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ust. l' 

'ń. 
3]] ust. l, an' ]4. an' ]]5 uśasy z dnia ] pŹd'enika 2008 r'

o udoslępńiriu inlońacji o śrcdowisk! i jego ocfuon'e, udŻiale slolec7eńslwa w o.hronie środowiska
oilŻ Ó Ó&fuoh oddziałyavania na śrcdowisko (Dz. U' z 2013 
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pÓz. l2l5 Ż późn. 4') v Niązku

Ż lowiadomieniem Rcpubliki slowackiej o oplrcowniu llojektu d9óch powiąaych Z sbą
nerrorycaie i folMlnic dokumentów: ,,slrale8ii loeoju infEśruklury komunikacyj.ej Republiki
słoMckicj do loku 2020 (sPRDr sR 2020)'' ole 

''slralceii 
loMju publiczEj komunił'cji

p3$żetkicj o@ końunikacji niehooryzowej Republiki sIoMcIdcj do rch 2020 (sRvoND sR
2020]'', dIa klórych wsrczęto DoŚĘlrowoi€ v spla9ie tfusArei.aeeo odd'5lywania na środoŃstol
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REGIoNALNY DYREKToR ocHRoNY śRoDowIsKA w RzEszowIE
I'ODA,I[ DO ttl Bt-tCzNF,t wlAI]OMOSC|

1' RŻcczylospolila Polska eŚala lowiadońiona o opla@weiu pŹcz Rcpubliłę slowactą
projettów: .'sllateBii ozwoju inhsIruktury komunikacyjnej Republjki slowaĆlriej do roku 2020
(sPRDl sR 2020)'' olr..stlalegii loryoju publicm€j komuik cji pslrśkiej omz konunika.ji
nienororyzowecj Republiki Slow.cki.j do mku 2020 (SRVOND sR 2020)".

2. orgtren wlaści$m w ŚpńMejeŚt oenłalny Dr'ektor ochrsy ŚrcdowiŚka.
]. Gene.dny D}łcko! ochlony slodowiska powiadomil RegioMl.ycb DyEkIoIów ochrcny

srcdowiska w Kalowioch, (Jotowic i Rzsbwie' jako olg ów le!€nowcj adninistacji Źądowcj
wlaścislcn że wględu na obsa nożliw€go lresgrmimegÓ oddzialy$'ania na środo*isło
o opBawMiu pŹ* Śtronę Śłowaclą !ńje[!ów pr&dniolo{ych dokuńeńót!.

4' w dniacb od 6 Daja 2014 r' do 27 naj' 2014 i *aźny noż. apoaać się z dolom€nlacją
dolyczącą pImoweych prcjcl.1ów'
ProenÓa oddzialyweia Óa ślodoMsko w języku ogi.lskjm orr Śrc%eni. pioEnozy

hlLD://\\Ąe'eNilobońal'svsveia/delail/slralelickv_olan_rozvoia'doDnvneiinflastrukluN_s!do_
!eb:2!2.q
strcŚzczenie progno7j] odd'al)Ąveia na śmdÓwiskÓ w języku lohkin zmjdu]o się do s'glądu
w si.dzibie RegioMl.ej Dyrekcji ochrcny srodowiska w RŻćszosic !.zy al' Józefa
ailsudskicso 38, 35_00] Rzcszół. w pol(oju 42'w sodzinach 7'30 l5']0' w tyT s lyn
leminie 

'!ożna 
zglaszó uwaci dolycząco pżednio1owej dokumenlacji osobiście lub piscmnic

Regirnalna Dyrekcja ochrÓn' Środosiska w RzsŻos'ic
$)daal o.cl odd,hl)qJn'l n" Śooo*''rÓ

35_00] R7€sńs. a]' Józefa tjlsudstiego :]8
Uvdgi lub Mioski zlożone po upbnvie $$'. leminu nie Ędąrczpakywanc.

5. orlanenr wlaściNyl! do lozpa1unia uwaE i Miosków icsl Genenlny D}rcko! ochJonY


