REGIONALNY DYREKTOR
OCHRoNY ŚRoDowISKA
W RZESZOWIE

aI.

Rzeszów, 2014-02- ł0,t

Józefa Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów
WooŚ.442 .I.2014.Aw-2

OBWIESZCZENTE
Stosownie do art. 119 ust. l, art.33 ust. 1, art. 34, art.35 ustawy z dnia 3 płŻdziernika 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska

oraz o ocenach oddziaływania na środowisko(Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.) w związku
z powiadomieniem Republiki Słowackiej o planowanej realizacji przedsięwzięcia pn.: ,,Składowanie
zuŻytego paliwa jądrowego w Mochovcach'', dla którego wszczęto postępowanie w sprawie
transgranic znego oddziaływania na środowisko;

REGIoNALNY DYREKToR ocHRoNY ŚnonowISKA w RZEsZowIE
PODAJE Do PUBLICZNEJ wIADoMoŚcr
Pismem Ministra Środowiska Republiki Słowackiej z dnia 20 grudnia 2Ol3 r. znak: 8813l20I33.4lhp Rzecz1pospolita Polska zostaŁa powiadomiona o planowanym do realizacji przez Republikę
Słowacką przedsięwzięciu pn.: ,,Składowanie zuffiego paliwa jądrowego w Moc1rovcach''.
2. organem właściwymw sprawie jest Generalny Dyrektor ochrony Środowiska.
J. Generalny Dyrektor ochrony Środowiska powiadomił Regionalnych Dyrektorów ochrony
Środowiska w Katowicach, Krakowie i Rzeszowie, jako organów terenowej administracji rządowej
właściwychze względu na obszar możliwego transgranicztego oddziaływania na środowisko
o planowanym przez stronę słowacką przedsięwzięciu.
4. W dniach od 10 lutego 2014 r. do 3 marca 2014 r. kuŻdy może zapoznaÓ się z dokumentacją
1.

doĘ czącą planowanej inwestycj i.
Dokumenty spotządzone w języku angielskim słowackim oraz częścioweich tłumaczetie
wjęzyku polskim zna1dująsię pod adresem: http://bip.gdos.eov.plldoc/ftoiSVJP Mochvce.zip
Częściowe tłumaczenie w języku polskim zna1duje się do wglądu w siedzibie Regionalnej Dyrekcji

i

ochrony Srodowiska w Rzeszowie przy aI. Józefa Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów
w pokoju 42, wgodzinach 7.30 _ 15.30. W o,m samym terminie moŻna zgŁaszaćuwagi dotyczącć

przedmiotowej dokumentacji osobiścielub pisemnie na adres:
Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Rzeszowie
W y dział ocen oddziaływania na Środowisko
35-001 Rzeszów, al. Iózefa Piłsudskiego 38
Uwagi lub wnioskizłoŻone po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane.
wniosków jest Generalny Dyrektor ochrony
5. organem właściwymdo rozpatrzenia uwag
Środowiska.

i

Otrzvmuia:
Wójtowie Gmin, Burmistrzowie Miast, Miast i Gmin, Pre4'denci Miast według rozdzielnika
Do wiadomości:
Generalna Dyrekcja ochrony Środowiska
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