
ZARZĄDZENIE NR 7
DYREKTORA URZĘDU MORSKIEGO W SZCZECINIE

z dnia 12 grudnia 2018 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie określenia granic pasa technicznego wzdłuż wybrzeża Morza 
Bałtyckiego na terenie gminy Rewal.

Na podstawie art. 36 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej 
Polskiej i administracji morskiej (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2205, poz. 1566, poz. 785; z 2018 r. poz. 317, 
poz. 1338, poz. 1563) oraz zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie 
określenia minimalnej i maksymalnej szerokości pasa technicznego i ochronnego oraz sposobu wyznaczania 
ich granic (Dz. U. z 2003 r. Nr 89, poz. 820; z 2010 r. Nr 150, poz. 1004) zarządza się, co następuje:

§ 1. W Zarządzeniu nr 2 Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 4 czerwca 2010 r. w sprawie 
określenia granic pasa technicznego wzdłuż wybrzeża Morza Bałtyckiego, na terenie gminy Rewal (Dz. Urz. 
Woj. Zachodniopomorskiego z 2010 r. Nr 57, poz. 1112; z 2017 r. poz. 5368) wprowadza się następujące 
zmiany:

1) w § 1 punkt 1 otrzymuje brzmienie:

„ 1. Obręb ewidencyjny Pobierowo

 Granice pasa technicznego od strony lądu wzdłuż wybrzeża Morza Bałtyckiego w obrębie Pobierowo 
wyznacza linia przedstawiona na mapie stanowiącej załącznik do niniejszego zarządzenia. W obszar pasa 
technicznego wchodzą w całości działki z obrębu Pobierowo oznaczone w ewidencji gruntów i budynków 
numerami: 144/9, 573, 574, 575, 675, 931, 991/13, 991/17.”

§ 2. Dane z ewidencji gruntów i budynków przyjęto według stanu na dzień 21 sierpnia 2018 r.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Zachodniopomorskiego.
 

Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie

Wojciech Zdanowicz

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 14 grudnia 2018 r.

Poz. 5826
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