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REGIoNALNY DYREKToR

Rzeszów, 2009-09{(

OCHRONY SRODOWISKA
W RZESZOWIE
ul. Grunwaldzka15
35-959 Rzeszów
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OBWIESZCZENIE
Stosowniedoart. 119ust. l,art.33 ust. I,aL't.34,art.35ustawy zdnia3puŹdziemika2008r.
udostępnianiu informacji o środowiskui jego ochronie, udzialę społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1Ż27 ze zm)
w zwięku z przystryieniem Rzeczypospolitej Polskiej, jako strony nataŻenia, do postępowania
transgranicznego w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanej rozbudowy elektrowni
atomowej w miejscowościMochovce, 935 39 Mochovce WER 4 x 440 MW etap 3 na terytorium
Republiki Słowackiej;
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REGIONALNY DYREKToR oCHRONY ŚnouowISKA w RZESZOWIE
PODAJE Do PUBLICZNEJ wIADoMoŚcr
1.

2.

Dnia 13 marca 2009 r. wpłynęłopismo do Generalnej Dyrekcji ochrony Środowiska
powiadamiające stronę polską o planowanym przez Republikę Słowacką przedsięwzięciu
polegającym na rozbudowie elektrowni atomowej w miejscowości Mochovce VVER 4 x 440
MW.
Dnia 31 marca 2OO9 r. Generalny Dyrektor ochrony Środowiskawyraził chęó przystąpienia
Rzeczypospolitej Polskiej do postępowania w sprawie oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia

w kontekścietransgranicznym na prawach strony natuŻęnia.
J.
organem właściwymw sprawie jest Generalny Dyrektor ochrony Środowiska.
4.
Regionalnych Dyrektorów ochrony
, Generalny Dylrektor ochrony Środowiska powiadomił
jako
Srodowiska w Katowicach, Krakowie i Rzeszowie,
organów terenowej administracji
rządowej właściwychze względrl' na obszar mozliwego transgranicznego oddziaływania na
środowisko o planowanym ptzez stronę słowacką przedsięwzięciu.
5.
W dniach od 22 września2009 r. do 12 października 2009 r. kaŻdy może zapoznaÓ się
ze streszczeniem nietechnicznym dotyczącym oddziaływania planowanej inwestycji na
środowisko sporządzonym w języku polskim. Dokument znajdlje się do wglądu w siedzibie
Regionalnej Dyrekcji ochrony Środowiska w Rzeszowie przy ul. Grrrnwaldzkiej 15, w pokoju
5I4, w godzinach 7.30 _ 15.30. W tym Samym terminie można z$aszaÓ uwagi doĘczące
przedmiotowej dokumentacji osobiŚcie lub pisemnie na adres:
Regionalna Dyrekcja ochrony Środowiska w Rzeszowie
Wydział ocen oddziaływania na Środowisko
35-959 Rzeszów, ul. Grunwaldzka 15
Uwagi lub wnioski złoŻone po upływie ww. terminu nie będąrozpatrywane.
6.
organem właściwymdo rozpatrzenia uwag i wniosków jest Generalny Dyrektor ochrony
Środowiska.
a

