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Dekret 

Prezydenta Republiki Białoruś 

 

2 listopada 2013 r.                                                                                                  Mińsk 

  

                                                          Nr  499    

                                 O budowie Białoruskiej Elektrowni Jądrowej 

 

  W celu zwiększenia bezpieczeństwa gospodarczego i energetycznego Republiki 

Białoruś i z uwzględnieniem zobowiązań, przewidzianych przez umowy międzynarodowe 

Republiki Białoruś, p o s t a n a w i a m  co następuje: 

1. Zrealizować w latach 2013 – 2020 budowę Białoruskiej Elektrowni Jądrowej (w 

dalszym ciągu EJ) na działce w Rejonie Ostrowieckim Obwodu Grodnieńskiego, położonej 

1,5 km na północny wschód od wsi Bobrowniki i na południe od wsi Aweny, ograniczonym 

na północnym wschodzie drogą samochodową wieś Szulniki – wieś Aweny, na zachodzie – 

drogą samochodową Goza – EJ – Ostrowiec od drogi samochodowej P-45, na północnym 

wschodzie – drogą samochodową H-6223 (Misliany – Szulniki – Aweny – Walejkuny), na 

południu, południowym zachodzie i zachodzie – drogą samochodową od drogi samochodowej 

H-6223 wieś Rudiszki – chutor Bobrowniki i ziemiami rolniczej spółdzielni produkcyjnej 

„Worniany”. 

 2. Przyjąć, że 

 2.1. budowa EJ realizowana będzie na podstawie dokumentacji projektowej na jej 

budowę z uwzględnieniem wyników oceny oddziaływania na środowisko, włącznie z 

dokumentacją oceny oddziaływania na środowisko, uwag do tej dokumentacji stron 

zainteresowanych i społeczeństwa, wyników konsultacji z zainteresowanymi stronami, 

odzwierciedlonych w orzeczeniu państwowej ekspertyzy ekologicznej Ministerstwa Zasobów 

Naturalnych i Ochrony Środowiska według dokumentacji projektowej „Białoruska EJ”,  z 

dnia 23 października 2013 r. nr 98, zgodnie z art. 6 Konwencji o ocenie oddziaływania na 

środowisko w kontekście trans granicznym, z dnia 25 lutego 1991 r. (w dalszym ciągu – 

Konwencja)*; 

______________________ 
*
) W niniejszym Dekrecie terminy „ocena oddziaływania na środowisko” oraz „strony 

zainteresowane” używane są w znaczeniu określonym w art. 1 Konwencji. 

  



 2.2. dokumenty związane z przekazaniem działek do stałego i (lub) tymczasowego 

użytkowania zamawiającemu w związku z budową EJ – instytucji państwowej „Dyrekcja 

budowy elektrowni jądrowej” lub jego następcy prawnemu (w dalszym ciągu – zamawiający) 

zostaną przygotowane we właściwej formie w procesie wykonywania prac związanych z 

budową EJ. 

 2.3. budowa EJ dokonywana jest z prawem wyrębu roślinności drzewno-krzakowej. 

Gromadzenie drewna na działkach przekazanych zamawiającemu i sprzedaż drewna 

dokonywane są, w trybie ustalonym w przepisach, przez osoby prawne prowadzące 

gospodarkę leśną. 

 2.4. przed rozpoczęciem budowy EJ na zajmowanych działkach przeprowadza się 

zdjęcie warstwy żyznej gleby, z wykorzystaniem jej dla potrzeb związanych z budową EJ 

oraz innych potrzeb, uzgodnionych z Ostrowieckim Rejonowym Komitetem Wykonawczym; 

 2.5. tymczasowe budynki i konstrukcje EJ po oddaniu do użytku mogą, decyzją 

zamawiającego, być przekazane zgodnie z prawem w bezpłatne użytkowanie zamkniętej 

spółce akcyjnej „Atomstrojeksport” (Federacja Rosyjska) na czas budowy EJ. 

 Eksploatacja obiektów wymienionych w pierwszej części tego podpunktu przed 

oddaniem do użytku EJ odbywa się zgodnie z ich docelowym i funkcjonalnym 

przeznaczeniem, z uwzględnieniem szczególnych aspektów procesu budowy EJ. 

 3. Zwolnić: 

 3.1. zamawiającego od opłaty odszkodowania za straty dla rolnictwa i (lub) 

gospodarki leśnej, spowodowane usunięciem lub czasowym zajęciem ziem rolnych i (lub) 

ziem obszarów leśnych, przekazanych na budowę EJ, 

 3.2. obywateli państw obcych i osoby bez obywatelstwa, angażowane do wykonania 

prac związanych z budową EJ i jej eksploatacją w okresie gwarancyjnym zgodnie generalnym 

kontraktem na budowę Białoruskiej EJ z dnia 18 lipca 2012 r. nr 77-598/1110700, zawartym 

między zamawiającym i zamkniętą spółką akcyjną „Atomstrojeksport” (Federacja Rosyjska), 

od opłaty skarbowej za wydanie zezwolenia na pobyt czasowy w Republice Białoruś. 

 4. Rada Ministrów Republiki Białoruś podejmie kroki w kierunku realizacji 

niniejszego Dekretu. 

 5. Ministerstwo Zasobów Naturalnych i Ochrony Środowiska wspólnie z 

Ministerstwem Spraw Zagranicznych i Ministerstwem Energetyki, zgodnie z art. 6 

Konwencji, zawiadomi kanałami dyplomatycznymi Rząd Republiki Austrii, Rząd Republiki 

Łotwy, Rząd Republiki Litwy, Rząd Rzeczpospolitej Polskiej o podjęciu decyzji o wyborze 

miejsca lokalizacji i o budowie EJ. 



 6. Kontrolę wykonania niniejszego Dekretu powierzyć Radzie Ministrów Republiki 

Białoruś. 

 7. Niniejszy Dekret nabiera mocy po jego oficjalnej publikacji. 

 

 

Prezydent Republiki Białoruś     A. Łukaszenko 

 

Pieczęć okrągła z napisem na obwodzie: 

Administracja Prezydenta Republiki Białoruś 
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