
REGIONALIYY DYREKTOR
oCHRoI{Y Śnopowrsra

WRZESZOWIE
al. Józefa Piłsudskiego 38' 35-001 Rzeszów

wooŚ.442.3.20l4.Aw-3

OBWIESZCZENIE

Stosownie do art. l19 ust. l, alt. 33 ust. l, art.34, art.35 ustawy z dnia3 paźdńerruka 2008 r.
o udostępnianiu inforrnacji o środowisku ijego ocbrońe, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko @z. U. z 2013 r., wz. 1235 z późn. zm.) w związku
z powiadomieńem Republiki Słowackiej o planowanej realizacji przedsięwzięcia pn.: ,,Nowe ź:ródło
energii jądrowej w lokalizacji Jaslovske Bohunice'', dla którego wszcąto postępowanie w sprawie
transgraniczrrego oddziaływania na środowisko;

REGIoNALI{Y DYREKToR ocHRoIYY Śnooowrsxł w RzEszowtE
PoDAJE Do PUBLICZNEJ wIADoMoŚcI

1. Pismem Ministra Środowiska Republiki Słowackiej z drua 20 grudnia 2013 r. arak: 8813/2013-
3.4lhp Rzecrypospolita Polska została powiadomiona o planowarrym do realizacji przez Republikę
SłowacĘ przedsięwzięciu pn.: ,,Nowe zródło errergii jądrowej w lokalizacji Jaslovske Bohunice''.
organem właściwym w sprawie jest Generatny Dyrel<tor ochrony Środowiska.
Generalny Dyrektor ochrony Środowiska powiadomił Regionalnych Dyrektorów ochrony
Srodowiska w Katowicach, Krakowie i Rzeszowie, jako organów terenowej administracji rządowej
właściwych ze względu na obszar możliwego transgraniczrrego oddziaływania na środowisko
o planowarryrn przez stonę słowacką przedsięwzięciu.
W dniach od 24 kruietnia 20L4 r. do 15 maja 2014 r. każdy możn zĄpoznać się z dokumentacją
dotyczącą planowanej inwestycji.
Całośó dokumentacji, w gm również tfumaczeńe w języku polskirr1 zrrajdują się pod adresem:
htto://www.envirooortal.sVslc/eia./detaiVno{v-jadrov.v-zdroi-vJokalite-jaslovske-bohunice
Tłumaczenie w języku polskim zrrajduje się do wglądu w siedzibie Regionalnej Dyrekcji ochrony
Srodowiska w Rzeszowie przy al. I ózefa Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów,
w pokoju 42,w godzinach 7.30 - 15.30. W tym samym terminie mofua z$aszaó uwagi dotycące
przedmiotowej dokumentacji osobiście lub pisemnie na adres:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Rzesmwie
Wydział ocen oddzidywania na Środowisko

35-00l Rzeszóq al. lbzefa Piłsudskiego 38
Uwagi lub wnioski źożone po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane.
prganem właściwym do rozpatrzrnia uwag i wniosków jest Generalny Dyrektor ochrony
Srodowiska.
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