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OŚ.6220.3.2.2022.KM REWAL 23 Ustopada 2022 r.

OBWIESZCZENIE

Stosownie do art. 10 § l a także 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst
jednolity: Dz. U. z 2022 póz. 2000 ze zm.: Dz.U. z 2022 r., póz. 2185) zwaną dalej k.p.a. oraz w nawiązaniu do 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 o ocenach oddziaływania ma środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2022
póz. 1029 ze zm.: Dz.U. 2 2022 r., póz. 1260; D2.U. 2 2022 r., póz. 1261; Dz.U. z 2022 r., po2. 1783; Dz.U. z 2022 r.,
póz. 1846),

zawiadamia się strony postępowania,

o wydanej decyzji umarzające] prowadzone postępowanie o środowiskowych uwarunkowaniach dla
planowanego przedsięwzięcia polegającego na „Budowie zejścia pieszego na plażę w iniejscowości
Pobierowo przy ul. Mickiewicza" - znak: OŚ.6220.3.2.2022 z dnia 23 listopada 20211.

Strony postępowania mogą. zapoznać się z treścią decyzji oraz zgromadzoną dokumentacją w pok. Nr l,
Urzędu Gminy w Rewalu, ul. Mickiewicza 11, 72 - 344 Rewal, w godzinach pracy Urzędu. Od powyższej decyzji
przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie, Plac Batorego 4,
70-207 Szczecin, za pośrednictwem Wójta Gmmy Rewal w terminie 14 dni od daty jej doręczema. Skutek doręczenia
następuje z upływem 14 dni od dnia obwieszczenia. Rozpoczęcie biegu tego terminu następuje pierwszego dnia,
w którym obwieszczenie zostało udostępnione publicznie.

WOJT/QMINY

Konstanty Toifia^ Oświęcimski

> Obwieszczenie wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Rewalu
w dniu 23.11.2022 zdjęto w dniu ............................................

> Obwić w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 23.11.2022 r.

> Obwieszczenie przekazano sołtysom miejscowości Pogorzelica, Niechorze, Rcwal, ŚUwin, Trzęsacz, Pustkowo , Pobierowo
celem przekazania w sposób zwyczajowy mieszkańcom w dniu 23.11,2022 r.
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