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Informacja o postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym prowadzonym dla przedsięwzięcia
polegającego na „budowie rosyjsko - niemieckiego rurociągu północnoeuropejskiego (odcinek pełnomorski)".

Szanowni Państwo,

W dniu 8 czerwca br. minie termin wyznaczony na przekazanie odpowiedzi strony polskiej, w sprawie przedsięwzięcia polegającego na budowie gazociągu północnego,
udzielanej na podstawie Artykułu 4 Konwencji o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym (Konwencji z Espoo).

Pragnę poinformować, że przed udzieleniem odpowiedzi zwołane zostanie posiedzenie Krajowej Komisji do spraw Ocen Oddziaływania na Środowisko, poświęcone w
całości omówieniu kwestii gazociągu północnego. W spotkaniu, które rozpocznie się w dniu 1 czerwca o godz. 12:00 w sali numer 163 w Ministerstwie Środowiska, mogą
wziąć udział wszyscy zainteresowani.

Wstępny program spotkania:
Powitanie uczestników przez przewodniczącego KKOOŚ - prof. dr hab. inż. Andrzej Kraszewski
Informacja na temat dotychczasowego przebiegu postępowania - Iwona Siedlecka, główny specjalista w Departamencie Ocen Oddziaływania na Środowisko
GDOŚ
Wnioski wynikające z koreferatów sporządzonych na rzecz KKOOŚ
Dyskusja
Zamknięte posiedzenie KKOOŚ

Dodatkowo, pragnę poinformować, że zgodnie z informacją uzyskaną od strony niemieckiej w dniach 22 - 24 czerwca br. odbędzie się na terenie Niemiec otwarta
rozprawa administracyjna, poświęcona tematyce gazociągu północnego. Będzie ona dostępna również dla społeczeństwa stron narażonych na oddziaływanie ze strony
inwestycji (w tym Polski). Osoby, które chcą uczestniczyć w rozprawie powinny zgłosić uczestnictwo w terminie do 1 czerwca br. do Pani Kathleen Retzlaﬀ (e-mail:
kathleen.retzlaﬀ@bsh.de) - tłumaczenie z języka niemieckiego na język polski zapewnione zostanie tylko w przypadku dokonania zgłoszenia.
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