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Udostępnienie dokumentacji do opiniowania w ramach procedury ooś z Niemcami, Szwecją, Finlandią i Rosją
Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska otrzymał z Niemiec, Szwecji, Finlandii i Rosji dokumentację oceny oddziaływania na środowisko, tzw. Raport Espoo, dla Gazociągu Nord Stream 2
(wcześniejsza nazwa przedsięwzięcia - Rozbudowa Gazociągu Nord Stream) na Morzu Bałtyckim. Regionalni dyrektorzy ochrony środowiska w województwach zachodniopomorskim, pomorskim i
warmińsko-mazurskim zapewnią przeprowadzenie udziału społeczeństwa. Przez okres 8 tygodni od daty ukazania się obwieszczenia społeczeństwo i zainteresowane instytucje mogą zgłaszać
swoje uwagi do rdoś lub - w przypadku uwag do inwestycji realizowanej na terytorium Niemiec - również bezpośrednio do niemieckich organów w języku polskim (z kopią do rdoś) na adres:
Stralsund Mining Authority
Frankendamm 17,
D-18439 Stralsund
lub na email: r.mueller@ba.mv-regierung.de
Federal Maritime and Hydrographic Agency,
Bernhard-Nocht-Str. 78,
D-20359 Hamburg
lub na email: nico.nolte@bsh.de
W przypadku zgłaszania uwag pisemnie do urzędów niemieckich należy mieć na uwadze, że liczy się data wpłynięcia do urzędu, a nie data stempla pocztowego. Zebrane w ramach udziału
społeczeństwa uwagi zostaną przekazane państwom, na których terytorium przedsięwzięcie jest planowane.
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Udostępnienie dokumentacji do opiniowania w ramach procedury ooś z Danią
12 października 2018 r. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska otrzymał z Ministerstwa Środowiska i Żywności w Danii powiadomienie o zmianie przebiegu trasy Gazociągu Nord Stream 2 przez
duńskie wody terytorialne w wyłącznej streﬁe ekonomicznej Danii (WSE).
10 sierpnia 2018 r. wnioskodawca (Nord Stream 2 AG) przedłożył wniosek o wydanie pozwolenia na budowę wraz z dokumentacją ooś dla trasy północno-zachodniej biegnącej przez duńską WSE.
Konsultacje społeczne dla poprzednio wnioskowanej południowo-wschodniej trasy gazociągu przebiegającej przez duńskie wody terytorialne i wyłączną strefę ekonomiczną prowadzone były w
okresie lipiec-październik 2017 r.
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