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REGIONALNY DYREKTOR
ocHRoNY ŚRoDowISKA

W RZESZOWIE
al' Józefa Piłsudskiego 38' 35-00l RzeszóW

wooŚ.442-2-2ol3-KR-2

OBWIESZCZENIE

stosowni€ do alt. 119 ust. 1, alt. 33 ust' 1' alt. 34, alt. 35 ustawy z dnia 3 pździemika 2008 r'
o udostąnianiu informacji o środowisku ijego ochronie' udziale społeczeństwa w ochronię środowiska
oraz o ocenach oddżał1.wania na $odońsko (Dz' U. Nr l99 poŻ. \22'7 Ż pó^. Ż]n') w związku
z powiadomieniem Republiki Słowackiej o planowanej realizacji przedsięwzięcia pn': ''Zakładplzetwatzania i obróbki odpadów radioaktywnych prowadzony przez JAVYS, a.s_, w Jaslovskich
Bohunicach'', dla którego wsŻcĘto postępowanie w sprawie transgranicznego oddzia\wania na
środowisko;

REGIoNALNY DYRJKToR ocHRoNY ŚRoDowIsKA w RzEszowIE
PoDAJE Do PUBLrCZNEJ wrADoMoŚcl

1. Pismem Ministra Środowiska Ręubliki słowackiej z dlia 8 stycznia 2013 L Żlialł 72431201,2-
3.4/Ę Rzec4pospolita Polska została powiadomiona o planowanym do realizacji przez Republikę
SłowacĘ przedsięwzięciu pn.: ,lakład wzetwarzAnia i obróbki odpadów radioaktywnych
ptovładzony przez JAVYS, a.s.' w Jaslovskch Bohunicach''.

2' organem właściwym w sprawie jest Gen€ralny Dy,rektor ochrony Środowiska.
3. Generahy Dy'ektor ockony Środowiska powiadomił Regionalnych D}aęktorów ocfuony

slodowiska w Katowicach' Krakowie i Rzeszowie' jako organów telenowęj administracji rządowej
właściwych ze względu na obszal moaiwego txansgmnicznego oddział1.wania na środowisko
o planowanym pżez stronę słowacĘprzedsięwzięciu.

4. W dniach od 14 lutego 2013 r. do 7 marca 2013 r. każdy może zApoznać się z częścią
dokumęntacji dotyczącą oddziałyrłania planowaIrej inwestycji na środowisko sporądzoną
w języku polskim. Wybrane flagnenty wraz z załącznikarni w języku angielskim
i słowąckim oraz wersja elekhoniczna tłumaczenia znajdują się pod adresem:
http://bip.gdos.gov.pl/doc/ftp/20 I 3/RW-Bohunice.zip
Dokument majduje się do wglądu w siedzibie Regionalnej Dytekcji ochrony Środowiska
w Rzeszowie przy al. Iózefa Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów, w pokoju 46, w godzinach
7.30 - 15.30 oraz w Urzędach Miast i Gmin wojewódawa podkarpackiego. w t}m sam}m terminie
rr\ożna zg}aszaś nwagi dotyczące pźedmiotowej dokumentacji osobiście lub pisemnie na adres:

Regionalna Dyrekcja ochrony Środowiska w Rzeszowie
wydzia] ocęn oddzial1.wania na Środowisko
35-00l Rzeszów, al. Józefa Piłsudskiego 38

Uwagi lub wnioski złożone po upb'vr'ie ww. terminu nie będąrozpatrIvane'
5.


