
Znak RGS.6220.1.2015                                 Miechów-Charsznica dn. 28.01.2016 r 
 

 

OBWIESZCZENIE  
 
 

Urząd Gminy w Charsznicy, działając na podstawie art. 33 ust. 1 w związku z art. 79 
ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) zawiadamia, że w dniu 16.07.2015 r  wpłynął 
wniosek HARDTOP Centrum Odlewnictwa Sp. z .o. o., ul. Żarnowiecka 11B,                                       
32-250 Charsznica reprezentowany przez P. Adama Gołąb, ul. Wesoła 4/32, 30-050 Skawina              
o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na 
„Planowany wzrost produkcji HARDTOP Centrum Odlewni ctwa Sp. z o.o. ze 750 ton/rok do 
1000 ton/rok” realizowanego na działkach ewidencyjnych o numerach: 131, 132, 133, 134 obręb 
007, gm. Charsznica  

Mając na uwadze, że przedsięwzięcie inwestycyjne zaliczone jest do przedsięwzięć 
mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego przeprowadzenie 
oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane, zgodnie  z § 3 ust 2 pkt 2 w związku 
z  § 3 ust 1 pkt 11 i 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r w sprawie 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r Nr 213 poz. 1397 ze 
zm.) przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.  

Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Wójt 
Gminy Charsznica, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, 
właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia będą: Państwowy Powiatowy 
Inspektor Sanitarny w Miechowie, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska                          
w Krakowie.  

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania 
się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej      
i ustnej, w terminie 21 dni tj. od 03.02.2016r do 23.02.2016r (włącznie) w Urzędzie Gminy 
w Charsznicy, pok nr 24, w godzinach urzędowania od 7.30 do 15.30.  

Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Charsznica przed 
wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 
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