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OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 33 ust. l oraz art. 79 ust. l ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, ttdsjait społeczeństwa w ochronie środowiska ora^ o ocenach

X

oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. póz. 1235 ze zm.), dale] ustawa OOS, Generalny Dyrektor
Ochrony Środowiska (GDOS) podaje do publicznej wiadomości, że:

1) Na wniosek PGE EJ1 Sp. z o.o. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji
pierwszej w Polsce Elektrowni Jądrowej, o mocy elektrycznej do 3750 MWe, na obszarze gmin:
Choczewo lub Gniewino i Krokowa w województwie pomorskim;

x

2) Organem właściwym do wydania decyzji jest Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska;
3) Organami właściwymi do wydania opinii i uzgodnień są:

- Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny — opinia dot. zakresu raportu o oddziaływaniu
na środowisko oraz opinia dot. uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia;
- Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni - opinia dot. zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko
oraz uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia;

Prezes Państwowej Agencji Atomistyki opinia dot. projektu decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach;

4) Materiał dowodowy jest wyłożony do wglądu w siedzibie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w
Warszawie, przy ul. Wawelskiej 52/54 (budynek Ministerstwa Środowiska), w dniach roboczych w
godzinach 9.00 - 15.00, po uprzednim uzgodnieniu terminu pod numerem telefonu (22)5792105.
Niezbędną dokumentację sprawy udostępnianą społeczeństwu na obecnym etapie postępowania
stanowią: wniosek o wydanie decyzji, wniosek o określenie zakresu raportu o oddziaływaniu na
środowisko oraz karta informacyjna przedsięwzięcia;

5) Możliwość składania uwag i wniosków oraz wzięcia udziału w ewentualnej rozprawie
administracyjnej otwartej dla społeczeństwa zostanie zapewniona po przystąpieniu GDOS do
przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (po przedłożeniu przez
inwestora raportu o oddziaływaniu na środowisko). O powyższym (wraz z podaniem terminu,
miejsca oraz sposobu składania uwag i wniosków, jak również terminu i miejscu rozprawy)
GDOS poinformuje w późniejszym terminie, osobnym obwieszczeniem.

Wywieszono w dniach
Pieczęć urzędu:

Art. 33 ust, l ustawy OOS: Przed wydaniem i zmianą decyzji wymagających udziału społeczeństwa organ właściwy do wydania decyzji, bez zbędnej zwłoki,
podaje do publicznej wiadomości informacje o: przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko; wszczęciu
postępowania; przedmiocie decyzji, która ma być wydana w sprawie; organie właściwym do wydania decyzji oraz organach właściwych do wydania opinii i
dokonania uzgodnień; możliwościach zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy oraz o miejscu, w którym jest ona wyłożona do wglądu; możliwości
składania uwag i wniosków; sposobie i miejscu składania uwag i wniosków, wskazując jednocześnie 21-dniowy termin ich składania; organie właściwym do
rozpatrzenia uwag i wniosków; terminie i miejscu rozprawy administracyjnej otwartej dla społeczeństwa, o której mowa w art. 36, jeżeli ma być ona
przeprowadzona; postępowaniu w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko, jeżeli jest prowadzone.
Art. 79 ust, l ustawy OOS: Przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach organ właściwy do jej wydania zapewnia możliwość udziału
społeczeństwa w postępowaniu, w ramach którego przeprowadza ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.


