
 
 
 

Zarządzenie Nr 4 
Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie 

z dnia 17 stycznia 2011 roku 
 

w sprawie określenia granic pasa ochronnego na terenie Gminy Rewal. 
 
Na podstawie art. 36 ust 5 pkt 2 ustawy z dnia 21 marca 1991r. o obszarach 
morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (t.j. Dz. U. z 2003r. Nr 153 
poz. 1502, Nr 170, poz. 1652, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 93, poz. 895 i Nr 273, poz. 
2703, z 2005 r. Nr 203, poz. 1683, z 2006 r. Nr 220, poz. 1600, Nr 249, poz. 1834,  
z 2007 r. Nr 21, poz. 125, z 2008 r. Nr 171, poz. 1055, z 2009 r. Nr 98, poz. 817 oraz 
Nr 92, poz. 753)), zgodnie z §1 i §2  ust. 3  rozporządzenia Rady Ministrów  
z dnia 29 kwietnia 2003r. w sprawie określenia minimalnej i maksymalnej szerokości 
pasa technicznego i ochronnego oraz sposobu wyznaczania ich granic (Dz. U. Nr 89, 
poz. 820) zmienionego rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 lipca 2010r. (Dz. 
U. Nr 150 z 2010r. poz. 1004) w uzgodnieniu z wojewodą zachodniopomorskim oraz 
Radą Gminy Rewal, jak również po zasięgnięciu opinii jednostek Ministerstwa 
Obrony Narodowej – zarządza się, co następuje : 
 
§1. Granicę pasa ochronnego wzdłuż wybrzeża Morza Bałtyckiego od strony lądu 
określa się, jak następuje: 
 
Począwszy od punktu nr 1 położonego na granicy obrębu Łukęcin gmina Dziwnów  
i obrębu Pobierowo gmina Rewal, w odległości około 556m od linii brzegu morskiego, 
w kilometrażu wybrzeża 379.8, granica pasa ochronnego biegnie granicą gmin 
Dziwnów i Rewal w kierunku północno – zachodnim ca 330m gdzie zmienia kierunek 
na wschodni, przecina nieruchomość komunalną (była jednostka wojskowa)  
i dochodzi do południowo – zachodniego narożnika ośrodka wypoczynkowego. 
Następnie obiega teren ośrodków od strony południowej i wschodniej i dochodzi do 
punktu nr 2 położonego w północnej granicy pasa drogowego ul. Grunwaldzkiej  
w Pobierowie. W punkcie nr 2 granica pasa ochronnego zmienia kierunek na 
północno-wschodni i biegnie północną granicą pasów drogowych: ulicy 
Grunwaldzkiej w Pobierowie i ulicy Słonecznej w Pustkowie do punktu nr 3 
położonego w odległości około 180m na południowy zachód od zachodniej granicy 
obrębu Rewal, tu zmienia kierunek na południowo-wschodni, przecina drogę, którą 
biegnie „Błękitny Szlak Pobrzeża Rewalskiego” oraz drogę wojewódzką nr 102 i dalej 
biegnie wschodnią granicą drogi polnej do punktu nr 4, położonego w odległości 
około 205m od drogi wojewódzkiej nr 102. W punkcie nr 4 granica pasa ochronnego 
zmienia kierunek na północno-wschodni i granicami prawnymi nieruchomości 
dochodzi do granicy obrębu Trzęsacz na zachodniej stronie drogi polnej, tu zmienia 
kierunek na północny, przecina drogę i wzdłuż jej wschodniej granicy dochodzi do 
punktu nr 5, w którym kolejny raz zmienia kierunek na północno-wschodni i granicami 
prawnymi nieruchomości dochodzi do punktu nr 6 na północnej granicy pasa 
drogowego ulicy Pogodnej w Trzęsaczu. Dalej granica pasa ochronnego biegnie 
północnymi granicami pasów drogowych ulic Pogodneji Krańcowej do punktu nr 7  
w zachodniej granicy pasa drogowego ulicy Łąkowej.W punkcie nr 7 granica pasa 
ochronnego zmienia kierunek na północny i biegnie zachodnią granicą ulicy Łąkowej 
do punktu nr 8 położonego na wprost południowej granicy Zespołu Pałacowo – 
Parkowego w Trzęsaczu. W punkcie nr 8 granica pasa ochronnego zmienia kierunek 
na wschodni, przecina ulicę Łąkową i południową granicą ww. zespołu dochodzi do 
punktu nr 9 w zachodniej granicy pasa drogowego ulicy Plażowej. W punkcie nr 9 



granica pasa ochronnego zmienia kierunek na północny i biegnie zachodnią granicą 
ul. Plażowej, przecina ulicę Kamieńską i dochodzi do punktu nr 10 położonego  
w północnej granicy pasa drogowego ulicy Kamieńskiej (droga wojewódzka nr 102). 
Dalej granica pasa ochronnego biegnie w kierunku północno-wschodnim północną 
granicą ulicy Kamieńskiej do punktu nr 11 położonego na granicy obrębów Trzęsacz 
 i Rewal. W punkcie nr 11 granica pasa ochronnego zmienia kierunek na południowo-
wschodni i biegnie nadal północną granicą ulicy Kamieńskiej do punktu nr 12 na 
skrzyżowaniu ulic Kamieńskiej i Dworcowej w Rewalu. Z punktu nr 12 granica pasa 
ochronnego biegnie w kierunku północno-wschodnim, północną granicą ulicy 
Dworcowej, przecina ulicę Bohaterów Westerplatte i dochodzi do punktu nr 13 
położonego na jej północnej stronie. W punkcie nr 13 granica pasa ochronnego 
zmienia kierunek na południowo-wschodni i biegnie północną granica pasa 
drogowego ulicy Bohaterów Westerplatte do punktu nr 14 położonego u zbiegu ulic 
Bohaterów Westerplatte i Adama Mickiewicza, gdzie zmienia kierunek na północno-
wschodni i biegnie północno-zachodnią granicą pasa ulicy Mickiewicza do punktu  
nr 15 położonego w odległości około 70m. na północny-wschód od wylotu ulicy Nowy 
Świat. W punkcie nr 15 granica pasa ochronnego zmienia kierunek na południowo-
wschodni, przecina ulicę Mickiewicza i biegnie północno-wschodnią granicą 
nieruchomości w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji do punktu nr 16 
położonego na zachodniej granicy ulicy Szkolnej, którą granica pasa ochronnego 
biegnie do punktu nr 17.W punkcie nr 17 granica pasa ochronnego zmienia kierunek 
na południowo-wschodni, przecina ulicę Szkolną i biegnie północną stroną drogi 
dojazdowej na zapleczu nieruchomości prywatnych, położonych przy ulicy Tadeusza 
Kościuszki, do punktu nr 18. W punkcie nr 18 granica pasa ochronnego zmienia 
kierunek na wschodni a następnie północno-wschodni, przecina skrzyżowanie ulic: 
Tadeusza Kościuszki, Jana Matejki i Piastowskiej i dochodzi do punktu nr 19  
w północnej granicy pasa drogowego ulicy Piastowskiej. Od punktu nr 19 granica 
pasa ochronnego biegnie północną stroną ul. Piastowskiej, mija skrzyżowanie z ulicą 
Bolesława Chrobrego i dochodzi do punktu nr 20, gdzie zmienia kierunek na 
południowo-wschodni i wschodni i granicami nieruchomości biegnie do punktu nr 21 
położonego na wschodniej granicy ul. Bolesława Łokietka. Od punktu nr 21 granica 
pasa ochronnego biegnie dalej w kierunku północno-wschodnim, północną granicą 
ul. Saskiej do punktu nr 22, tu zmienia kierunek na południowo-wschodni i biegnie  
do punktu nr 23 położonego po północnej stronie skrzyżowania nowowydzielonych 
ulic. W punkcie nr 23 granica pasa ochronnego ponownie zmienia kierunek  
na północno-wschodni i biegnie północną stroną nowej ulicy do punktu nr 24  
w granicy obrębów Rewal 2 i Niechorze biegnącej zachodnią granicą pasa 
drogowego ulicy Zachodniej. W punkcie nr 24 granica pasa ochronnego zmienia 
kierunek na wschodni, przecina ulicę Zachodnią oraz nieruchomości rolne i dochodzi 
do punktu nr 25 położonego na południowej granicy ulicy Bałtyckiej w Niechorzu.  
Od punktu nr 25 granica pasa ochronnego biegnie w kierunku północno-wschodnim, 
południową granicą ulicy Bałtyckiej do punktu nr 26 w południowej granicy pasa 
drogowego ulicy Klifowej, którą biegnie do punktu nr 27 położonego w przecięciu 
południowej granicy ulicy Klifowej z północną granicą ulicy wewnątrzosiedlowej  
w kompleksie działek rekreacyjnych. Dalej granica pasa ochronnego, nie zmieniając 
kierunku przecina ulicę Klifową i biegnie północną granicą ulic Klifowej i Polnej  
do punktu nr 28. W punkcie nr 28 granica pasa ochronnego zmienia kierunek na 
południowo-wschodni biegnie wschodnią granicą ulicy Polnej do punktu nr 29,  
w którym ponownie zmienia kierunek na północno-wschodni i biegnie północną 
stroną pasa drogowego ulic: Polnej i Kolejowej do punktu nr 30 położonego  
na styku ulic: Kolejowej i Alei Bursztynowej. Dalej granica pasa ochronnego biegnie 
północną granicą Alei Bursztynowej, przecina Kanał Liwia Łuża i dochodzi do punktu 
nr 31 położonego na granicy obrębów Niechorze i Pogorzelica. Od punktu nr 31 



granica pasa ochronnego biegnie nadal w kierunku północno-wschodnim północną 
granicą ulicy Wojska Polskiego do punktu nr 32 położonego na zachodniej granicy 
oddziału leśnego nr 50 w obrębie Pogorzelica gmina Rewal. W punkcie nr 32 granica 
pasa ochronnego zmienia kierunek na północny i wschodnią granicą oddziału 
leśnego nr 50 dochodzi do punktu nr 33, tu zmienia kierunek na wschodni  
i północnymi granicami oddziałów leśnych nr: 50, 49, 48, 47, 46, 45, 44, 43/1 i 42/2 
dochodzi do punktu nr 34 położonego w przecięciu północnej granicy oddziału 
leśnego nr 42/2 z granicą wspólną obrębów: Pogorzelica gmina Rewal i Mrzeżyno 2 
gmina Trzebiatów. 
 
§2. Przebieg granicy pasa ochronnego uwidoczniony jest na mapach przeglądowych  
w skali 1:35000 znajdujących się w Urzędzie Morskim w Szczecinie i Urzędzie Gminy  
w Rewalu. Dane geodezyjne dotyczące granic pasa ochronnego zostały przekazane 
do Państwowego Zasobu Geodezyjno – Kartograficznego, prowadzonego przez 
Starostę Gryfickiego. 
 
§3. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. 
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