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OBWIESZCZENIE

Stosownie do ań. 119 ust. l, art.33 ust. l, ań.34, aIt.35 ustawy z dnia 3 paździemika 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ocbronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko @z. U. z Ż0l3 r., poz. 1235 z późn. an.) w związku
z powiadomieniem Republiki Słowackiej o opracowaniu projektu dwóch powięanych ze sobą
merytoryczrrie i formalnie dokumentów: 

''strategii 
rozwoju infrastruktury komunikacyjnej Republiki

Słowackiej do roku 2020 (SPRDI sR 2020)'' oraz ,,Strategii rozwoju publiczrej komunikacji
pasażerskiej oraz komunikacji niezmotoryzowanej Republiki Słowackiej do roku 2020 (sRvoND sR
2020)''' dla których wszczęto postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaĘwania na środowisko;

REGIoNALNY DYREKToR ocIIRoNY Śnooowrsrł w RzEszowIE
PoDAJE Do PIJBLICZNE"I wIADoMoŚcI

1. Rzeczypospolita Polska została powiadomiona o opracowaniu przez Republikę SłowacĘ
projektów: 

''stategii 
rozwoju infrastruktury komunikacyjnej Republiki Słowackiej do roku 2020

(SPRDI SR 2020)" oraz,,Strategii rozwoju publicznej komunikacji pasazerskiej oraz komunikacji
niezrnotoryzowanej Republiki Słowackiej do roku 2020 (sRvoND sR 2020)'''
organem właściwym' w sprawie jest Generalny Dyrektor ochrony Środowiska.
Generalny Dyrektor ochrony Środowiska powiadomił Regionalnych Dyrektońw ochrony
Srodowiska w Katowicach, Krakowie i Rzesmwie, jako organów terenowej administracji rządowej
właściwych ze względu na obszar możliwego transgraniczrrego oddziaływania na środowisko
o opracowaniu przez stronę słowacką projektów przedmiotowych dokumentów.
W dniach od ó maja 2014 r. do 27 maja 2014 r. k':źty może 7Apozrrać się z dokumentacją
dotyczącą planowanych projektów.
Prognoza oddziaływania na środowisko w języku angielskim oraz streszczeńe prognozy
oddziaływania na środowisko znajdują się pod adresem:
http://www.enviroportal.sk/sk/eialdetail/strateeicky-plan-rozvoia-dopravnei-inftastruktuv-sr-do-
roku-2020
Streszczenie prognozy oddziaływania na środowisko w języku polskim zrrajduje się do wglądu
w siedzibie Regionalnej Dyrekcji ochrony Środowiska w Rzeszowie przy al. Józefa
Piłsudskiego 38' 35_001 Rzeszów, w pokoju 42,w godzinach 7.30 - 15.30. W tym samym
terminie można zglaszać uwagi dotyczące przedmiotowej dokumentacji osobiście lub pisemnie
na adres:

Regionalna Dyrekcja ochrony Środowiska w Rzeszowie
Wydział ocen oddziaływania na Środowisko

35_001 Rzesńq al. J ózefa Piłsudskiego 3 8
Uwagi lub wnioski źożone po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane.

5. organem wlaściwym do rozpatrznnia uwag i wniosków jest Generalny Dyrehor ochrony
Srodowiska. 7 ". DncloNAr,NEGo DYRIKT0RA
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Otrzvmuia:
l. Wójtowie Gmin, Burmist'zowie Miast, Miast i Gmin, Prerydenci Miast według rozdzielnika
Do wiadomości:
l. Generalna Dyrekcja ochrony Środowiska
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