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oBwrEszczENrE All
stosownie do ań. 1l9 ust. 1, art. 33 ust. l, art. 34, art. 35 ustawy z dnia 3 pa}$i1emika 2008 r.

o udostępnianiu informacji o środowisku ijego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocęnach oddzia\'rvania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.) w zvliązl_u
z powiadomieniem Republiki Słowackiej o planowanej rcalizacji przrdsięwzięcia pn.: ,,Składowanie
Ztlirylego pa]'iwa jądrowego w Mochovcach'', dla Ltórego wszczęto postępowanie w sprawie
transgmnicznego oddziaĘ'rvania na środowisko;

REGIoNALNY DYREKToR ocHRoNY ŚRoDowIsKA w RZEsZowIE
PoDAJE Do PUBLICZNEJ $rADoMoścI

Pismem Ministra Środowiska Republiki Słowaokiej z dnia 20 gnrdnia 201'3 t znak: 8813/2013-
3.4łtp Rzec4pospolita Polska została powiadomiona o planowanym do realizacji przez Republikę
słowacką przedsięwzięciu pn.: 

''składowanie zuĄ,tego paliwa jądrowego w Mochovcach''.
organęm właściwym w sprawięjest Generalny D}Tę]<tor ochfony Środowiska.
Genemlny D}Tektor ochrony Środowiska powiadomił Regionalnych D1'rektorów ochrcny
Srodowiska w l(atowicach' Krakowie i Rzeszowie, jako organów tercnowej administmcji rządowej
właściwych ze w€Iędu na obszax moŹliwego hansgmnicznego oddziaływania na środowisko
o planowanym przez strcnę słowacką przedsięwzięciu.
W dniach od l0 lutego 2014 r. do 3 marca 2014 l każdy możę zĄpoznaÓ się z dokumęntacją
dotyczącą planowanej inwestycji.
Dokmenty sporządzone w języku angielskim i słowackim omz częściowe ich tfumaczenie
wjęzyku polskim znajdują się pod adresem: http://bip.edos.eov.oVdoc/ftD/SVJP Mochvce.zip
Częściowe.tfumaczenie wjęzyku polskim znajduje się do wglądu w siedzibie Regionalnej Dyrekcji
ockony Srodowiska w Rzeszowie ptzy al. Iózefa Piłsudskiego 38' 35-001 Rzeszów,
w pokoju 42, w godzinach 7.30 _ 15.30. w łm samym teminię można Żgłaszac uwagi dotyczącę
prŻędmiotowęj dokumentacji osobiście lub pisemnie na adres:

Regionalna D1'rekcja ochrony Środowiska \ł' Rzeszowie
Wydział ocen oddziaływania na Środowisko

35-001 Rzeszów, al. Józefa Piłsudskiego 38
Uwagi lub wnioski złożone po uńrvie ww. teminu nie będą rczpatr'rłane.
organem właściw1łn do rozpatrzęnia uwag i '\łniosków jęŚ Gęnęralny D1tektor ochrony
Srodowiska.
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Otrzvnuia:
l) wójtowie Gmin, Brmnistrzowie Miast' Miast i Gmin, Preryd€nci Miast w€dfug rozdzielnika
Do wiadomości:
l . Generalna D}Tekcja ochrony Środowiska
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