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Rewal, dnia 17 czerwca 2021 r.

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Rewal
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Rewal pn. "Kaplica w Pustkowie"
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Na podstawie art. 17 pkt9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. póz. 741 z późn.zm.) i art. 39 w związku
z 54 ust. 2 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 (Dz. U. z 2021 r.póz.247 z późn. zm.) oraz zgodnie z uchwałą nr XXI/98/15 Rady
Gminy Rewal z dnia 6 listopada 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rewa pn. "Kaplica w Pustkowie"
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rewal pn. "Kaplica
w Pustkowie", którego przedmiotem jest wyznaczenie terenu pod usługi kultury i kultu
religijnego (obiekt sakralny - kaplica rzymsko - katolicka) oraz zieleń parkową, a także
o wyłożeniu do publicznego wglądu

w ramach przeprowadzania procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko prognozy oddziaływania na środowisko skutków realizacji ustaleń ww. miejscowego planu,
w dniach od 24 czerwca 2021 r. do 16 lipca 2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Rewalu
ul. Mickiewicza nr 19, Rewal w godzinach od 9°° do 15°°.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu rozwiązaniami odbędzie
się w dniu 1 lipca 2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Rewalu ul. Mickiewicza nr 19, sala
konferencyjna o godz. 1100.

Zgodnie z art. 11 pkt 8 i 8c ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym uwagi
należy składać w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji
elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej do Wójta Rewala z podaniem swojego
imienia i nazwiska albo nazwy i adresu zamieszkania albo siedziby a także adresu lub
oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia
30 lipca 2021 r. na adres Urzędu Gminy w Rewalu ul. Mickiewicza nr 19, 72 - 344 Rewal lub
na adres: sekretariat@rewal.pl.
Wywieszono na tablicy ogłoszeń
Urzędu Gminy w Rewalu
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Wójt Gnii^p Rewal
Konstanty Tomc^z Oświęcimski

ipodpis osoby odfo^iec

Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Rewal. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych iodfaire^yal.pl
Dane będą przetwarzane w celu opracowania i uchwalenia ww. miejscowego planu - na podstawie art. 17 pkt l, 4, 9,11,12 ustawy z dnia 27

marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Każdej osobie przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do
danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania lub ograniczenia ich przetwarzania. Dodatkowe informacje
o przetwarzaniu danych osobowych dostępne są na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Rewalu, a także na stronie internetowej
www.biD.rewal.pl

