REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY ŚRoDowISKA
W RZESZOWIE

Rzeszów, 2013-02-y'

L

al. Iózefa Piłsudskięgo 38, 35-001 Rzeszów

wooŚ.442.1.2013.KR-2

OBWIESZCZF-NTE
Stosownie do art. 1 19 ust. I, art.33 ust. 1, art. 34, art.35 ustawy z dnia 3 pużdzierrlika 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska

oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) w nvięku
z powiadomieniem Republiki Słowackiej o planowanej rea|izacji przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa nowej
instalacji F&D o dużej przepustowości przy elektrowni jądrowej V1", dla którego wszczęto
postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko ;

REGIoNALNY DYREKToR oCHRoNY ŚnooowISKA w RzEsZowIE
PoDAJE Do PUBLICZNEJ wIADoMoŚcI
Pismem Ministra Środowiska Republiki Słowackiej z dnia 8 stycznia 2013 r. znak: 6236120123.4lhp Rzeczypospolita Polska zostaŁa powiadomiona o planowanyn do realizacjiprzez Republikę
Słowacką przedsięwzięciu pn.: ,,Budówa nornnj instaiacji F&D o dwej ptzepustowoŚói ptzy
elektrowni jądrowej V 1''.
Ż.
organem właściwymw sprawie jest Generalny Dyrektor ochrony Środowiska.
A
J.
Generalny Dyrektor ochrony Środowiska powiadomił Regionalnych Dyrektorów ochrony
Srodowiska w Katowicach, Krakowie i Rzeszovme,jako organów terenowej administracji rządowej
właściwychze względu na obszar możliwego transgranic7;nego oddziaływania na środowisko
o planowanym przez stronę słowacką przedsięwzięciu.
4.
W dniach od 14 lutego 20|3 r. do 7 marca 20|3 r. kuŻdy moŻe zapoznaÓ się z częścią
dokumentacji dotyczącą oddziaływania planowanej inwestycji na środowiskosporząclzoną
w języku polskim. Wybrane fragmenty wtaz z załącznikarti w języku angielskim, niemieckim
1.

'

i

słowackim oraz wersja ęlektroniczna tłlxnaczenia znajdują się pod adresem:
hĘ: ilbip.gdos. gov.plld oc l ftpl2D l3ĄVaste-Processing_NPP_V 1 .zip
Dokument znajduje się do wgtądu w siedzibie Regionalnej Dyrekcji ochrony Środowiska
w Rzeszowie przy a|. Józefa Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów, w pokoju 46, w godzinach
7.30 _ 15.30 orazw Urzędach Miast i Gmin województwa podkarpackiego. w q/m samym terminie

5.

moŻnazgłaszać uwagi dotyczące przedmiotowej dokumentacji osobiście lub pisemnie na adres:
Regionalna Dyrekcja ochrony Środowiska w Rzeszowie
Wydział ocen oddziaływania na Środowisko
35-001 Rzeszów, aI. Iózefa Piłsudskiego 38
Uwagi lub wnioski zŁoŻone po upĘwie ww' terminu nie będąrozpatrywane.
organem właściwymdo rozpattzenia uwag i wniosków jest Generalny Dyrektor ochrony
Srodowiska.

,

REGIoHrrI,b.IV nYRĘKTołr

OCHRfiNY Ślł.uDowlsKA

Kł/t.r -

wfL|łh,s7&wtI'

Lech Kotkowski

