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OBWlESZCZENIE

stosownie do ań' 120 ust' 1 i 2' aft' 33 ust. 1' ań. 34, art' 35 ustawy z dnia 3 pażdziernika
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku ijego ochronie' udziale społeczeństwa W ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U' z 2016 r', poz. 353 ze zm')
W związku z plzekazaniem pŻez Republikę słowacką końcowego stanowiska dla przedsięWzięcia
pn': 'NoWe źródło energii jądrowej W lokalizacji Jas|ovske Bohunice'', dla którego wszczęto
postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowjsko;

REGloNALNY DYREKToR ocHRoNY ŚRoDoWlsKA W RzEszoWE
PoDAJE Do PUBLlczNEJ WlADoMoŚcl

1' Republjka słowacka pŻekazała stanowisko kończące procedurę oceny oddziaływania na
środowisko dla pzedsięwzięcia pn': ,'NoWe źródło energii jądrowej W lokalizacji Jaslovske
Bohunice".

2' Generalny Dyrektor ochrony Srodowiska powiadomił Regionalnych Dyrektorów ochrony
Srodowiska w Katowicach' Krakowie i Rzeszowie, jako organy terenowej administracji lządowej
właściwe ze Względu na obszar moż|iwego transgranicznego oddziaływania na środowisko'
o przekazaniu pęeŻ Republikę słowacką stanowiska końezącego procedurę oceny oddziaływania
na środowisko dla przedsięWzięcia pn': ,'Nowe źródło energii jądrowej W lokalizac.ii Jaslovske
Bohunice".

3' W dniach od 2 sierpnia 20'16 r. do 1 września 2016 r. każdy może zapoznać się z plzekazaną
dokumentacją dotyczącą'planowanej inwestycji'
całośó Wrydanego stanowiska W języku słowackim jest dostępna w Wersji elektlonicznej pod
adresem:
http://rĄĄ{WenViropońal.sldsk/eia/detail/novy-jadrovy-zdroj-v-lokalite-jaslovske-bohUnice
Tłumaczenie Wybranych fragmentóW stanowiska na język polski znajduje się do Wglądu W siedzibie
Regionalnej Dyfekcji ochrony Środowiska W Rzeszowie plzy al. Józefa Piłsudskiego 38,
35 _ 00'1 RzeszóW, W pokoju 42, W godzinach 7.30 _ 15'30' W tym samym telminie można
zgłaszaó uwagi dotyczące przedmiotowej dokumentacji osobiście lub pisemnie na adres:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Rzeszowie
Wydzlał ocen oddziaĘwania na Środowisko
35-001 RzeszóW, al. Józefa Piłsudskiego 38

Uwagi lub Wnioski złożone po upływie wW telminu nie będą fozpatrywane.
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1. Wójtowie Gmin, Bumistżowie Nłiasl' Miast i Gmin' P.eŻydenci lvliaslWedług rozdzie]nika
Do wiadomości:
1' Generalna Dyrekcja ochrony Środowiska
2. WooŚ a/a


