
REGIONALNY DYREKTOR
oCHRoNY ŚRoDowISKA

W RZESZOWIE
al. Jozefa Piłsudskiego 38,35-00l Rzeszów
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otľąvmuja:
1' Wójtowie Gmin, Burmistľzowie Miast, M

Do wiadomości:
1' Generalna Dyrekcja ochľony Środowiska
2' wooŚďa

OBWIESZCZENTE
Stosownie do art. 119 ust. I, art.33 ust. l, art. 34, art.35 ustawy z dnia 3 peľżdziemika 2008 r.

o udostępnianiu informacji o śľodowisku i jego ochľonie, udziale społeczeństwa w ochľonie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 Í., poz. 1235 z poźn. zm.) w rwiązku
z przystąpieniem Rzeczypospolitej Polskiej, jako strony naraŻenia, do postępowania dotyczącego
transgranicznego oddziaływania na środowisko planowanej przez Republikę Słowacką rea|izacji
przedsięwzięcia polegającego na budowie słowackiego odcinka gazociągu pomiędzy Polską a Słowacją;

REGIoNALNY DYREKToR oCHRoNY ŚnooowlsKA w RZEsZowIE
PODAJE Do PUBLICZNEJ wIADoMoŚcl

1. Stľona słowacka pľzekazała stronie polskiej Rapoľt o oddziaływaniu przedsięwzięcia na śľodowisko
dla planowanej budowy słowackiego odcinka gazociągu pomiędzy Polską a Słowacją. Dokumentacja
została przekazana w języku słowackim wÍaz z tłumaczeniem podsumowania końcowego na język
polski.

2. W dniu 9 puŻdziernika 2015 r. Generalny Dyrektor ochľony Srodowiska przekazaŁ Regionalnemu
Dyľektorowi ochrony Środowiska w Rzeszowie, jako organowi terenowej administracji rządowej
właściwem! ze względu na obszar możliwego tľansgranicznęgo oddziaływania na środowisko
otrzymane od strony słowackiej infoľmacje, w celu ich udostępnienia społeczeństwu.

3. W dniach od 19 października 2015 r. do 9 listopada 2015 r. kaŻđy moŻe zapoznai się
z dokument acją doty czącą planowanej inwestycj i.
Rapoľt o oddziaływaniu przedsięwzięcia na śľodowisko w języku słowackim oraz thxnaczenie
podsumowania w języku polskim dostępne Są pod adresem
http://www.enviroportal.sk/slďeiďdetail/pľepojovaci-plynovod-polsko-slovensko
Tłumaczenie w języku polskim końcowego podsumowania, znajduje się w Biuletynie Informacji
Publicznej Regionalnej Dyrekcji ochĺony Środowiska w zakJadce obwieszczenia i zawiadomienia
pod adresem: http://bip.rzeszow.rdos.gov.pl/obwieszczenia-i-zawiadomienia.
Ww. tłumaczenie w języku polskim znajduje się do wglądu w siedzibie Regionalnej Dyľekcji
ochĺony Śľodowiska w Rzeszowie przy a|. Jőzefa Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów, w pokoju
42, w godzinach 7.30 15.30. W tym samym terminie można zgłaszać uwagi dotyczące
przedmiotowej dokumentacji osobiście lub pisemnie na adres:

Regionalna Dyrekcja ochĺony Sľodowiska w Rzeszowie
'Vĺy dział ocen oddziaływania na Środowisko

35-001 Rzeszów, al. Jőzefa Piłsudskiego 38
Uwagi lub wnioski złoŻone po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane.
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