URZĄD GMINY REWAL
REFERAT PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
ul. Mickiewicza 19, 72-344 Rewal
NIP 857-10-02-427, REGON 000544237
Tel. 91 38 49 011, fax. 91 38 49 029

PP.6733.4.2020.KP

Rewal, dnia 24 kwietnia 2020 r.

Sprostowanie OBWIESZCZENIA

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego z dnia 21 kwietnia 2020 r. znak PP.6733.4.2020.KP
W obwieszczeniu z dnia 21 kwietnia 2020 r. znak: PP.6733-4.2020.KP mylnie zapisano numer
geodezyjny działki zamiast 502/20 wpisano 520/2.

W związku z powyższym informuję, że wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji
inwestycji celu publicznego dotyczy inwestycji:

Budowa obiektu liniowego w postaci odcinka gazociągu średniego ciśnienia dn 63 PE w ulicy
Nadmorskiej i Bałtyckiej w m. Pustkowo, grn. Rewal na działkach nr 502/20, 8/3 i 10 w obrębie
Pustkowo.

Strony postępowania mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy, która jest wyłożona do wglądu
w siedzibie Urzędu Gminy w Rewalu, ul. Mickiewicza 19, 72 - 344 Rewal, pok. 109 - Referat
Planowania Przestrzennego (po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod nr telefonu 91 38 49 017),
w godzinach od 9°°-14°° przez cały okres postępowania. Strony postępowania mogą wnosić uwagi i
wnioski, a ponadto złożyć odwołanie od wydanej decyzji. Uwagi i wnioski można składać w formie
pisemnej w siedzibie Urzędu lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy w Rewalu, ul. Mickiewicza
19, 72-344 Rewal a także złożyć ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu oraz przesłać e-mailem na
adres: kpietrzak@rewal.pl.
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więcimski

Pouczenie:

l. Organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji
umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań (art. 10 § l k.p.a.).

2. Jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w
formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie
pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. Dzień, w którym nastąpiło
publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej wskazuje się w treści tego
obwieszczenia, ogłoszenia lub w Biuletynie Informacji Publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w
którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej (art. 49 § li 2
k.p.a.).

3. Strona ma prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów. Prawo to przysługuje również po zakończeniu
postępowania. Czynności określone w § l są dokonywane w lokalu organu administracji publicznej w obecności pracownika tego organu. Strona
może żądać uwierzytelnienia odpisów lub kopii akt sprawy lub wydania jej z akt sprawy uwierzytelnionych odpisćw, o ile jest to uzasadnione
ważnym interesem strony (art. 73 § l- la, 92 k.p.a.).

Sporzqdzita: Kamila Pietrzak
Główny specjalista Referatu Planowania Przestrzennego
Tel. 91 38 49 017, email; kpletizak8rewal.pl

