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OBWIESZCZENIE
Stosownie do a1t' t19 ust. 1' alt. 33 ust' l. art.34' art.35 ustawy z dnia 3 paździemika 2008 r

o udostępnianiu infonrracji o środowisku jjęgo ochtonie, udziale społeczeństwa w ochronie ślodowiska
oru o ocenach oddział1.rłania na środowisko (Dz. U. z 2013 r.. poz. 1235 Ż pó^. zm.) w zwiąku
z przystąpieniem Rzeczypospolitej Polskiej. jako stony nalźenia, do postępowania dotyczącego
tansglanicznego oddziaływania na środowisko planowalrej przez Republikę Słowacką realizacji
przedsięwzięcia pn.: 

',Nowe 
źródło energii jądrowej w lokalizacji Jaslovske Bohunice";

REGIoNALNY DYREKToR ocHRoNY ŚRoDoWIsKA w RZEsZowIE
PoDAJE Do PLBLlcZNEJ wlADo\{oŚcl

1. stona słowacka przekazała stronie polskiej dokumentację ocęny oddziaływania przedsięwzięcia pn.:

''Nowe zródło energii jądrowej w lokalizacji Jaslovske Bohunice'', tj. całość dokumentacji w języku
słowackim wmz z tłumaczeniem wybranych fragmentów na język polski.

2. W dniu 16 wŹeśnia 2015 r Generalny Dyrektor ochrony Srodowiska przekazał Regionalnym
Dyrektorom ochrony Środowiska w Katowicach, I(mkowie i Rzeszowie, jako organom terenowej
administracji żądowej właściwym ze względu na obszaj możliwego tansgranicznego oddziałJ'wania
na środowisko otrz}.rnane od stony słowackiej informacje' w celu ich udostępnienia społeczeństwu.

3. W dniach od 21 września 20t5 r. do 21 pazdziernika 2015 r. każdy może zapoznać się
z dokumentacj ą dotyczącą plarrowanej inwestycji.
całośó dokumentacji, w tym ró\łnież tłumaczenie wybranych fragmęntów w języku polskim, znajdują
się pod adresem:

http://'nłlw'enviropond
w tym samym teminie moŻ1a zgłaszać lwagi dotyczącę przedmiotowej dokumentacji osobiście ]ub

pisemnie na adres:
Regionalna Dl.rekcja Ochrony Srodowiska w Rzeszowie

Wydżał ocen oddziaływania na Srodowisko
35-001 Rzeszóq al. Józefa Piłsudskego 38

a takŹe za pon'locą śIodków koruunikacji elęktronicŻnej bez konieczności opatrywania bezpiecznyn
podpisem eJektronicznym na adres: seklętariat.rzeszow@rdos'govpl.
Uwagi lub wnioski złożone po upływie ww' teminu nie będą lozpatĘ.wane.

4' stona słowacka poinformowała ponadto, iż w dniu 23 września 2015 r. o godz. 17.00 w domu
dotycząca planowanegokultury w miejscorvości vel'ke Kostol'any odbędzie się rozprawa

przedsięwzięcia'
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Otrzvmuia:
]. wójrowie Gmin' Burmistrzowie Miast' Miast i Gmin' Prezydenci Mjas1 według rozdzielnika
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1' Generalna Dyrekcia ochrony Środowiska
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