Warszawa, dnia 28 lutego 2018 r.

REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY SRODOWISKA
W WARSZAWIE
WOO-II.442. 1.2018 .TR.2
Obwieszczenie
Regionalny Dyrektor Ochrony rodowiska w Warszawie dzia1ajc na podstawie art. 119 ust. 1 ustawy
z dnia 3 padziernika 2008 r. o udostçpnianiu informacji o grodowisku i jego ochronie, udziale
spoeczei'istwa w ochronie grodowiska oraz o ocenach oddzialywania na grodowisko (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1405, ze zm.) podaje do publicznej wiadomoci, ze:
- przystpiono do postçpowania dotyczqcego transgranicznego oddzialywania na §rodowisko
przedsiewziecia poIegajcego na planowanym przed1ueniu okresu eksploatacji elektrowni
jqdrowej NPP Rivne na Ukrainie;
- w rarnach ww. procedury istnieje mo1iwo6 sk1adania uwag i wniosków przez kadego tym
zainteresowanego w terminie 30 diii od dnia uwidocznienia niniejszego obwieszczenia;
- uwagi i wnioski, o których mowa powyej, mogq bye wnoszone w formie pisemnej, ustnie do
protokohi lub za pornocq grodk6w kornunikacji etektronicznej bez koniecznoci opatrywania ich
kwalifikowanym podpiseni elektronicznym;
- rniejscem waciwyrn do skadania uwag i wniosków jest Regionalna Dyrekcja Ochrony
Srodowiska w Warszawie;
- uwagi I wriioski zo±one p0 uplywnie wskazanego wyzej terminu pozostanq bez rozpatrzenia;
- z trekiq powiadomienia sporzqdzonego przez ukraiñskie Przedsiçbiorstwo Pañstwowe National
Nuclear Energy Generating Company ,, Energoaton2" o dziaaInoei podlegajqcej ocenie
oddzialywania na 6rodowisko polegajqcej na planowanym przed4iieniu okresu eksploatacji
e1ektrownijdrowej NPP Rivne na Ukrainie zapoznaC sic mozna w siedzibie Regionalnej Dyrekcji
Ochrony Srodowiska w Warszawie, ul. Sienkiewicza 3, od poniedzia&u do pitku, w godzinach
900..1 500
na stronie internetowej organu oraz w nizej wymienionych urzçdach.
REQ IONALNX DYREKTOR
Ochrony Sro1oika w Wanzawie

Aikadiut'/'iembidti
Zatpcznik:
- Kopia przekazanego przez Ministerstwo Ekologii I ZasobOw Naturalnych Ukrainy pow'di\iienia sporz4dzonego przez
ukraiñskie Przedsiçbiorstwo Pañstwowe National Nuclear Energy Generating Cornpa..,)nergoatom o dziata1noci
podlegajqcej ocenie oddzialywania na 6rodowisko po1egajcej na planowanym predlu2eniu okresu eksploatacji
elektrowni jdrowej NPP Rivne na Ukrainie
Do obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjety (przez Co najmniej 30 dni) w:
1. Regional nej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Warszawie, ul. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa;
Urzcdach gmin I miast w województwie mazowieckim;
Starostwach powiatowych w wojewOdztwie mazowieckim.
Po uplywie terminu uwidocznienia obwieszczenie na1ey
niezwbcznie oclesla6 na adres:
Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Warszawie
ul. Sienkiewicza 3
00-015 Warszawa

Wywieszono dnia .......................
Zdjcto dnia...............................

Peczçc I podpis pracownika
odpowiedzialnego za uwidocznienie
obwieszczenia

