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W związku z zawiadomieniem o przystąpieniu do opracowywania projektów planów ochrony dla obszarów

natura 2000 wraz z opisem założeń, zwracamy się z wnioskiem o ujęcie w opracowaniu przyszłych zamie~eń

inwestycyjnych, które mogą być realizowane na obszarach naturowych - "Zatoka Pomorska" (PLB990003)orazr---- .
"Ostoja na Zatoce Pomorskiej" (PLH990002).

W związku z charakterem oraz specyficznym położeniem Gmina Rewal przewiduje w nadchodzących

latach rozwój infrastruktury kąpielisk morskich o nowe urządzenia wodne zlokalizowane na wodach przyległych do

terenów następujących miejscowości: Pobierowo, Pustkowo, Trzęsacz, Rewal, Niechorze i Pogorzelica. Tworzenie

nowych kąpielisk podyktowane jest podnoszeniem jakości świadczonych usług w dziedzinie ochrony środowiska

i organizacji miejsc wypoczynku. Rosnącą ilością turystów, co roku przebywających w Gminie Rewal jest dowodem

słuszności podejmowanych działań, a eliminowanie zagrożeń ze strony czynników biologicznych i chemicznych

przyczynia się do zapewnienia większego bezpieczeństwa użytkowników kąpieliskoraz środowiska.

W fazie projektowania znajdują się, pomosty spacerowe z możliwością cumowania niewielkich jednostek

pływających w Pobierowie, Rewalu i Niechorzu. W miejscowościach Rewal i Niechorze funkcjonują dwie przystanie

rybackie, natomiast dodatkowo w miejscowości Niechorze w rejonie ujścia kanału Liwia Łuża do morza planowana

jest budowa falochronów iwejścia do przystanijachtowej zlokalizowanej na kanale Liwia Łuża.

Ponadto zgodnie z uchwałą Rady Gminy Rewal Nr XXIX/200/01 z dnia 6 kwietnia 2001 r. w sprawie

przystąpienia do sporządzenia zmiany w planie, zmienion,j uchwałami NrXXXIII/223/01z dnia 13listopada 2001r. i Nr

XXXVII/247/01 z dnia 14 listopada 2001 r.. uchwalono zmianę w miejscowym planie zagospodarowania

przestrzennego gminy Rewal, dla terenu w obrębie Pogorzelica, z przeznaczeniem na przebieg gazociągu

wysokiego ciśnienia, do 15MPa, .Bolticpipe" i urządzenia infrastruktury technicznej obejmujące: terminal odbiorczy

gazu wraz z koniecznymi urządzeniami technologicznymi. obiektami i funkcjami pomocniczymi. sieci i urządzenia

infrastruktury towarzyszącej, w tym kabel światłowodowy do obsługi gazociągu, oraz drogę dojazdową do

terminala.

Z uwagi na znaczną ilość przedsięwzięć znajdujących się na omawianych obszarach naturowych

w granicach gminy Rewal, proszęo przesyłanie informacji dotyczących możliwości konsultacji oraz wnoszenia uwag i

wniosków do opracowywanych projektów planów ochrony dla obszarów natura 2000.
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