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PP.6733.2.2022.KW Rewal, dnia 26 kwietnia 2022 r.

OBWIESZCZENIE
o wydaniu 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.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., póz. 735 t.j. ze zmianami)

Wójt Gminy Rewal zawiadamia
o wydaniu dnia 11 kwietnia 2022 r. decyzji nr 2/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego znak: PP.6733.2.2022.MH dla inwestycji: Budowa sieci elektroenergetycznej na
działkach 204/11,125/3,125/1,125/2, 681, 624/1, 434 w Rewalu obręb Rewal l i na działce nr 444,
14/3,14/4,14/7 i 565/16 w Śliwinie obręb Śliwin do działek od nr 565/1 do 565/15 w Śliwinie obręb
Śliwin, grn. Rewal wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

Strony postępowania mogą zapoznać się z ww. decyzją w siedzibie Urzędu Gminy w Rewalu,
ul. Mickiewicza 19, 72-344 Rewal, pok. 109 - Referat Planowania Przestrzennego, w godzinach od 9°°
-14°°.
Od niniejszej decyzji służy stronom prawo do wniesienia odwołania do Samorządowego kolegium
Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Wójta Gminy Rewal w terminie 14 dni od dnia jej
doręczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do
wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia Wójtowi Gminy Rewal oświadczenia o zrzeczeniu się prawa
do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna
i prawomocna.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego — w przypadku zawiadomienia przez
obwieszczenie - doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego
ogłoszenia, tj. ukazania się obwieszczenia o wydaniu ww. decyzji Wójta Gminy Rewal.
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Sporzqdzita: Kamila Wałęga
Gtówny specjalista Referatu Planowania Przestrzennego

Tel. 9] 38 49 017, email: kwalegalBrewal.pl


