
REGIONALNY DYREKTOR
ocHRoNY śRoDoWlsKA

W RZESZOWIE
al. Jozefa Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów

Rzeszów, anla Jf,lipca 2016 r

WooŚ.442 .4.2o16.AW.2

OBWIESZCZENIE

Stosownie do art. '120 ust. 1i2, aĺI' 33 ust. 1, aĺI.34, aĺI.35 ustawy z dnia 3 paŹdziernika
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.)
w związku z pzekazaniem pzez Republikę Słowacką końcowego stanowiska dla przedsięwzięcia
pn.: ,,NoWe żridło energii jądrowej W lokalizacji Jaslovske Bohunice'', dla którego wszczęto
postępowan ie w sprawie transgran icznego oddziaływan ia na środowisko;

REGIoNALNY DYREKToR ocHRoNY ŚRoDoWtsKA W RzEszoWIE
PoDAJE Do PUBLlczNEJ WtADoMoŚct

'ĺ. Republika Słowacka pzekazała stanowisko kończące procedurę oceny oddziaływania na
środowisko dla przedsięwzięcia pn.: ,,NoWe Źrodło energii jądrowej W lokalizacji Jaslovske
Bohunice".

2. Generalny Dyrektor ochrony Środowiska powiadomił Regionalnych Dyrektorów ochrony
Środowiska w Katowicach, Krakowĺe i Rzeszowie, jako organy terenowej administracji ządowej
właściwe ze względu na obszar możliwego transgranicznego oddziaływania na Środowisko,
o pzekazaniu pĺzez Republikę Słowacką stanowiska kończącego procedurę oceny oddziaływania
na środowisko dla pzedsięwzięcia pn.: ,,NoWe żródło energii jądrowej w lokalizacji Jaslovske
Bohunice".

3. W dniach od 2 sierpnia 2016 r. do í września 20í6 r. kaŻdy moŻe zapoznać się z przekazaną
dokumentacj ą dotyczącą pla nowa nej inwestycji.
Całośó wydanego stanowiska w języku słowackim jest dostępna W wersji elektronicznej pod
adresem:
http://www.enviropońal.sUs]ďeialdetail/novy-jadrovy-zdroj-v-lokalite-jaslovske-bohunice
Tłumaczenie wybranych fragmentów stanowiska na język polski znajduje się do wglądu w siedzibie
Regionalnej Dyrekcji ochrony Środowiska w Rzeszowie przy al. JozeÍa Piłsudskiego 38,
35 - 001 RzeszÓw, w pokoju 42, w godzinach 7.30 - 15'30. W tym samym terminie można
zgłaszac uwagi dotyczące pzedmiotowej dokumentacji osobiście lub pisemnie na adres:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Rzeszowie
Wydział ocen oddziaływania na Środowisko
35-001 RzeszÓw, al' Jőzefa Piłsudskiego 38

Uwagi lub wnioski złoŻone po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane.

0. NATNEGO

Wojciech Wdowik

Otrzvmuia:
1' Wojtowie Gmin, Burmistrzowie Miast, Miast i Gmin, Prezydenci Miast według rozdzielnika
Do wiadomoŚci:
1. Generalna Dyrekcja ochrony Środowiska
2. WooŚ a/a


