Spotkania informacyjne i rozprawy administracyjne
2017-04-27

W każdym z państw strony pochodzenia prowadzone będzie spotkanie z udziałem społeczeństwa, organów oraz przedstawicieli inwestora na temat potencjalnych oddziaływań inwestycji. Polscy
obywatele i zainteresowane instytucje również mogą wziąć udział w tych spotkaniach, w szczególności, gdy chcą uzyskać opinię, w jaki sposób ich uwagi i zastrzeżenia mogą być uwzględnione w
decyzji końcowej. Spotkania prowadzone będą w językach urzędowych poszczególnych państw oraz w tłumaczeniu na język angielski. W przypadku spotkania w Niemczech możliwe jest
zapewnienie tłumaczenia na język polski, zgodnie z obowiązującą umową o współpracy w zakresie ocen oddziaływania na środowisko (ooś).
W Niemczech organizowane jest wysłuchanie publiczne, w którym mogą uczestniczyć tylko podmioty i osoby zgłaszające uwagi i zastrzeżenia do przedmiotowej inwestycji w ramach opiniowania
dokumentacji. O chęci uczestniczenia w tym spotkaniu należy poinformować uczestniczące w postępowaniu regionalne dyrekcje ochrony środowiska w terminie do 31 maja 2017 r.
Terminy i miejscowości planowanych spotkań:
Niemcy: (wstępnie) Stralsund, 21.07.2017 r.,
Szwecja: Sztokholm, Piperska muren, Sheelegatan 14, 2 maja 2017r. w godz.18:00-20:00 (dostępne tłumaczenie spotkania na język angielski),
Finlandia: Kotka, Tornatorintie 99, 3 maja 2017 r., godz. 18:00; Helsinki, Kanavakatu, 9 maja 2017 r., godz. 18:00; Hanko, Vuorikatu 1, 10 maja 2017 r., godz. 18:00 (dostępne
tłumaczenie spotkania na język angielski),
Rosja: Kingisepp, Dom Kultury, Karola Marxa 40, 30 czerwca 2017 r., godz. 10:00 (zmiana terminu),
Polska: Szczecin, Urząd Wojewódzki w Szczecinie - Sala Rycerska, Wały Chrobrego 4, 13 czerwca 2017 r., godz. 17:00;
Spotkanie informacyjne w Polsce w Szczecinie
13 czerwca 2017 roku o godz. 17 w Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie w Sali Rycerskiej odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące realizacji przedsięwzięcia gazociągu Nord Stream 2.
Spotkanie poprowadzi wnioskodawca inwestycji - Konsorcjum Nord Stream wraz z wykonawcami dokumentacji w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji. Spotkanie ma
charakter otwarty i każdy zainteresowany może wziąć w nim udział. Spotkanie będzie tłumaczone na język polski. W ramach spotkania zostanie przedstawiony opis techniczny inwestycji, zakres
prac budowlanych, przebieg procedury oceny oddziaływania na środowisko i wyniki raportu o oddziaływaniu na środowisko. Kolejna część poświęcona będzie na pytania uczestników spotkania i
odpowiedzi.

