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Rzeszów, 2014-02- Ó\

OBWIESZCZENIE

Stosownie do art. l19 ust. 1, art.33 ust. 1, alt.34,art.35 ustawy zdnia3 pździemika 2008 r.
o udostępńaniu informacji o środowisku ijego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r', poz. |235 z późn. zm') w związku
z powiadomieniem Republiki Słowackiej o planowanej rea|izacji przedsięwzięcia pn.: ,,Składowanie
ru$ego pbliwa jądrowego w Mochovcach''' dla którego wszczęto postępowanie w sprawie
transgranicznego oddziaływania na środowisko;

REGIoNALNY DYREKToR ocHRoNY Śnooowrsrł w RzEszowIE
PoDAJE Do PUBLICZNEJ wIADoMoŚcI

Pismem Miństra Środowiska Republiki Słowackiej z drua 20 grudnia 2013 r. mak: 8813/2013-
3.4lhp Rzecrypospolita Polska została powiadomiona o planowanym do realizacji przez Republikę
Słowacką przedsięwzięciu pn.: ,,Składowanie zuŻytego paliwa jądrowego w Mochovcach''.
organem właściwym w sprawie jest Generalny Dyrektor ochrony Środowiska.
Generalny Dyrektor ochrony Środowiska powiadomił Regionalnych Dyreltorów ochrony
Środowiska w Katowicach, Krakowie i Rzeszowie, jako organów terenowej administracji rządowej
właściwych zE względu na obszar możliwego transgrarriczrrego oddziaływania na środowisko
o planowanym przez stronę słowacĘ przedsięwzięciu.
W dńach od 10 lutego 2014 r. do 3 marca 2014 r. każdy możE ?Apoznać się z dokumentacją
doĘcącą planowanej inwestycji.
Dokumenty sporządzone w języku angielskim i słowackim oraz częściowe ich tfumaczenie
w języku polskim znajdują się pod adresem: http://bio.qdos'eov.plldoc/ftp/SVJP Mochvce.zip
Częściowe tłumaczenie w języku polskim zrrajduje się do wglądu w siedzibie Regionalnej Dyrekcji
ochrony Środowiska w Rzeszowie vzy al' Józefa Piłsudskiego 38, 35-00l Rzeszów,
w pokoju 42,w godzinach 7.30 _ l5.30. w tym samym terminie można zg)aszać uwagi dotycące
przedmiotowej dokumentacji osobiście lub pisemnie na adres:

Regionalna Dyrekcja ochrony Środowiska w Rzeszowie
Wydział ocen oddziałyrrania na Środowisko

35-001 Rzeszów,a|. Józefa Piłsudskiego 38
Uwagi lub wnioski złożone po upĘwie ww. terminu nie będą rozpatrywane.
prganem właściwym do rczpatrzenia uwag i wniosków jest Generalny Dyrektor ochrony
Srodowiska.
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Otrzymuja:
l) Wójtowie Gmin, Burmistrzowie Miast, Miast i Gmin, herydenci Miast wedfug rozdzielnika
Do wiadomości:
l. Generalna D1rekcja ochrony Środowiska
2. wooŚ a/a
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