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OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu

publicznego

Zgodnie z art. 53 ust.l ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. póz. 503 t.j.) art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., póz. 735 t.j.)

zawiadamia się, że
zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Pana Mateusza Dołżonka działającego
w imieniu Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji
celu publicznego dla inwestycji:

Budowa i przebudowa sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie działki nr 503/8 i 119 obręb
Pustkowo - miejscowość Pustkowo grn. Rewal, powiat gryficki, woj. zachodniopomorskie.

Jednocześnie zawiadamiamy o zamieszczeniu wniosku o wydanie decyzji w publicznie dostępnym
wykazie.
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, 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: architektura@rewal.pl.
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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.j.

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 ogtoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej |'arf. 49 § l i 2 k.p.a.f.

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 odpisów, o ile jest to uzasadnione ważnym interesem strony
(art. 73 § l-la, 5 2 k.p.a.).

Wywf'eszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Rewalu, na słupach ogłoszeniowych w miejscowości Pustkowo,
na stronie bip.rewal.pl w dniach od 1.07.2022 r. do 15.07.2022 r.
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