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ZAWIADOMIENIE

D ziałając na p odstawie:
- att. 70 oraz 49 ustawy z dĺĺa 74 czeruĺca 7960 r. Kodeks postqpouania administraryjnesĺ Qz. U.
z 2073 Í. Poz. 267j.t.), dalej kpa' w zvłĺązku z att. 74 ust' 3 ustawy z dlia 3 paździenlka 2008 r.
o ĺłdostqpniailu iĺlforrrlaqi o środowisku i jego ocbmnie, udĘale Ęohc7eľistwa a ocbmnie środoaiska ora< 0 ocetach

oddĘaĄwania na śĺvdoaisk Pr' U. z 2073 Í. poz. 7235 ze zm.), daLej ustawy oos, oÍa;z w zwíęku z aĺt.
108 ust. 1 pkt 1 ustawy oos' zzsĺiadamiam sttony',
_ att. 33 ust. 1 pkt 70 otaz art.79 ust. 1 ustawy oos, zawizdamjam spďeczeństwo'

o wydaniu postanowi eĺia z ania...ł{..0ĺ vię-......20!5 t., zĺakDooŚ_tos .440.8.2015.JA.dts.1
o pÍzepÍowadzeniu postępowania w sprawie ttansgtanicznego oddziaływania na środowisko
dla przedsięwzięcia polegaiącego na Budowie i eksploatacii pierwszei sł Polsce Elekttowni

Jądrowei' o mocy elektrycznei do 3750 Mwe, na obszaze gmin: Choczewo lub Gniewino i
Kĺokowa w woiewódznvie pomotskim.

T' teścią postanowienia stĺony postępowania mogą zapoznać się w: Geneta}nej Dyrekcji ochĺony
Sĺodowiska, Urzędzie Gminy rJľejhetowo, Urzędzĺe Gminy Władysławowo, Utzędzíe Gminy
Kĺokowa, Utzędzie Gminy PucĘ Utzędzie Gminy Gniewino, Utzędzie Gminy Choczewo, Uĺzędzíe
Miasta Łeba, Urzędzíe Gminy Wicko, Pomorskim Uuędzĺe Woiewódzkim w Gdańsku, Utzędzíe
Maľszałkowskim Wojewőđzĺĺĺa Pomoĺskiego w Gdańsku,Utzędzie Momkim w Gdyni.

Doĺęczenie postanowienia stľonom postępowaÍua uuĺaża się za dokonane po upływĺe cztemastu dni od
dnia public zne1o ogłoszenia niniej szego zalĺrndomielia.
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Áĺt' 10 kpa' oĺgany administĺacji publicznei obowiązane sązapewnić stÍonom czynny udział w każdym stadium postępowađa, apĺzed'
wydaniem decyzji umożüwić im wypowiedzenie się co do zebĺanych dowodów i materiałów otaz zgłoszoĺych żądań'
Aĺ. 49 kPa. Strony mogą być zasłiadam|lane o decyzjach i innych czynnościach organów administĺac|i publicznei pnez obwieszczenie lub
w inny zsvyczajowo PÍzyjęty w danej miejscowości sposób publiczĺego ogłaszaĺĺa, jeżell ptzepis szczególny tak stanowi; w Ęch
przypadkach zawiadomienie bądź doĺęczenie uulaża się za dokonane po upłyu/e czteÍnastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Árt. 74 ust. 3 ustawy ooś. Jeżell llczba stÍon Postępowania o wydanic decyzji o śĺodowiskowych uwanrnkowaniach pĺzekĺacza 20, stosuie
się pĺzepis art. 49 Kodeksu postępovĺađa administĺacyjnego
Áĺt.108 ust.l pkt 1 ustawy ooś. oĺgan administracji wlaściwy do wy<lania decyzji, o których mowa w ał.704 ust' 1 pkt 1 ustawy ooś,
ptzeprcwadzający ocenę oddziaływaĺia przedsięwzięcia na śĺodowisko, w przypadku stwierdzenia możliwości Żn^cŻącego
transgĺanicznego oddztaływaĺia na śĺodowisko na skutek ęelizaęi1 p|anowanego pĺzedsięwzięcia wydale postanowienie o
przeprowadzeniu postęPowania w spĺawie tĺansgranicznego oddziaływađa na środowisko, w którym ustala zakĺes dokumentacii
niezbędnei do przepĺowadzenia tego postępowania oĺaz obowlązek sporządzenia tei dokumentac,| przez wnioskodawcę, w języku
państwa, na któĺcgo terytońum może oĺldziałľvać pĺzedsięwzięcie.
Árt. 33 ust. 1 okt 10 Ustawv ooś. Przed wvdaniem i zmjana decvzii wvmasaiacvch udziału soołeczeństwa organ właściwv do wvtlania
decyz1i' bez zbędnej zwłoki, podaje do publicznei wiadomości informacje opostępowaniu w spĺawie transgranicznego oddziały'ovania na
śĺodowisko, Ieżeli jest prowadzone.
r\ĺ. 79 ust. 1 ustau,y ooś. Pĺzed wydaniem decyzii o środowiskowych uwarunkowaniach organ właściwy do iej wydania zapewnia
możliwość udziału społeczeństwa w Postępo'ü/aniu, w ĺamach którego ptzeptowldza ocenę oddziałpvania przeĺlsięwztęcia ĺa środowisko.


