nie będąrozpatrywane.
4.
. organem właściwymdo rozpatrzenia uwag i wniosków jest Generalny Dylrektor ochrony
Srodowiska.

