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OBWIESZCZENIE

Stosorł'nie do a't' 120 ust' ] j2. an. 33 ust. l. ań. 34' ań- j5 ustaŁ_v z dnia 3 pździernika
2008 r. o udostępnjaniu infonnacji o środolvjsku i.jego ochlonic. udziale społeczeńslwa rł'ochronie
środorł'iska oraz o occnach oddział1'r.r'ania na środowisko (Dz. lJ' z 2016 r.. poz' 353) w Ż\łiąZku
z przekazaliem przez llepublikę Słorł'acką końcowego stano\ł'iska dla przedsięwzięcia polegającego na
budowie słowackiego odcinka gazociągu pomiędz1' Po]ską a Słowacją. dla którego wszczęto
postępowanie w spmwie tnnsglanicŻnego oddziaływania na środo\\'jsko:

REGIoNALNY DYREKToR ocHRoNY ŚRoDowIsKA w RZESZoWIE
|oDAJf Do PL BLICZNfJ WIADoMoŚcl

1' Itepublika SJorł'acka przekazała stano\\,isko kończące procedurę oceny oddziaływania na
środorł'isko dla przedsięrvziecia po]egającego na budowie słowackiego odcjt'*a gazociągu
poniędz)' Po]ską a Słowacją

2. Generalny Dlrcktor Ocl ony Srodowiska powiadomll Rcgionalnceo l)yrektora Ochro'ly
Srodorłiska u' Rzcszorł'jc. jalro orgal terenou'ej adr]']irljstracii rządorł'ej rł'łaścirł'ł ze względu na
obszar nroŹliwego transgranicznego oddziałyrł.ania na środowisko o przekaza u pżez Republikę
s]owacką stano\ł'iska końcŻącego proceduę oceny oddział}.wania na środowisko dla
przcdsięrł'zięcia poJcgająccgo na budowic s]orł,ackiego odcinka gazociągu pomiędzy Poiską
a Slorvacja.

]' W dniach od 30 nraia 2016 r. do 20 czenr'ca 2016 r. kazdy nloŻe Zapoznać się z doklunentacją
dolt'czącq pIanorłanej inrłesl'Ycii'
\V1'cil1g z końcorł'egt) statlo\liska rr'sprarł,ie po1ączeniir gaŻowego ponicdzy Po1ską a S1ou'acją
w jęz1'ktr polsLim' arajduje się w Biu]elylie lrrlomacji Pub1iczncj Rcgionalnei Dyrekcii ochrony
Srodowiska w zakładce obwieszczenja i zawiadomicnia pod adresenl:
http://bip.rzeszow'rdos. gov'pl/obrł'ieszczenia-i -zawi adomi cnia'

Końco$ego slaio\łisko w sprarvie połączelia gazowego nliędzy Polską a Słowacją w jqzyku
slou.ackim oraz rł1'ciąg z *'w..' stal]owiska '$' tłun']aczenju Da ięzyk polski znajduja się do rł.glądu
rł,sjedzjbic Rcgionalnej Dyrekcji ochlony Srodorł'iska rv Rzcszorr.ic przy al' Józcla Piłsudskicgo
38. 35 - o0l Rzcszó\\', w pokoju 42,rł'godzinach 7.30 l5.30' W tym silm}m tcrminic mozna
zgłaszac uu'agi dotyc7ącc przcdmiotowci dokunlcntacji osobiście lub pisemnie na adles:

Ilegiorralna D,vrckcja Ochrony Srodorviska rv Rzeszol ic
\\/yclział ocen odc1ziałyrł.ania na Srodorłisko

]5_001 Rzeszórv. a]' JóZe1a PiłsLldskjego 38
U\\'agj lub urrjoski ZłoŹoDe po upływie \\Ą{' temlinu nie będą rozpatr!ĄĄ'anc'

'ł' Organcm rvłaścirł;.rnl do rozpatrzenia rrwag i umioskó\' .ies1 Genemlny Dyrektor ochrony'


