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Program Polskiej Energetyki Jądrowej (PPEJ)
 Organem odpowiedzialnym za przeprowadzenie strategicznej ooś
dla PPEJ był Minister Gospodarki
 GDOŚ jak organ odpowiedzialny za skoordynowanie procedury
transgranicznej podjął następujące kroki:
 Oficjalna notyfikacja została przesłana do 10 krajów
• 7 z nich zadeklarowało udział w procedurze transgranicznej na
prawach strony narażonej
• 3 nie przystąpiły do udziału w procedurze
 Ostatecznie strony narażone miały 5 miesięcy na przesłanie
oficjalnych stanowisk oraz uwag społeczeństwa

PPEJ
 Uwagi społeczeństwa zostały wzięte pod uwagę przy
sporządzaniu pisemnego podsumowania do przyjmowanego
dokumentu
 4 z 7 stron narażonych zażądały przeprowadzenia konsultacji
transgranicznych dla ekspertów narodowych na poziomie
międzyrządowym
 Program został przyjęty w czerwcu 2014 r.

Wnioski
Strony narażone zostały poinformowane na samym początku
procedowania dokumentu co umożliwiło im aktywny udział
w procedurze
Społeczeństwo stron narażonych miało możliwość złożenia uwag
w swoim języku narodowym
Organ opracowujący dokument już na wczesnym etapie posiadał
wiedzę o kwestiach szczególnie istotnych dla stron narażonych
Powyższe pozwoliło na zminimalizowanie kwestii spornych,
ograniczenie dyskusji, wypracowanie kompromisowych rozwiązań
i usprawnienie przebiegu procedury
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OOŚ dla pierwszej w Polsce Elektrowni Jądrowej EJ1
 Organem
odpowiedzialnym
za
przeprowadzenie
oceny
oddziaływania na środowisko dla EJ1 jest Generalny Dyrektor
Ochrony Środowiska

 Zakres przedmiotowy przedsięwzięcia obejmuje wyłącznie
budowę obiektu energetyki jądrowej, tj. bez składowiska
wypalonego paliwa jądrowego oraz odpadów radioaktywnych

 W ramach ooś prowadzona jest jednocześnie procedura krajowa
oraz w sprawie transgranicznych oddziaływań

OOŚ dla pierwszej w Polsce Elektrowni Jądrowej EJ1
 W 2015 r. PGE EJ 1 Sp. z o.o. wystąpiła do GDOŚ z wnioskiem
o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedmiotowego przedsięwzięcia
 Postanowieniem z dnia 25 maja 2016 r., GDOŚ określił zakres
raportu o oddziaływaniu na środowisko zgodny z art. 66 ustawy
ooś oraz uwzględniający dodatkowe zagadnienia
 Postanowieniem z dnia 4 czerwca 2016 r., GDOŚ zawiesił
postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla elektrowni jądrowej do czasu przedłożenia
raportu o oddziaływaniu na środowisko

OOŚ dla pierwszej w Polsce Elektrowni Jądrowej EJ1
GDOŚ jak organ odpowiedzialny za przeprowadzenie procedury
transgranicznej podjął następujące kroki:
 Oficjalna notyfikacja została przesłana do 13 państw:
• Wszystkie z nich zadeklarowały udział w procedurze
transgranicznej na prawach strony narażonej
• Dodatkowo 2 państwa zgłosiły swój udział w procedurze
• Ostatecznie w procedurze uczestniczy 15 państw – stron
narażonych
 Uwagi wszystkich stron narażonych zostały wzięte pod uwagę w
postanowieniu określającym zakres raportu o oddziaływaniu na
środowisko

OOŚ dla pierwszej w Polsce Elektrowni Jądrowej EJ1
Wnioski
 Strony narażone zostały poinformowane od momentu wszczęcia
postępowania ws. wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach, co umożliwiło im aktywny udział w procedurze
 Organ odpowiedzialny za przeprowadzenie ooś już na wczesnym
etapie posiadał wiedzę o kwestiach szczególnie istotnych dla
stron narażonych
 Powyższe pozwoli na zminimalizowanie kwestii spornych,
ograniczenie dyskusji, wypracowanie kompromisowych rozwiązań
i usprawnienie przebiegu procedury zmierzającej do wydania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla EJ1
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