
FllEGloNALNY DYREKToR
r.

OcHRoNY ŚRoDoWl§KA
W RzE§zoWlE

al, .Iózefa Piłsudsklego 38, 35-001 Rzeszów

\^/o 3ń.44 2,1 .2018,AD.1 47

Rzeszów; dnia 02 września 2019

oBWlEszczENlE

tjtosownie do art. 119 ust. 1, ań.33 ust. 1, ań.34, art.35 ustawy z dnia 3

1raźllzirlrnika 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronle, udziale
npołac:łeństwa
r,v cll;hro,nie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r,, poz.
liilO{3 i zęl zm.) w auiązku z pzystąpieniem Rzeczypospolitej Polskiej, jako strony narażenia,
r:ił porltępowania transgranicznego w sprawie oceny oddziaływania na Środowisko

1lll:zeCsie7wzięcia polegającego na przedfuźeniu okresu eksploatacji elektrowni jądrowej NPP
|:,ilivr e ru miejscowości vvarash na ukrainie;

REG|oNAI-NY DYREKToR ocHRoNY ŚnooowlsKA W RzEszoWE
PoDAJE lDo PUBLICZNEJ WlADottiloścl

,l i)nia 26 czeryvca 2019 r, Ministerstwo Ekologi! i Zasobów Naturalnych Ukrainy przekazało
ilrr r3eneralnej Dyrekcji ochrony Środowiska Rapoń o oddziaływaniu na środowisko

1lleedsięwzięcia polegającego na pzedłużeniu okresu eksploatacji elektrowni jądrowei
i,lpF, Rivne w miejsicowości warash na ukrainie wraz z propozycją strony ukraińskiej

; lrZ$proWddzen ia ko rnsu ltacj i transgret nicznych.
::,2 i\t rjniach od 04 września 20t9 r. dcl 03 października 2019 r, każdy może zapoznaĆ się

:: clttkumentacją spoządzoną w ramach postępowania w sprawie oceny oddziaływania
lra środowisko pzrldmiotowego pnledsięwzięcia w języku angielskim oraz w języku

1nlskim (rozdział 7 dotyczący oddziirływania transgranicznego). Dokumenty te znajdują
i,ic? łlo wglądu w sieldzibie Regionalrrej Dyrekcji ochrony srodowiska w Rzeszowie pzy
l łl. Józefi Piłsudslkiego 38, 35-001 Rzeszów, w pokoju 41, w godzinach 7,30 - 15.30.

3 'V {:erminie określclnym w pl<t 2 można zgłaszać uwagi dotyczące pzedmiotowej
r okr,,lmentacji osobiślcie lub pisemnie na adres:

Regionialna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie
Wyc[łiał Ocen Odclziaływania na Srodowisko
al. Józtfa Piłsr,ldskliego i|i8, 35-001 Rzeszów

lhruergi lub wnios1,1izlożone po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane.
l$ 1.;.1;lanem właścilvyn,t do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Generalny Dyrektor OchrOnY

1lil,cltlowiska,
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowieka

w Rzeszowie

G)

Wojciech Wdowik
(podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym)

Q.l.:ł.ngjju- -ll. 1ruo.itowie Gmin, Burmistzotlvie l\rliast, Miast iGmin, Prezydenci Miast, według rozdzielnika popżez
platformę ePUAl|>

!l l_łiąllmoicl:


