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O B W I E S Z C Z E N I E  

 
Zgodnie z art.10 § 1, w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks 
postępowania administracyjnego (tj: Dz. U. z 2016 r poz. 23), oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 
3 października 2008 r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. 
z 2016 r, poz. 353). 
 

Zawiadamia się, 
 

że zakończone zostało postępowanie administracyjne w sprawie oceny oddziaływania na 
środowisko przedsięwzięcia pod nazwą: 
 
„Rewitalizacja centrum gminy w miejscowości Miechów-Charsznica przebudowa dróg 
gminnych: ul. XX-Lecia, ul. Osiedlowej, ul. Pomowskiej, ul. Mickiewicza,                             
ul. Rzemieślniczej, ul. Bolesława Skowrona w Miechowie-Charsznicy”,  
zlokalizowanego w miejscowości : Miechów-Charsznica, ul. XX-Lecia, ul. Osiedlowa,            
ul. Pomowska, ul. Mickiewicza, ul. Rzemieślnicza, ul. Bolesława Skowrona. 

Nr ewidencyjne działek oraz obręb: 513/3, 501, 506, 516 , 517/2, 538, 584, 581/34   
387, 391/1, 391/2, 409, 428, 489/1, 489/2, 365, 585, 466 obręb 0007 Miechów – Charsznica 
Jednostka ewidencyjna 120801_2 Charsznica 

Inwestor: Gmina Charsznica, ul. Kolejowa 20, 32-250 Charsznica 
 
W związku z powyższym informuje się, że w terminie 7 dni od daty ukazania się niniejszego 
obwieszczenia strony mogą zapoznać się z  opiniami: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska   
w Krakowie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Miechowie, Kartą 
Informacyjną Przedsięwzięcia oraz jej uzupełnieniem, oraz pozostałymi aktami sprawy, uzyskać 
wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia. 
Dokumentacja w powyższej sprawie znajduje się w budynku Urzędu Gminy w Charsznicy,                     
ul. Kolejowa 20, pok. nr 24, w godzinach od 7.30 do 15.30. 
Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś oraz art 
49 Kpa – niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na 
stronie BIP Urzędu Gminy Charsznica oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy 
Charsznica. 
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