
REGIONALNY DYREKTOR
ocHRoNY ŚRoDowIsKA

Rzeszów, 20l5-10_ ;1

WRZESZOWIE
al. Józefa Piłsudskiego 38' 35-001 Rzeszów

wooŚ.442.2.2o15.Aw.3

OBWIESZCZENIE
Stosownie do alt. 1l9 ust. l, alt. 33 ust. l' alt. 34' alt. 35 ustawy z dnia 3 paźdŻiemika 2008 r.

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie' udziale społeczeństwa w ochrońe środowiska
olźlz o ocęnach oddział1'rłania na środowisko (Dz. U. z 2013 r.' poz. 1235 z późJ. zfi.) w związku
z prŻysĘpieniem Rzeczypospo]itęj Polskięj, jako strony nafażenia, do postępowania dotycącego
transgraniczxrego oddziaływania na środowisko planowanej przez Republikę Słowacką realizacji
przedsięwzięcia polegającego na budowie słowackiego odcinka gazociągu pomiędzy Polską a słowacją;

REGIoNALNY DYREKToR ocHRoNY ŚRoDowIsKA w RzEszowIE
PoDA.IE Do Pl] Bl-lc7'N E.l wlADoMoŚct

Ż.

3.

l. Strona słowacka pżekazała stonie polskiej Rapoń o oddzia\waniu przedsięwzięcia na środowisko
dla planowanej budowy słowackiego odcinka gazociągu pomiędzy PolsĘ a słowacją. Dokumentacja
została plzękazana w języku słowackim \łTaz z thrmaczeniem podsumowania końcowego na język
polski.
W dniu 9 pźdżemika.2015 r Generalny Dyrektor ochrony Srodowiska przekazał Regionalnemu
D1'rektorowi ochrony Srodowiska w Rzeszowie' jako organowi terenowej administracji rządowej
właściwemu ze względu na obszar możliwego transgmnicznego oddziaĘwania na środowisko
otz}.rnane od strony słowackiej informacje, w celu ich udostępnienia społeczeństwu'
W dniach od 19 października 2015 r. do 9 listopada 2015 r. kazdy może Żapozbć się
z dokumentacją dotyczącą planowanej inwestycji.
Raport o oddział1rvaniu przedsięwzięcia na środowisko w języku słowackim omz tłumaczenie
podsumowarria w języku polskim dostępne są pod adresem
http://www.enviropońal.sk/sk/eia,/detail/prcpojovaci-plynovod_polsko_slovensko
Tłumaczenie w języku polskim końcowego podsumowania' znajduję się w Biulętynie Infomacji
Publicznej Regionalnej D1rekcji ocbrony Srodowiska w zakładce obwieszczenia i zawiadomienia
pod adresem: htĘ:/óip.rzeszowrdos.gov.pl/obwieszczenia-i_zawiadomienia.
ww. tłumaczenie w języku polskim znajduję się do wglądu w siedzibie Regionahej Dyrekcji
ocbTony srodowiska w Rzęszowię przy al. Józefa Piłsudskiego 38' 35-001 Rzeszów, w pokoju
42, \ł godzinach 7.30 _ 15'30. w łm samym terminie mo:Żna zP}aszać lwagi dolyczącę
przedmiotowej dokumentacji osobiście lub pisemrrie na adres:

Regionalna D1,rekcja ocbrony Srodowiska w Rzęszowię
Wydział ocen oddżaĄ'rłania na Srodowisko

35-001 Rzeszów, al. Józefa Piłsudskiego 38
Uwagi lub wnioski żożonę po upł}.wię ww. terminu ńe będą rczpat}'wane'
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