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Sygnatura protokołu

WL7023.1.141.2021.DDZ

Podstawa do

art. 9 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U.

przeprowadzenia kontroli z 2021 r.póz. 1070)
Identyfikacja kontrolowanego wkładu
Nazwa, adres

Gmina Rewal,

ul. Mickiewicza, nr 19, 72-344 Rewal, Gmina Rewal (wiejska), Powiat
gryficki
Rodzaj działalności,

Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej.

rodzaje i liczba instalacji, Instalacje:
kod działalności lub

instalacji

Adres kontrolowanej

ul. Mickiewicza, nr 19, 72-344 Rewal, Gmina Rewal (wiejska), Powiat

działalności

gryficki

Osoba poinformowana o

Konstanty Tomasz Oświęcimski, Wójt Gminy Rewal

podjęciu kontroli

Regon zakładu lub

811684410

PESEL kontrolowanego,
który nie posiada regonu
(np. rolnicy
indywidualni)
Rodzaj kontrolowanego
przedsiębiorcy zgodnie z nie dotyczy
ustawą Prawo
przedsiębiorców
Rejestracja
Podmioty utworzone z mocy ustawy
Telefony fax.
913849011
913849029
Adres strony
www.rewal.pl
intemetowej:
email
ug@rewal.pl
Posiadane certyfikaty
Nie dotyczy
ISO, EMAS
Przedstawiciel
kontrolowanego

Imię i nazwisko
Konstanty Tomasz Oświęcimski

Stanowisko

Udzielający informacji:

Imię i nazwisko
Karolina Myroniuk

Stanowisko

(imię, nazwisko,
stanowisko)

Wioletta Brzezińska

Wójt Gminy Rewal

Kierownik Referatu Ochrony
Środowiska
Sekretarz Gminy

Podmiot kontrolowany
Nazwa

Gmina Rewal

Adres do korespondencji

ul. Mickiewicza nr 19, 72-344 Rewal, Gmina Rewal (wiejska), Powiat

Regon

gryficki
811684410

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został
sporzqdwny inaczej niż w całości.
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Rejestracja
Telefony fax.
Informacja o kontroli
Data rozpoczęcia
kontroli

Podmioty utworzone z mocy ustawy
913849029
91 3849011

22-06-2021

Data zakończenia
kontroli

20-07-2021

Charakter kontroli
Typ kontroli

Problemowa
Planowa

Data poprzedniej kontroli [ 29-08-2014
Okres objęty kontrolą
Cel kontroli

Cykl kontrolny
Informacje zastrzeżone

od 2013 - do zakończenia kontroli

42. Kontrola wykonywania zadań określonych w programach ochrony
powietrza i ich aktualizacjach oraz planach działań krótkoterminowych.

nie

Przeprowadzający kontrolę, uczestniczący w kontroli
Stanowisko służbowe Upoważnienie nr
Inspektor/inspektorzy
Imię i nazwisko
16004
upoważnieni do kontroli Dorota Dziubakiewicz Główny specjalista
Stanowisko służbowe | Upoważnienie nr
Imię i nazwisko
Wykonujący pomiary i
badania

Osoby uczestniczące w

Anita Turała - pracownik WIOŚ w Szczecinie,

kontroli

Agnieszka Wołosiak - Hnat - pracownik WIOS w Szczecinie

l. Ustalenia kontroli

W dniu 22 czerwca 2021 r. rozpoczęto kontrolę Gminy Rewal na podstawie art. 96a ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. póz. 1219 z późn. zm.). Kontrola miała na celu
sprawdzenie wykonywania przez Gminę Rewal zadań określonych w programach ochrony powietrza i planach
działań krótkoterminowych dla strefy zachodniopomorskiej uchwalonych przez Sejmik Województwa

Zachodniopomorskiego Uchwałą Nr XXVIII/388/2013 z 29 października 2013 r. (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2013
r. póz. 3999) i Uchwałą Nr XXX/468/18 z 27 lutego 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2018 r. póz. 1427)
w sprawie określenia programu ochrony powietrza oraz planu działań krótkoterminowych dla strefy
zachodniopomorskiej.
1.1. Ustalenia w zakresie przestrzegania zasad ochrony środowiska zgodnie z celem kontroli.

7.7.7 Program Ochrony Powietrza - Uchwała Nr XXVIII/388/2013 Sejmiku Województwa
Zachodniopomorskiego z 29 października 2013 r. (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2013 r. póz. 3999) (okres
realizacji: 2013-2017)
Zgodnie z podjętą przez Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego Uchwałą Nr XXVIII/388/2013 z 29
października 2013 r. (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2013 r. póz. 3999) w sprawie określenia programu ochrony
powietrza oraz planu działań krótkoterminowych dla strefy zachodniopomorskiej dla Gminy Rewal określono
następujące zadania.
l. Działanie czwarte - Edukacja ekologiczna (kod działania ZpsZpEEK).
Działanie dotyczy strefy zachodniopomorskiej.
Opis działania naprawczego:

„Akcje edukacyjne mające na celu uświadamianie społeczeństwa w zakresie: szkodliwości spalania odpadów
w paleniskach domowych, korzyści płynących z podłączenia do scentralizowanych źródeł ciepła,
Niniejszy protokól kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został
sporządzony inaczej nii w całości. \
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termomodernizacji, promocja nowoczesnych niskoemisyjnych źródeł ciepła i inne". Jest to zadanie
realizowane ciqgle.

Zgodnie z otrzymanym oświadczeniem Wójta Gminy Rewal, Gmina była organizatorem lub
współorganizatorem następujących działań:

l. W latach 2013 - 2017 prowadziła szereg akcji edukacyjnych we współpracy z sołectwami gminy Rewal
oraz szkołami znajdującymi się na terenie gminy. Informacje dotyczące spalania odpadów komunalnych
przekazywane były również podczas cyklicznie prowadzonych zebrań sołeckich, a także organizowanych
imprez o tematykach edukacyjnych.

2. W latach 2013 - 2014 przeprowadzono kampanię informacyjno-edukacyjną dotyczącą zagadnień
związanych z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi. Celem kampanii było przybliżenie
właścicielom nieruchomości położonych w gminie Rewal obowiązków zawartych w ustawie o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz edukacja ekologiczna w zakresie kształtowania
prawidłowych postaw w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi w tym między innymi spalania
odpadów.

3. Ponadto informacje dotyczące szkodliwości spalania odpadów w paleniskach domowych,
termomodernizacji, promocji nowoczesnych niskoemisyjnych źródeł ciepła oraz promowania
alternatywnych środków komunikacji przyjaznych dla środowiska przekazywane są mieszkańcom oraz
turystom przy okazji imprez i wydarzeń m. in.:
Czerwiec 2017 r. - Sportowy dzień dziecka
Sierpień 2017 r. - Biegi Śniadaniowe
Wrzesień 2017 r. - akcja Sprzątania Świata
Sierpień 2016 r. - Bieg Latarnika
Wrzesień 2016 r. - akcja Sprzątania Świata

• Marzec 2015 r. - „Zielona Wiedza" - warsztaty wyjazdowe w Celestynowie i w Poznaniu na temat
„Bioróżnorodność to także my" oraz „Rok dla Klimatu"

Lipiec 2015 r. - Biegi śniadaniowe w Rewalu, w Niechorzu oraz w Pobierowie
Sierpień 2015 r. - „III Bieg Latarnika" w Niechorzu
Wrzesień 2015 r. - akcja Sprzątania Świata
Listopad 2015 r. - sprzątanie kanahi Liwia Łuża

• Kwiecień 2014 r. - otwarcie ścieżki rowerowej pomiędzy miejscowościami Niechorze-Pogorzelica
• Kwiecień 2014 r.-Święto Ziemi

•

•

Maj 2015 r. -X Weekend Polska Biega
Czerwiec 2014 r. zawody nordic walking w Pogorzelicy o puchar Bałtyku
Czerwiec 2014 r. - konkurs „Wielki mały - Przyjaciel przyrody" oraz „Żyć na śmietniku ? nie,
dziękuję ! Wszystkie odpadki posegreguję!"
Czerwiec 2014 r. - Super maraton Rewal Bike System
Lipiec 2014 r. - Biegi Śniadaniowe w Niechorzu
Wrzesień 2014 r. - akcja Sprzątania Świata

Oświadczenie kontrolowanego wraz z przykładowymi materiałami potwierdzającymi wykonanie działania
czwartego - edukacji ekologicznej stanowi załącznik nr l do protokołu kontroli.
2. Działanie piąte - Zapisy w planach zagospodarowania przestrzennego (kod działania
ZpsZpPZP).
Działanie dotyczy strefy zachodniopomorskiej.
Opis działania naprawczego:

l. „Stosowanie odpowiednich zapisów, umożliwiających ograniczenie emisji pyłu PM10 oraz B(a)P, -w
miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego dotyczących np. układu zabudowy zapewniającego
przewietrzanie miasta, wprowadzania zieleni izolacyjnej, zagospodarowania przestrzeni publicznej oraz
ustalenia preferencji stosowania ogrzewania z sieci ciepłowniczej lub indywidualnego opartego na paliwach
niskoemisyjnych, w obrębie projektowanej zabudowy (w przypadku stosowania indywidualnych systemów
grzewczych), zakazu likwidacji sieci cieplnej i przyłączy oraz zmiany ogrzewania zbiorowego (z sieci cieplnej)
na indywidualne.

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez które został
sporządzony inaczej niż w calosci.
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2. Uchwalenie planów zagospodarowania przestrzennego na obszarach przekroczeń wskazanych w Programie
Ochrony Powietrza (jeżeli nie ma obowiązujących) oraz zawarcie w nich zapisów dotyczących zakazu
likwidacji sieci cieplnej iprzylqczy oraz zmiany ogrzewania zbiorowego (z sieci cieplej) na indywidualne ".
Zgodnie z oświadczeniem kontrolowanej jednostki Rada Gminy Rewal w latach 2013-2017 uchwaliła
następujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego z zapisami w zakresie ograniczenia emisji
pyłów i gazów do powietrza:

l) Uchwała Nr XLP//341/13 Rady Gminy Rewal z dnia 25 października 2013 r. fDz. U. Woi.
Zachodniopomorskiego z 27.11.2013 r. póz. 41051 w sprawie uchwalenia mieiscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Rewal części mieiscowości Pobierowo i Pustkowo - strona północna

zadanie zrealizowane na podstawie umowy Nr UAS/3410/38/04 z 29.03.2005 r. - koszt zadania: 200
857,20 zł
> opis działania naprawczego:

§ 5. Ustalenia dotyczące ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
l) nakazuje się w maksymalnym stopniu zachować istniejące zadrzewienia;
2) ustala się zakaz wycinki wartościowego drzewostanu, za wyjątkiem konieczności wynikającej z realizacji
inwestycji celu publicznego - budowy, rozbudowy i przebudowy dróg, sieci infrastruktury technicznej oraz
cięć sanitarnych, cięć pielęgnacyjnych;
3) do nasadzeń, z wyjątkiem urządzonych ogrodów, należy używać rodzimych, zgodnych
z siedliskiem gatunków drzew i krzewów;
4) w terenie zagospodarowanym i zabudowanym należy chronić powierzchnię biologicznie czynną stosownie
do ustaleń zawartych w Rozdziale 2;

5) należy unikać przekształcenia powierzchni terenu z wyjątkiem sytuacji wymagających kształtowania
właściwej niwelety i przekroju poprzecznego dojazdów i dojść o szerokości do 3,5 m oraz inwestycji celu
publicznego;

6) zbędne masy ziemne powstające w czasie realizacji inwestycji należy zagospodarować zgodnie z przepisami
odrębnymi;

7) energię cieplną należy p02yskiwać z przyjaznych dla środowiska źródeł, w szczególności należy stosować
ogrzewanie gazowe oraz systemy wykorzystujące źródła czystej energii: pompy ciepła, kolektory słoneczne,
energię elektryczną;

8) dopuszcza się stosowanie paliw stałych lub gazowych z sieci (z wykluczeniem lokalizacji zbiorników na
gaz) przy zasilaniu indywidualnym oraz paliw innych przy zasilaniu zbiorczym, pod warunkiem nie
przekraczania obowiązujących standardów jakości środowiska;

9) lokalizacja wszelkich obiektów budowlanych w pasie technicznym lub w bezpośredniej z nim styczności,
powinna być poprzedzona wymaganym rozpoznaniem geologicznym; przyjęte rozwiązania technologiczne
powinny bezwzględnie gwarantować eliminację zagrożeń dla stanu pasa technicznego, stanowiącego strefę
wzajemnego bezpośredniego oddziaływania morza i lądu, przeznaczonego do utrzymania brzegu zgodnie z
przepisami odrębnymi; powyższe nie dotyczy obiektów tymczasowych sytuowanych na plaży (lUSp i
276USp);
10) na terenach 4Utgh/US(ZP) i 26Utgh/US/ZP przed realizacją ustaleń planu należy wykonać inwentaryzację
terenu pod kątem występowania gatunków chronionych roślin i zwierząt oraz uwzględnić jej wyniki w
zagospodarowaniu terenu; planowane inwestycje na tych terenach będą dopuszczalne pod warunkiem, że
przeprowadzone postępowanie w ramach ocen oddziaływania na środowisko i na obszary Natura 2000 nie
wykaże negatywnego wpływu na środowisko, w tym na środowisko przyrodnicze;
11) wszystkie występujące stanowiska gatunków chronionych roślin i zwierząt nakazuje się zachować w stanie
naturalnym; z zastrzeżeniem §5 pkt 14;

12) wszystkie stwierdzone siedliska przyrodnicze, chronione na mocy przepisów odrębnych nakazuje się
zachować w stanie naturalnym, z zastrzeżeniem §5 pkt 14;

13) w przypadku realizacji przedsięwzięć mogących oddziaływać na środowisko i obszary Natura 2000
wymaga się przeprowadzenia postępowania w ramach ocen oddziaływania na środowisko i na obszar Natura
2000;

14) w przypadku wystąpienia konieczności zniszczenia stanowisk gatunków chronionych roślin i zwierząt oraz
ich siedlisk należy uzyskać stosowne zezwolenie, zgodnie z przepisami o ochronie przyrody;
Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą wstał
sporządwny inaczej niż w calosci.
strona 4 z 22

protokół kontroli nr WIOS-SZ 184/2021

15) ustala się pozostawienie drzew i krzewów, nie kolidujących z planowanymi obiektami, jako powierzchnia
biologicznie czynna w postaci zielem naturalnej.

§11. Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury
technicznej:

18) w zakresie sieci gazowej - ustala się, przebudowę, rozbudowę istniejącej sieci gminnej, planuje się
zgazyfikowanie wszystkich terenów zainwestowanych i przeznaczonych do zainwestowania; w zależności od
potrzeb dopuszcza się rozbudowę sieci gazowej na pozostałych terenach o parametrach zależnych od
zapotrzebowania i parametrów sieci gminnej;
19) w zakresie zaopatrzenia w ciepło: wedhig ustaleń §5 pkt 7 i 8;

2) Uchwała Nr LVIII/437/14 Rady Gminy Rewal z dnia 3 października 2014r. (Dz. U. Woj.
Zachodniopomorskiego z 13.11.2014 r. póz. 4482) w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego CENTRUM USŁUGOWE m. Pobierowo, grn. RewaL

zadanie zrealizowane na podstawie umowa zlecenie PUŚ.671.l.2012 z 26.03.2012 r. - 60 000,00 zł
brutto

> opis działania naprawczego:
2. Ustalenia ekologiczne:

l) realizacja inwestycji w ramach lasów ochronnych w pasie technicznym brzegu morskiego, musi
uwzględniać zasady zagospodarowania terenu oraz zakazy określone w przepisach odrębnych, w
szczególności o ochronie przyrody, o lasach i o ochronie gruntów rolnych i leśnych;
2) należy w maksymalnym stopniu zachować istniejące zadrzewienia;
3) wszelkie uciążliwości wynikające z lokalizacji inwestycji powinny zamykać się w granicach działki
budowlanej;

4) ustala się zakaz wycinki wartościowego drzewostanu za wyjątkiem konieczności wynikającej z realizacji
inwestycji celu publicznego w tym powierzchni komunikacji i urządzeń infrastruktury technicznej oraz cięć
sanitarnych (nie dotyczy działań określonych w Planie Urządzenia Lasu);
5) przy lokalizacji i wykonywaniu nowych obiektów budowlanych, w tym dróg, sieci podziemnych i
budynków należy chronić istniejącą zieleń;

6) do nasadzeń należy używać rodzimych, zgodnych z siedliskiem, gatunków drzew i krzewów z wyjątkiem
urządzonych ogrodów;

7) energię cieplną należy pozyskiwać z przyjaznych dla środowiska źródeł w szczególności należy stosować
ogrzewanie gazowe oraz systemy wykorzystujące źródła czystej energii: pompy cieplne, kolektory słoneczne,
energię elektryczną; dopuszcza się stosowanie paliw gazowych z sieci (z wykluczeniem lokalizacji zbiorników
Id: 9B1708EF-D30D-42A4-9DDB-253E139E9D49. Podpisany Strona 9 na gaz) przy zasilaniu
indywidualnym oraz paliw innych przy zasilaniu zbiorczym pod warunkiem nie przekraczania dopuszczalnych
emisji;

8) lokalizacja wszelkich obiektów budowlanych w pasie nadmorskim (technicznym i ochronnym) lub w
bezpośredniej z nim styczności powinna być poprzedzona wymaganym rozpoznaniem geologicznym. Przyjęte
rozwiązania technologiczne powinny bezwzględnie gwarantować eliminację zagrożeń dla stanu pasa
technicznego brzegu wód morskich, stanowiącego strefę wzajemnego bezpośredniego oddziaływania morza i
lądu, przeznaczonego do utrzymania brzegu zgodnie z przepisami odrębnymi;
9) obszar planu położony jest w bezpośrednim sąsiedztwie obszarów Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura
2000: a) obszaru specjalnej ochrony ptaków „Zatoka Pomorska" (kod obszaru PLB990003) wyznaczonego
rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony
ptaków (Dz. U. z 201 l r. Nr 25, póz. 133, z późn. zm.); b) specjalnego obszaru ochrony siedlisk „Ostoja na
Zatoce Pomorskiej" (kod obszaru PLH990002), uznanego za obszar mający znaczenie dla Wspólnoty na
podstawie Decyzji wykonawczej Komisji z dnia 16 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia szóstego
zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny
region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2012) 8135 (2013/23/UE) (Dz. Urz. UE L 24/58 z
26.1.2013). - lokalizacja inwestycji o potencjalnie negatywnym wpływie na siedliska lub gatunki chronione w
obrębie obszaru Natura 2000, wymaga uzyskania stosownych decyzji i pozwoleń, udzielanych na podstawie
przepisów odrębnych.

10) odległość zabudowy od granicy lasu ochronnego w pasie technicznym brzegu wód morskich zgodnie z
przepisami szczególnymi, jednak nie bliżej niż 4,00 m.

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został
sporządwny inaczej niż w całości.
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6. Ustalenia dotyczące obsługi inżynieryjnej:

10) w zakresie sieci gazowej ustala się modernizację, rozbudowę istniejącej sieci (min 0 40 mm);
11) w zakresie zaopatrzenia w ciepło: a) zaopatrzenie w ciepło z indywidualnych i zbiorowych źródeł ciepła;
b) do opalania należy stosować paliwa ekologiczne (elektryczność, gaz, olej opałowy, drewno i materiały
drewnopochodne - pelety) i inne paliwa nie powodujące przekraczania dopuszczalnych emisji zanieczyszczeń
do powietrza; c) w celu ograniczenia emisji do atmosfery ustala się obowiązek modernizacji istniejących
kotłowni i lokalnych źródeł ciepła - stosowania nowoczesnych systemów grzewczych opartych na paliwie
gazowym, oleju opałowym; d) w budynkach projektowanych i istniejących dopuszcza się alternatywnie
systemy wykorzystujące odnawialne źródła energii: np. pompy cieplne, kolektory słoneczne, oraz energię
elektryczną.; e) jako ogrzewanie wspomagające w budynkach mieszkalnych można używać kominków i
pieców kominkowych, zgodnie z wymogami przepisów odrębnych;

3)

Uchwała Nr XXXVI/282/13 Rady Gminy Rewal z dnia 22 marca 2013 r. fDz. U. Woj.

Zachodniopomorskiego z 9.05.2013 r., póz. 1890) w sprawie uchwalenia mieiscowego planu
zagospodarowania przestrzenneeo gminy Rewal obręb_geodezyiny Trzęsacz^czgsc_północna

zadanie zrealizowane na podstawie umowy PUŚ.5/2010 z 21.07.2010 r. - 30 500,00 zł
> opis działania naprawczego:
§ 6. l. Ustalenia z zakresu obsługi inżynieryjnej:

6) zaopatrzenie w gaz: a) zasilanie odbiorców w gaz z istniejącej i projektowanej sieci gazu średniego
ciśnienia, poprzez rozdzielczą sieć średnioprężną o minimalnej średnicy - 0 25 mm, b) przyłączanie odbiorców
za pośrednictwem węzłów redukcyjnych z ciśnieniem użytkowym, c) ustala się strefę kontrolowaną w pasie
nad gazociągami - związaną z dostępem do gazociągów dla służb eksploatacyjnych w oparciu o przepisy
szczególne, d) w strefach kontrolowanych nie należy wznosić budynków, urządzeń stałych związanych z
gruntem, składów i magazynów oraz nasadzać drzew;

7) zaopatrzenie w ciepło - rozproszony system ogrzewania z zastosowaniem źródeł ciepła zasilanych
ekologicznymi nośnikami energii - paliwa płynne, gazowe, energia elektryczna, inne, nie powodujące
przekroczenia norm zanieczyszczenia powietrza; zakaz ogrzewania kopalnym paliwem stałym;
§ 7. l. Ochronę środowiska przyrodniczego, zgodnie z ustaleniami planu, należy realizować poprzez:
l) Zachowanie obszarów prawnie chronionych jakimi są: a) pasmo siedlisk związanych z brzegiem morskim,
w tym klif nadmorski ż}/wy i martwy, b) lasy i zarośla ciągnące się wzdłuż krawędzi klifu i na klifie - tworzące
korytarz ekologiczny obszaru Natura 2000, c) gatunki chronione roślin i zwierząt poprzez zakaz
przekształcania ich siedlisk;
2) zachowanie dwóch jesionów, przy ruinach kościoła w Trzęsaczu;

3) preferowanie gatunków rodzimych przy nowych nasadzeniach dendroflory jak: buk zwyczajny, grab
zwyczajny, dąb szypułkowy, jesion wyniosły;

4) czynną ochronę brzegu morskiego i zboczy klifu należy realizować i obecny stan utrzymać: a) utrzymanie
ruin kościoła poprzez konserwację, b) zachować stanowisko dokumentacyjne „Brzeg Klifowy - Trzęsacz"
zgodnie z uchwałą L/3 54/09 Rady Gminy Rewal z 23 listopada 2009 r., c) odciążenie nacisku brzegu klifu
poprzez wycinkę pojedynczych egzemplarzy drzew zagrożonych osunięciem, rosnących w pasie o szerokości
do 3 m biegnącym wzdłuż krawędzi klifu, d) budowę ciągu pieszego i ścieżki rowerowej wzdłuż brzegu klifu
na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami ZŁ;

5) lasy w granicach pasa ochronnego brzegu wód morskich o symbolach ZŁ - ze względów biocenotycznych
i krajobrazowych do zachowania, jak również występującą tam roślinność: bluszcz zwyczajny, konwalia
majowa, kalina koralowa, rokitnik pospolity;
6) utrzymanie szaty roślinnej typowej dla krajobrazu nadmorskiego i różnorodności;

7) ochronę w części wschodniej planu obszaru specjalnego ochrony siedlisk Natura 2000 - „Trzebiatowsko Kołobrzeski Pas Nadmorski" [kod PLH 320017]. Ponadto należy uwzględnić warunki ochrony obszarów
bezpośrednio przylegających do terenu planu: a) specjalny obszar ochrony siedlisk Natura 2000 „Ostoja na
Zatoce Pomorskiej" [kod PLH 990002], b) obszar specjalnej ochrony ptaków „Zatoka Pomorska" [kod PLH
990003], c) specjalny obszar ochrony siedlisk Natura 2000 „Wybrzeże Trzebiatowskie" [kod PLB 320010]
sąsiadujący z obszarem planu;

8) dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz dla przedsięwzięć
mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, wymagane jest U2yskanie decyzji o

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą wstał
sporządzony inaczej niż w całości.
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środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia; Dziennik Urzędowy Województwa
Zachodniopomorskiego - 6 - Póz. 1890

9) uwzględnienie ustaleń „Waloryzacji Przyrodniczej gminy Rewal" w sposób następujący: a) ochrona
obejmuje się odcinek ekosystemu w stanie naturalnym na wschód od ruin kościoła w Trzęsaczu oznaczony
symbolem 24 Kf, b) obszar cenny przyrodniczo OC-5 fragment wybrzeża od klifu w Pustkowiu do klifu w
Trzęsaczu - skrajnie przylegający do obszaru planu, c) obszar cenny przyrodniczo OC-11 - pas wybrzeża w
okolicach Rewala, na terenie którego stwierdzono występowanie licznych chronionych gatunków roślin - do
zachowania - poza obszarem planu, d) dla całego obszaru planu wzdłuż pasa wybrzeża ciągnie się i funkcjonuje
krajowy korytarz ekologiczny - zakaz wprowadzania barier ekologicznych.
2. Ponadto w zakresie ochrony środowiska ustala się:

l) budowę systemu gospodarki wodno-ściekowej, działającej w ramach rozwiązań systemowych gminy;
2) gospodarkę odpadami w oparciu o funkcjonujący w gminie system, z uwzględnieniem selektywnej zbiórki
odpadów;

3) system zaopatrzenia w ciepło eliminujący paliwa stałe i obniżający w istotny sposób stopień
zanieczyszczenia powietrza - według norm ustawowych;

4) ograniczenie szkodliwego wpływu komunikacji na środowisko zamieszkania, poprzez zabiegi techniczne
polegające na uspokojeniu ruchu w strefach zabudowy;

5) dla całego obszaru planu należy wprowadzić odwodnienie i kanalizację deszczową ze skierowaniem wód
do rowów melioracyjnych w części południowej poza obszarem planu.

Uchwały dostępne są w biuletynie informacji publicznej pod adresem: http://bip.rewal.pl/dokumenty/menu/77
3. Działanie szóste - Zapisy w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy (kod
działania ZpsZpUCP).

Działanie dotyczy strefy zachodniopomorskiej.
Opis działania naprawczego:

„Stosowanie odpowiednich zapisów, zakazujących spalania odpadów zielonych (ulegających biodegradacji)
na terenach ogrodów działkowych oraz ogrodów przydomowych i na terenach zielem miejskiej. Zadanie to nie
dotyczy gmin, które posiadajq ~w swoich regulaminach unormowania dotyczqce odpadów zielonych
(biodegradowahiych)".
W okresie 2013-2017 obowiązywały na terenie Gminy Rewal następujące uchwały:

l) Uchwała nr XXXP//266/13 Rady Gminy Rewal z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie gminy Rewal (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2013 r., póz. 1608)
§ 2 ust. 2. Selektywna zbiórka odpadów winna być prowadzona z zachowaniem ogólnych warunków usuwania
odpadów.

§ 2 ust. 3. Właściciel nieruchomości ma obowiązek umieścić worki lub pojemniki na nieruchomości w miejscu
przeznaczonym do zbierania odpadów komunalnych.

§ 2 ust. 4. W przypadku stwierdzenia przez podmiot odbierający odpady mieszania odpadów zebranych
selektywnie lub zanieczyszczenia ich innymi odpadami komunalnymi, będą one traktowane jako
niesegregowane odpady komunalne;

§ 2 ust. 5. Odpady ulegające biodegradacji pochodzące z przyciętych lub ściętych krzewów, drzew należy
przekazać do Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów;

2) UchwaIanrXXXVII/293/13 Rady Gminy Rewal z dnia l O kwietnia 2013 r. w sprawie regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie gminy Rewal (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2013 r., póz. 2508)
§ 2 ust. 2. Selektywna zbiórka odpadów winna być prowadzona z zachowaniem ogólnych warunków usuwania
odpadów.

§ 2 ust. 5. Odpady ulegające biodegradacji pochodzące z przyciętych lub ściętych krzewów, drzew można
przekazać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych;
3) Uchwała nr XVIII/75/15 Rady Gminy Rewal z dnia 14 września 2015 r. w sprawie Regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie gminy Rewal (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2015 r., póz. 4010)
§ l. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości poprzez:
Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został
sporządzony inaczej niż w całości.
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§ l ust. l. Prowadzenie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, a odbierający odpady do odbierania
następujących rodzajów odpadów komunalnych:
a) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych,
b) papieru i tektury w tym opakowań z papieru i tektury,
c) opakowań szklanych,
d) tworzyw sztucznych oraz opakowań z tworzyw sztucznych,
e) opakowań wielomateriałowych,
f) odpadów zielonych (chwasty, liście, skoszona trawa, niewielkie gałęzie drzew
i krzewów),

g) metali i opakowań z metali,
h)szkła,

i) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
j) mebli i odpadów wielkogabarytowych stanowiących odpady komunalne,
k) zużytych baterii i akumulatorów,

l) odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne,
m) przeterminowanych leków,
n) przetenninowanych chemikaliów (w tym farb, rozpuszczalników, olejów odpadowych)
o) odzieży i tekstyliów,
p) zużytych opon pochodzących z pojazdów użytkowanych w gospodarstwie domowym,
w sposób opisany w niniejszym „Regulaminie".
§ l ust. 2. Zbieranie odpadów komunalnych poprzez ich gromadzenie z chwilą ich powstania w sposób opisany
w rozdziale 3 niniejszego „Regulaminu" oraz w odpowiednich pojemnikach i workach, według warunków
określonych w rozdziale 4 i 5 niniejszego „Regulaminu".
§ l ust. 3. Utrzymywanie pojemników do zbierania odpadów komunalnych w odpowiednim stanie sanitarnym,
porządkowym i technicznym.
§ l ust. 4. Przekazywanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz pozostałych

odpadów zebranych w sposób selektywny odbieranych bezpośrednio z
nieruchomości wskazanych w§ l ust l b)-g), przedsiębiorcy w terminach wyznaczonych harmonogramem
odbioru odpadów komunalnych, dostępnym w Biuletynie Informacji Publicznej, na oficjalnej stronie
internetowej gminy Rewal oraz stronie intemetowej przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne.
§ l ust. 5. Pozbywania się odpadów komunalnych w sposób systematyczny, gwarantujący zachowanie
czystości i porządku na terenie nieruchomości.
§ l ust. 6. Zorganizowanie na terenie nieruchomości miejsca lokalizacji pojemników służących do
gromadzenia i zbierania odpadów w sposób selektywny.
§ l ust. 7. Zapobieganie gromadzenia odpadów komunalnych poza miejscem do tego przeznaczonym.
§ 4 ust. 7. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do zapewnienia selektywnego zbierania odpadów
komunalnych wskazanych w rozdziale l § l ust. l w następujący sposób:

f) odpady zielone (chwasty, liście, skoszona trawa, niewielkie gałęzie drzew i krzewów), należy gromadzić w
odpowiednich pojemnikach bądź workach, według warunków określonych w rozdziale 4 niniejszego
„Regulaminu" i przekazywać je przedsiębiorcy odbierającemu odpady w dniu ich odbioru lub samodzielnie
dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Pobierowie.
§ 11 ust. 3. Do selektywnego gromadzenia odpadów należy stosować worki lub pojemniki
o następujących ujednoliconych kolorach:
a) NIEBIESKI z przeznaczeniem na tekturę i papier (w tym opakowania);
b) ŻÓŁTY z przeznaczeniem na metal, opakowania wielomateriałowe i tworzywa sztuczne;
c) ZIELONY z przeznaczeniem na opakowania szklane (bezbarwne i kolorowe);
d) BRĄZOWY z przeznaczeniem na odpady zielone (odpady ogrodowe ulegające biodegradacji).
Ponadto gmina Rewal od 2013 r. organizuje odbiór bezpośrednio z posesji drzewek choinkowych:
Przykładowe ogłoszenie na stronie : http://bip.rewal.pl/dokumenty/7479
Informacje dotyczące zakazu spalania odpadów biodegradowalnych są przekazywane mieszkańcom na
zebraniach sołeckich. Ponadto przygotowana została ulotka informacyjna, która umieszczona była na portalu
środowiskowym pod adresem www.rewalnaturalny.pl, a także dystrybuowana była do mieszkańców przez
Straż Gminną w Rewalu.
4. Działanie siódme - podłączenie do sieci cieplnej (kod działania ZpsZpPSC)
Działanie dotyczy strefy zachodniopomorskiej.
Niniejszy protokól kontroli nie moie by ć powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został
sporządzony inaczej niż w całości.
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Opis działania naprawczego:

„Systematyczne podłączanie do sieci cieplnej zakładów przemysłowych, spółek miejskich i budynków
użyteczności publicznej (likwidacja ogrzewania węglowego) w rejonie, gdzie sieć cieplna istnieje". Działanie
to realizowane ma być według indywidualnych harmonogramów.
Zgodnie z informacjami otrzymanymi podczas czynności kontrolnych. Gmina Rewal nie posiada sieci
ciepłowniczej. Oświadczeniem z 30.06.2021 r. w sprawie braku sieci ciepłowniczej stanowi załącznik nr 2 do
protokołu kontroli.

5. Działanie ósme - Wzrost efektywności energetycznej gmin (kod działania ZpsZpWEEG).
Działanie dotyczy strefy zachodniopomorskiej.
Opis działania naprawczego:

„ Systematyczna wymiana starych, niskosprawnych kotłów, -w których spalane jest paliwo stałe (węgiel) na
nowoczesne kotły wysokiej sprawności (retortowe lub gazowe) lub włączanie budynków do istniejących sieci
cieplnych oraz termomodemizacja budynków, w których dokonano wymiany źródła ciepła -w celu zwiększenia
ich efektywności energetycznej".

Działanie to realizowane ma być według indywidualnych harmonogramów.
Zgodnie z otrzymanym oświadczeniem Wójta Gminy Rewal, Gmina w latach 2013-2017 przeprowadziła
następujące zadania do działania ósmego - wzrostu efektywności energetycznej gmin:

l) W latach 2012-2013 Gmina Rewal przeprowadziła inwestycję polegającą na kompleksowej przebudowie wraz
z modernizacją, budynku mieszkalnego położonego w Pogorzelicy przy ul. Wojska Polskiego 17A. Dzięki
przeprowadzonym pracom modernizacyjnym, 21 lokali mieszkalnych zostało wyposażonych w indywidualne
instalacje cieple zasilane gazem. Przeprowadzono szereg prac mających na celu zmniejszenie
zapotrzebowania na energię cieplną budynku oraz zmniejszenie ilości zużywanego paliwa zasilającego
indywidualne instalacje. Dzięki zastosowaniu systemu dociepleń ścian, stropów, podłóg oraz wymianie
stolarki okiennej, ograniczono i zminimalizowano straty energii cieplnej budynku, a co za tym idzie
zmniejszeniu uległo zapotrzebowanie budynku na energię cieplną.
•
Kwota wydatkowana na realizację tego zadania wyniosła l 817 391,85 zł.
2) Budynki wielolokalowe wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu gminy, wyposażone są w indywidualne
instalacje cieple zasilane paliwem gazowym. Budynki są ocieplone. Dodatkowo bieżące remonty pozwalają
na utrzymanie substancji mieszkaniowej w dobrym stanie. Instalacje grzewcze zasilane paliwem stałym, są na
wyposażeniu około 10% lokali stanowiących najstarszą część zasobu mieszkaniowego gminy Rewal. Budynki
użyteczności publicznej, szkoły, ośrodki zdrowia itp. przeszły prace termomodernizacyjne w latach 20062011.

3) Gmina Rewal przeprowadziła w 2017 r. prace remontowo-modemizacyjne sieci grzewczej w budynku
socjalnym położonym w Pogorzelicy przy ul. Wojska Polskiego 17C, polegające na budowie zewnętrznego
przyłącza gazowego, modernizacji sieci grzewczej oraz wymianie kotła, wykorzystującego paliwo stałe
(węgiel) na nowoczesny kondensacyjny kocioł Buderus GB 162-35 o mocy 35 KW, wykorzystujący paliwo
gazowe.

Kwota wydatkowana na realizację tego zadania wyniosła 26 285,10 zł.
4) Gmina Rewal zamontowała w 2013 r. system kolektorów słonecznych na budynku Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego w Rewalu. Wykorzystując promieniowanie słoneczne, kolektory przetwarzają darmową
energię słoneczną na ciepło, wykorzystywane do podgrzania wody oraz wspomagania systemu centralnego
ogrzewania. To proste i ekonomiczne rozwiązanie, pozwala na znaczne oszczędności przez większą część
roku. Instalacja jest praktycznie bezobshigowa i bezpieczna w użytkowaniu.
Kwota wydatkowana na realizację tego zadania wyniosła 135 604,20 zł.

5) W 2013 r. Gmina Rewal dokonała montażu systemu oszczędzania energii elektrycznej wydatkowanej na
oświetlenie uliczne w miejscowości Niechorze. Zastosowano system reduktorów w mocy w obwodach
oświetlenia ulicznego, składający się z ośmiu szaf redukcyjnych CPANET obniżających napięcie zasilenia
obwodów oświetleniowych.

Kwota wydatkowana na realizację tego zadania wyniosła 135 300,00zł.

Oświadczenie kontrolowanego potwierdzającymi wykonanie działania ósmego - wzrost efektywności
energetycznej gmin stanowi załącznik nr 3 do protokołu kontroli.
Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez który został
sporządzony inaczej niż w całości.
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6. Działanie dziesiąte - Poprawa stanu technicznego dróg (kod działania ZpsZpUD).
Działanie dotyczy strefy zachodniopomorskiej.
Opis działania naprawczego:

„Poprawa stanu technicznego dróg istniejących w strefie - utwardzenie dróg lub poboczy w celu redukcji
wtórnego unosu pyłu z drogi ".
Działanie ma być realizowane według indywidualnych harmonogramów.

Zgodnie z otrzymanym oświadczeniem Wójta Gminy Rewal, Gmina w latach 2013-2017 przeprowadziła
następujące zadania do działania dziesiątego - poprawa stanu technicznego dróg istniejących w strefie utwardzenie dróg lub poboc2y w celu redukcji wtórnego unosu pyłu z drogi:
W 2013 roku:

> W miejscowości Pustkowo, przebudowa ul. Słonecznej odcinek od skrzyżowania z ul. Nadmorską do
skrzyżowania z ul. Polną, koszt inwestycji 135.256,84 zł;

> W miejscowości Trzęsacz przebudowa ul. Klifowej koszt inwestycji 293.509,35 zł;
> W miejscowości Pogorzelica, przebudowa ul. Plażowej, koszt inwestycji 453.303,61 zł;
> W miejscowości Rewal, budowa odcinka ścieżki pieszo-rowerowej (ul. Łokietka do ul. Brzozowej),
koszt inwestycji 41.752,14 zł;

> W miejscowości Pogorzelica, budowa ścieżki pieszo-rowerowej Niechorze - Pogorzelica, koszt
inwestycji 1.085.518,50 (współfinansowanie);
> W miejscowości Sliwin, Przebudowa ul. Sportowej, koszt inwestycji 477.159,61 zł;
Łączna kwota inwestycji 2.486.500,05 zł.
W 2014 roku:

> W miejscowości Śliwin, Przebudowa ul. Spacerowej, koszt inwestycji 430.217,84 zł.
W 2015 roku:

> W miejscowości Rewal, Przebudowa ul. Parkowej, ul. Rycerskiej i ul. Wesołej, koszt inwestycji
1.374.793,66.

W latach 2016 i 2017 nie zrealizowano żadnych działań związanych z poprawą stanu technicznego dróg ze
względu na złą sytuacje finansowa gminy. W październiku 2015 roku Rada Gminy w Rewalu podjęła uchwałę
Nr XIX/87/15 w sprawie przyjęcia programu postępowania naprawczego dla Gminy Rewal. Program
postępowania naprawczego związany był ze szczególną dyscypliną finansową w zakresie wydatków a w
zasadzie ograniczeniem ich do minimum, w tym też do całkowitego ograniczenia wszelkich wydatków
inwestycyjnych.

. Oświadczenie kontrolowanego wraz z zestawieniem wydatków inwestycyjnych za rok 2013 potwierdzającymi
wykonanie działania dziesiątego - poprawa stanu technicznego dróg stanowi załącznik nr 4 do protokołu
kontroli.

7. Działanie jedenaste - Modernizacja taboru komunikacji autobusowej (kod działania
ZpsZpMKA).
Działanie dotyczy strefy zachodniopomorskiej.
Opis działania naprawczego:

Wymiana taboru komunikacji autobusowej na pojazdy spełniające normy emisji spalin Euro 5 lub zamianę
autobusów zasilanych olejem napędowym na autobusy zasilane alternatywnym paliwem gazowym

Zgodnie z informacjami otrzymanymi podczas czynności kontrolnych, Gmina Rewal nie posiadała taboru
komunikacji miejskiej w latach 2013-2017. Oświadczeniem z 30.06.2021 r. w sprawie braku taboru
komunikacji stanowi załącznik nr 5 do protokołu kontroli.
8. Działanie dwunaste - Zakaz spalania odpadów niebezpiecznych (kod działania ZpsZpSOD).
Działanie dotyczy strefy zachodniopomorskiej.
Opis działania naprawczego:

Zakaz spalania odpadów niebezpiecznych, zgodnie z obowiązującymi ustawami, obowiązujący instalacje i
gospodarstwa domowe zlokalizowane na terenie całej strefy zachodniopomorskiej, nie spełniające wymogów
spalania odpadów niebezpiecznych

Ninie] S7.y protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został
sporządzony inaczej niż w całości.
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Zgodnie z otrzymanym oświadczeniem Wójta Gminy Rewal, Gmina w latach 2013-2017 przeprowadziła
następujące zadania do działania dwunastego - zakaz spalania odpadów niebezpiecznych:
l) W latach 2013-2017 mieszkańcy gminy Rewal informowani byli o szkodliwości spalania odpadów
w paleniskach domowych a także o zakazie spalania części roślinnych podczas podejmowania interwencji
przez Straż Gminną w Rewalu a także na organizowanych cyklicznie zebraniach wiejskich. W latach 2013 2017 Straż Gminna przeprowadziła około 50 interwencji związanych ze spalaniem odpadów, głównie na
terenie nieruchomości, na których toczyły się prace budowlane. Wszystkie interwencje zakończyły się
pouczeniem.

2) W ramach działań edukacyjnych przygotowano ulotkę dotyczącą zakazu spalania części roślinnych
(ulotka w załączeniu).

3) W latach 2013 - 2017 na terenie gminy Rewal nie występowały dzikie wysypiska odpadów, w
związku z czym nie odnotowano niekontrolowanego spalania porzuconych odpadów.
4) W 2015 r. Rada gminy w Rewalu przyjęła uchwałę Nr XVIII/76/15 z dnia 14 września 2015 r. w
sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w której wskazano, iż mieszkańcy mogą
oddać niektóre odpady niebezpieczne do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Pobierowie:
W § 2 ust. 6 ustalono, że w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi od
właścicieli nieruchomości wskazanych w § 2 ust. l i 2 w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych w Pobierowie (PSZOK) odbierane będą następujące frakcje odpadów komunalnych:
l) papier i tektura (kod odpadu 20 01 01) w tym opakowania z papieru i tektury (kod odpadu 15 01 01)
w każdej ilości,

2) opakowania ze szkła (kod odpadu 1501 07) w każdej ilości,
3) szkło (kod odpadu 20 01 02) w każdej ilości,

4) tworzywa sztuczne (kod odpadu 20 01 39) oraz opakowania z tworzyw sztucznych (kod odpadu 1501
02) w każdej ilości,

5) metale (kod odpadu 20 01 40) oraz opakowania z metali (kod odpadu 15 01 04) w każdej ilości,
6) opakowania wielomateriałowe (kod odpadu 1501 05) w każdej ilości,

7) odpady zielone z ogrodów i parków ulegające biodegradacji (kod odpadu 20 02 01) w każdej ilości,
8) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (kod odpadu 2001 35 i20 01 36*) w każdej ilości,
9) odpady wielkogabarytowe stanowiące odpady komunalne (kod odpadu 20 03 07) w ilości l O sztuk/rok,
10) zużyte baterie i akumulatoty (kod odpadu 20 01 33* i 20 01 34) w ilości: l akumulator rocznie, baterie
w każdej ilości,

11) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne (kody odpadów: 17 01 01, 17 01 02,
17 01 03, 17 01 07) w ilości 2 m3 /rok,
12) leki (kody odpadów 20 01 31* i20 01 32) w każdej ilości,
13) przeterminowane chemikalia (kody odpadów: 20 01 13*, 20 01 14*,20 01 15*,20 01 19*, 20 01 27*,
2001 29*) w każdej ilości,
14) odzież i tekstylia (kody odpadów: 20 01 10 i 20 01 11) w każdej ilości,

15) zużyte opony pochodzące z pojazdów użytkowanych w gospodarstwie domowym (kod odpadu 1601
03) w ilości 4 sztuk/rok

Oświadczenie wraz z przykładowymi materiałami potwierdzającymi wykonanie działania szóstego - zakaz
spalania odpadów niebezpiecznych stanowi załącznik nr 6 do protokołu kontroli.

7.7.2. Program Ochrony Powietrza - Uchwała Nr XXX/468/2018 Sejmiku Województwa
Zachodniopomorskiego z 27 lutego 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2018 r. póz. 1427) (okres realizacji: 20182023)

Zgodnie z podjętą przez Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego Uchwałą Nr XXX/468/2018 Sejmiku
Województwa Zachodniopomorskiego z 27 lutego 2018 r. (Dz.Urz. Woj. Zach. z 2018 r. póz. 1427) w sprawie
określenia programu ochrony powietrza oraz planu działań krótkoterminowych dla strefy
zachodniopomorskiej dla Gminy Rewal określono następujące zadania.

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bezpisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, pnez którą wstał
sporządzony inaczej niż w całości.
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l. Działanie trzecie - Obniżenie emisji z ogrzewania indywidualnego w gminach strefy
zachodniopomorskiej ( kod działania ZpsZpWEG)
Działanie dotyczy strefy zachodniopomorskiej
Opis działania naprawczego

Systematyczna wymiana starych niskosprawnych kotłów, w których spalane jest paliwo stale - na nowoczesne
kotły wysokiej sprawności (retortowe**,gazowe, olejowe) lub włączenie budynków (prywatnych, użyteczności
publicznej, warsztatów, zakładów usługowych, zakładów przemysłowych) do istniejących sieci ciepłowniczych,
w miarę możliwości finansowych (-własnych i pozyskiwanych)

Działanie można wykonać poprzez realizację uchwały gmin ^wdrażających zachęty finansowe mobilizujące do
zmiany ogrzewania z paliw stałych na proekologiczne oraz określające regulamin przyznawania dotacji
celowych na modernizacje budynków mieszkalnych jedno- i wielorodzinnych oraz sukcesywne udzielanie
dotacji końcowym odbiorcom (odpowiednim podmiotom i osobom fizycznym) na wymianę starych
niskosprcwnych kotłów, pieców i palenisk zasilanych paliwem stałym na ogrzewanie proekologiczne w
zabudowie wielorodzinnej i jednorodzinnej w tym m. in. na ogrzewanie z sieci ciepłowniczej, gazowe,
elektryczne, pompy ciepła (lub inne źródła energii odnawialnej), kotły na paliwa stale**
Zgodnie z otrzymanym oświadczeniem Wójta Gminy Rewal:
l. W latach 2018- 2020 r. nie wymieniano starych, niskosprawnych kotłów ze względu na brak takich
kotłów w obiektach będących własnością Gminy Rewal.

2. Ponadto ze względu na brak w gminie sieci ciepłowniczej nie włączano żadnych budynków do takiej
sieci.

3. W latach 2018 - 2020 nie podjęto uchwały w sprawie zachęty finansowej mobilizującej do zmiany
ogrzewania z paliw stałych na proekologiczne oraz określającej regulamin przyznawania dotacji celowych na
modernizację budynków mieszkalnych jedno - i
wielorodzinnych.

Oświadczenie kontrolowanego z dnia 30 czerwca 2021 r. stanowi załącznik nr 7 do protokołu kontroli.
2. Działanie czwarte - Termomodernizacja budynków mieszkalnych (kod działania ZpsZpTBM)
Działanie dotyczy strefy zachodniopomorskiej.
Opis działania naprawczego:

„Kompleksowa termomodernizacja budynków mieszkalnych, w których zainstalowane jest indywidualne
źródło ciepła".

Działanie ma być realizowane -według indywidualnych harmonogramów w latach 2018- 2023.
W latach 2018 - 2020 r. gmina Rewal nie przeprowadzała termomodernizacji budynków mieszkalnych,
znajdujących się w gminnym zasobie budynków komunalnych. Oświadczenie stanowi załączniku załącznik
nr 8 do protokołu kontroli.
3. Działanie piąte - Edukacja ekologiczna (kod działania ZpsZpEEk)
Działanie dotyczy strefy zachodniopomorskiej.
Opis działania naprawczego:

„Akcje edukacyjne mające na celu uświadamianie społeczeństwa w zakresie: szkodliwości spalania odpadów
w paleniskach domowych, korzyści ptynqcych z podłączenia do scentralizowanych źródeł ciepła,
termomodemizacji, promocji nowoczesnych niskoemisyjnych źródeł ciepła, korzyści jakie niesie dla
środowiska korzystanie ze zbiorowych systemów komunikacji lub alternatywnych systemów transportu (rower,
poruszanie się pieszo) i inne ".
Działanie ma być realizowane v/ latach 2018- 2023.
Podczas kontroli ustalono, że Gmina Rewal przeprowadziła następujące działania związane z edukacją
ekologiczną:

l. Program ochrony powietrza wraz z planem działań krótkoterminowych dla strefy
zachodniopomorskiej umieszczono w biuletynie informacji publicznej (http://bip.rewal.pl/dokumenfry/l 1576).
2. Informacja o Programie Czyste Powietrze została umieszczona w biuletynie informacji publicznej
(http:^ip.rewal.pl/dokumenty/11414).

3. Mieszkańcy gminy Rewal informowani są na bieżąco o szkodliwości spalania odpadów
w paleniskach domowych jak również o zakazie spalania części roślinnych podczas podejmowania interwencji
Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został
sponądzony inaczej niż w całości.
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przez Straż Gminną w Rewalu a także na organizowanych cyklicznie zebraniach wiejskich. W ramach działań
edukacyjnych przygotowano ulotkę dotyczącą zakazu spalania części roślinnych. Ponadto dystrybuowano na
terenie gminy ulotki o szkodliwości i zakazu wypalania traw przesłane przez Agencję Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa (wydruk w załączeniu).

4. Mieszkańcy gminy Rewal, informowani są o nowoczesnych niskoemisyjnych źródłach ciepła oraz o
korzyściach związanych z termomodemizacją poprzez zamieszczanie na stronie internetowej gminy
infoniiacji a także podczas tematycznych spotkań związanych z
możliwością uzyskania dofinansowania na wymianę piecy i termomodernizację zarówno
w gminie Rewaljak i na terenie powiatu gryfickiego oraz na cyklicznie organizowanych zebraniach wiejskich.
5. W gminie Rewal brak jest sieci ciepłowniczej, dlatego też, nie prowadzi się akcji informacyjnej o
korzyściach płynących z podłączenia do scentralizowanych źródeł ciepła.
6. Korzyści jakie niesie dla środowiska korzystanie ze zbiorowych systemów komunikacji lub
alternatywnych systemów transportu (rower, poruszanie się pieszo) i inne propagowane jest podczas
organizowanych imprez, między innymi podczas organizowanych biegów śniadaniowych i rajdów
rowerowych rajdu.

7. Gmina poprzez Rewal Bike System będący siecią wypożyczalni sprzętu rowerowego działającego na
terenie całej gminy zachęca zarówno mieszkańców jak i turystów do aktywnego spędzania czasu i korzystania
z alternatywnych systemów transportu przyjaznych dla środowiska (https://rewal.pl/rewal-bike-system/).
8. Gmina Rewal w 2020 r. zakupiła nowy samochód dla Straży Gminnej w Rewalu. Zakup udało się
sfinansować dzięki 50% dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Szczecinie. Wyposażenie straży w taki pojazd pozwoli na szczegółowe monitorowanie zagrożeń dla
środowiska naturalnego. W szczególności służyć ma do kontroli dzikich wysypisk i palenisk oraz legalności
wycinki drzew.

9. Gmina Rewal w 2019 r. zakupiła bezzałogowy statek powietrzny Dron DJI Mavic 2 Enterprise Dual
FLIR, który użytkowany jest podczas interwencji związanych z ochrona środowiska w tym m. in. z nielegalnym
składowaniem odpadów oraz spalania odpadów.

10. Ponadto informacje związane z powyższymi tematami propagowane są nie tylko przez umieszczanie
wiadomości na stronie internetowej gminy Rewal (www.rewal.pl) oraz w biuletynie infonnacji publicznej
(www.bip.rewal.pl) ale również podczas różnorakich imprez, wydarzeń sportowych oraz akcji edukacyjnych
organizowanych przez gminę Rewal lub/i we współpracy z innymi podmiotami. W gminie Rewal w latach
2018 - 2020 prowadzone były następujące akcje (wydruk ze strony stanowi załącznik do oświadczenia):
•

luty 2020 - Piknik edukacyjny "Strefa Ciepła Baltic Pipe"

Na rozpoczęcie ferii zimowych w Gminie Rewal, odbył się piknik edukacyjny pt. "Strefa Ciepła Baltic Pipe"
lipiec 2020 - Nadmorska Bieganina w Pobierowie, Nadmorska Bieganina w Rewalu, Nadmorska
Bieganina w Niechorzu

lipiec 2020 - informacja dla mieszkańców i turystów o uroczystym podpisaniu umowy na budowę
ścieżek rowerowych. Projekt budowy tras rowerowych Pomorza Zachodniego „Velo Baltica", powstał z
inicjatyw Zachodniopomorskiego Urzędu Marszałkowskiego. Obecnie przystąpiono do IV etapu realizacji
projektu. Na terenie Gminy Rewal zostaną przeprowadzone następujące prace:
> remont drogi leśnej od Łukęcina w kierunku Pobierowa o dł. ok. 45 Om
•

> budowa ścieżki rowerowej pomiędzy miejscowościami Pobierowo i Pustkowo o dł.
ok 900m

> budowa ścieżki rowerowej od m. Rewal do Niechorza o dł. ok 2 km
> remont drogi leśnej w okolicach m. Pogorzelica na dł. ok 50m.
•
lipiec 2020 - Śmieciowe „skarby Bałtyku" na wystawie w Niechorzu.
Bałtycka Odyseja to akcja edukacyjna zorganizowana przez podróżnika Dominika Dobrowolskiego wraz z
bankiem Credit Agricole i spółką EFL. Wystawę można było oglądać na placu przy Latami Morskiej w
Niechorzu, od 27 lipca do 9 sierpnia.

sierpień 2020 - Nadmorska Bieganina w Pobierowie, Nadmorska Bieganina w Rewalu, Nadmorska
Bieganina w Niechorzu oraz Bieg Latarnika propagujące korzyści z poruszania się pieszo oraz uprawiania
sportów ruchowych.

październik 2019 - Jedno Dziecko - Jedno Drzewo
12 września br. podpisano list intencyjny między Regionalną Dyrekcja Lasów Państwowych

w Szczecinie a gminami z obszaru Nadleśnictwa Gryfice, w sprawie wspólnego przeprowadzenia akcji „Jedno
dziecko jedno drzewo". W dniu 27 września 2019 r. w Niechorzu odbyło się sadzenie drzewek realizowane
Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą wstał
sporządzony inaczej niż w calosci.
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wspólnie przez Nadleśnictwo Gryfice oraz Gminę Rewal. Do akcji zaproszeni zostali rodzice dzieci
urodzonych w Gminie Rewal pomiędzy l stycznia a 31 sierpnia 2019 roku.
listopad 2020 - XI edycja Funduszu Naturalnej Energii z rekordowym budżetem
Informacja kierowana do mieszkańców o rozpoczętej przez GAZ-SYSTEM XI edycji Funduszu Naturalnej
Energii - konkurs graniowego na dofinansowanie projektów o tematyce ekologicznej.
luty 2019 - "Zadbaj o jakość powietrza. Spotkanie informacyjne w Gryficach
Informacja kierowana do mieszkańców gminy Rewal o spotkaniu informacyjnym na temat możliwości
uzyskania dofinansowania na inwestycje związane z wymianą źródeł ciepła.
marzec 2019 - Rewalskie Piekło Póhiocy
organizacja amatorskiego wyścigu kolarskiego propagującego alternatywne środki transportu.
kwiecień 2019 - Finał konkursu wiedzy i konkursu plastycznego „Gaz ziemny - czyste paliwo w
naszych domach"
W dniu 29 marca odbył się finał konkursu wiedzy i konkursu plastycznego „Gaz ziemny - czyste paliwo w
naszych domach" organizowanego przez Agencję Dialogu Społecznego. Konkurs został przeprowadzony w
ramach kampanii edukacji i komunikacji społecznej, związanej z budową podmorskiego gazociągu Baltic Pipe
- inwestycji realizowanej we współpracy polskiego operatora gazociągów przesyłowych spółkę GAZSYSTEM (partner konkursu) oraz duńskiego operatora systemu przesyłowego gazu i energii spółkę Energinet.
maj 2019 - FV Rewalski Bieg Charytatywny oraz XXV Sportowy Turniej Miast i Gmin,
lipiec 2019 - Nadmorska Bieganina w Pobierowie, Nadmorska Bieganina w Rewalu, Nadmorska
Bieganina w Niechorzu,
sierpień 2019 - Bieg o Poranku,
wrzesień 2019 - Supermaraton Kolarski Rewal Bike System,
wrzesień 2019 - Sprzątanie plaży w gminie Rewal

•

W sobotę 21 września odbyło się wielkie sprzątanie plaży. Impreza zorganizowana przez Gaz-System S.A.
głównego wykonawcy gazociągu Baltic - Pipe oraz pod patronatem honorowym Wójta Gminy Rewal. Akcja
Sprzątanie Plaży to kolejny krok do upowszechnienia edukacji ekologicznej. Połączenie społecznego
aktywizmu z zabawą i nauką najlepszy sposób aby wychowywać młodzież w świadomości ważnych
problemów otaczającego nas świata.
• październik 2018 - Prezentacja programu "Czyste Powietrze"
W Sali Wystawienniczej (dawny GOK) odbyła się konferencja i szkolenie na temat rządowego programu
"C2yste Powietrze" dla wszystkich mieszkańców gminy Rewal. Prezentacja została umieszczona w biuletynie
informacji publicznej oraz na stronie internetowej www.rewal.pl
11. Koszty zadania w latach:
a) 2018 r. - obowiązywał program naprawczy.

2 października 2015 roku ze względu na bardzo złą sytuację finansową Gminy, podjęto uchwałę
Nr XIX/87/15 w sprawie przyjęcia programu postępowania naprawczego dla Gminy Rewal. W grudniu 2016
roku Gmina Rewal podpisała umowę ze Skarbem Państwa na udzielenie niskooprocentowanej pożyczki na
kwotę 101 962 152,02 zł. Spłatę pożyczki z budżetu państwa rozłożono na kwartalne raty a ostateczny termin
spłaty ustalono na 31.12.2022 roku. Zgodnie z art.240 a ustawy o finansach publicznych program naprawczy
mógł obowiązywać maksymalnie 3 lata, a więc wszystkie środki przeznaczane były na spłatę zadhiżenia i
przywrócenia płynności finansowej Gminy Rewal. Uchwalony przez Gminę Rewal program zakończył się 31
grudnia 2018 r. Jednakże saldo pożyczki do spłaty wyniosło nadal 43 864 793,59 zł. Program postępowania
naprawczego związany był ze szczególną dyscypliną finansową w zakresie wydatków a w zasadzie
ograniczeniem ich do minimum, w tym też do znacznego ograniczenia wszelkich wydatków inwestycyjnych
oraz promocyjnych. Zakończenie programu naprawczego nie oznaczało dla gminy powrotu do poziomu sprzed
załamania gospodarki finansowej. Lata 2017, 2018 i 2019 to czas stabilnej i racjonalnej gospodarki finansowej
podczas której realizowane są zadnia niezbędne do funkcjonowania samorządu oraz niewielkie zadania
inwestycyjne mające na celu odbudowę zaniedbanej infrastruktury technicznej oraz związane z
bezpieczeństwem osób przebywających na terenie gminy Rewal w szczególności w okresie sezonu letniego.
b) 2019 r. - 28 000,00 zł (działania promocyjne, w tym nadmorska bieganina, rewalskie piekło północy,
supermaraton kolarski) + 16 449,00 (zakup drona)
c) 2020 r. - 93 783,00 (zakup samochodu) + 20 000,00 zł (działania promocyjne, w tym nadmorska
bieganina)

Oświadczenie wraz przykładowymi wydrukami materiałów dotyczących edukacji ekologicznej
przedstawionych w trakcie kontroli Gminy Rewal stanowią załącznik nr 9 do protokołu kontroli.
Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez który został
sponądwny inaczej niż w całości.
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4. Działanie szóste - Zapisy w planach zagospodarowania przestrzennego (kod działania
ZpsZpPZP)
Działanie dotyczy strefy zachodniopomorskiej.
Opis działania naprawczego:

„ l. Stosowanie odpowiednich zapisów, umożliwiających ograniczenie emisji pyłu zawieszonego PM10, pyłu
zawieszonego PM2,5 oraz benzo(a)pirenu w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego w
zakresie: ustalania sposobu zaopatrzenia w ciepło z sieci ciepłowniczej (w obszarach, gdzie jest technicznie
możliwe) lub stosowania indywidualnych niskoemisyjnych systemów grzewczych, kształtowania zabudowy -w
sposób umożliwiaj qcy swobodny przepływ mas powietrza, wprowadzania zieleni izolacyjnej, stosowania jak
najwyższych wskaźników powierzchni biologicznie czynnej towarzyszącej zabudowie, tworzenia publicznych
terenów zieleni urządzonej, w tym parków, skwerów, wprowadzania zielem wzdłuż ciągów komunikacyjnych
o dużym natężeniu ruchu, uwzględniania rozbudowy i kształtowania sieci ulic obwodowych powodujqcych
eliminację lub ograniczenie ruchu tranzytowego, oraz umożliwiających uspokojenie ruchu w obszarach wnętrz
dzielnicowych, tworzenia stref ruchu pieszego i uspokojonego w szczególności na obszarach śródmiejskich,
wdrażania rozwiązań systemowych dedykowanych rozwojowi ruchu rowerowego i pieszego. 2. Dążenie do
uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarach przeh-oczeń wskazanych w
programie ochrony powietrza".
Działanie ma być realizowane w latach 2018- 2023.

Rada Gminy Rewal w latach 2018-2020 uchwaliła następujący miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego:

Uchwała Nr XIV/97/19 Rady Gminy Rewal z dnia 9 grudnia 2019 r. fDz. U. Woj. Zachodniopomorskiego z
07.01.2020 r. póz. 122) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania, przestrzennego dla
części obrębu geodezyjnego Pogorzelica wraz z Kanałem Liwia Łuża, w obrębie geodezyjnym Niechorze, w
gminie Rewal.

Opis działania naprawczego:
§9. l. Na obszarze planu ustala się:

l) projektowane użytkowanie i zagospodarowanie terenu nie może stanowić źródła zanieczyszczeń dla
środowiska wodno - gruntowego. Należy stosować takie rozwiązania techniczne, technologiczne i
organizacyjne, aby przeciwdziałać zagrożeniom środowiskowym z racji dopuszczonej funkcji;
2) zasięg uciążliwości dla środowiska prowadzonej działalności winien być ograniczony
do terenu, do którego właściciel ma tytuł prawny;

3) gromadzenie i usuwanie odpadów stałych musi odbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami
odrębnymi, z uwzględnieniem selektywnej zbiórki odpadów oraz z zaleceniem podziału na frakcje suchą i
mokrą.

2. Zakazuje się prowadzenia prac niekorzystnie naruszających panujące na obszarze objętym planem i w jego
sąsiedztwie, stosunki gruntowo - wodne.

3. Ustala się konieczność zapewnienia właściwego klimatu akustycznego w budynkach
z pomieszczeniami przeznaczonymi na stały pobyt ludzi, zgodnie z przepisami prawa i Polskimi Normami.
4. W granicach planu należy zachować istniejące wody śródlądowe, w tym urządzenia melioracji podstawowej
i szczegółowej. Dopuszcza się skanalizowanie istniejących rowów.
5. Należy unikać wymiany gruntu i urządzania terenów zieleni pod okapem istniejącego drzewostanu
sosnowego, zachowując możliwie naturalny, borowy charakter dna lasu (z
dopuszczeniem wydeptywania i czasowego zajęcia na terenach przeznaczonych po kampingi). 6. Do nasadzeń
należy używać rodzimych, zgodnych z siedliskiem gatunków drzew i krzewów z wyjątkiem urządzonych
ogrodów.

7. Przy zagospodarowaniu terenów zieleni urządzonej stosować tradycyjne i typowe dla krajobrazu gatunki
(sosna zwyczajna, rokitnik, jałowiec pospolity, nawet kosodrzewina i inne gatunki sosen, dla zieleni niskiej
śmiałek darniowy, wrzos i wrzośce, piaskownica zwyczajna i wydmuchrzyca), unikając form typowych i
sztampowych (żywotniki i trawniki z klasycznych mieszanek traw).

Ze względu na występowanie chronionych siedlisk przyrodniczych na rozległych obszarach w otoczeniu i w
obrębie miejscowości należy unikać wprowadzania gatunków inwazyjnych i ekspansywnych (robinia
grochodrzew, czeremcha amerykańska, dąb czerwony, klony, bluszcz zwyczajny).
Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą wstał
sporządzony inaczej niż w całości.
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8. Obowiązuje wkomponowywanie zabudowy i innego zagospodarowania w istniejący drzewostan w taki
sposób by minimalizować konieczną wycinkę drzew. Na terenach pokrytych drzewostanem dążyć do
utrzymania umiarkowanego lub pełnego zwarcia drzew w drzewostanie, z dopuszczeniem zwarcia luźnego i
mniejszego na powierzchni nie przekraczającej 50% powierzchni obszaru.
§ 10. l. W granicach opracowania planu, zgodnie z rysunkiem planu, występują następujące formy ochrony
przyrody, dla których ustala się obowiązek zachowania zasad zagospodarowania i zabudowy zgodnych z
przepisami odrębnymi: Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000 „Wybrzeże Trzebiatowskie" PLB
320010, Obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Natura 2000 „Trzebiatowsko - Kołobrzeski Pas Nadmorski"
PLH320017, stanowiska gatunków chronionych.

W granicach terenów położonych na załącznikach nr l i2, w związku z powyższymi formami ochrony
przyrody, wprowadza się następujące ustalenia:

l) obowiązuje wkomponowanie zabudowy i innego zagospodarowania w istniejący drzewostan, wycinkę
drzew należy ograniczyć do egzemplarzy kolidujących z planowaną zabudową,
2) należy unikać wymiany gruntu;
3) należy zachować grunt rodzimy oraz naturalny, borowy charakter dna lasu,
4) w zagospodarowaniu zieleni należy stosować tradycyjne i typowe dla krajobrazu gatunki,
5) należy unikać szczelnych grodzeń nieruchomości.

2. W granicach opracowania planu, zgodnie z rysunkiem planu, występują następujące projektowane formy
ochrony przyrody, dla których po ich uchwaleniu, ustala się obowiązek zachowania zasad zagospodarowania
i zabudowy zgodnych z przepisami odrębnymi:
l) Użytki ekologiczne;
2) Obszar Chronionego Krajobrazu „Pradolina Nadmorska".

3. W granicach planu wyznacza się obszary cenne przyrodniczo, ze względu na występowanie cennych
gatunków faunistycznych, dla których obowiązuje ochrona gatunkowa na podstawie przepisów odrębnych:
l) Kanał Liwia Łuża od ujścia z jeziora Liwia Łuża do ujścia do Bałtyku, oznaczony na rysunku planu
symbolem OC-1;

2) Śródpolne i śródleśne łąki zlokalizowane na wschód od Pogorzelicy, oznaczone na rysunku planu symbolem
OC-4.

4. W granicach planu wyznacza się obszary cenne przyrodniczo, ze względu na walory krajobrazowe i
występowanie cennych gatunków florystycznych, dla których obowiązuje ochrona gatunkowa na podstawie
przepisów odrębnych:

l) Pas wybrzeża od ujścia Kanału Liwia - Łuża do Pogorzelicy, oznaczony na rysunku planu symbolem OC-

2;
2) Nabrzeżny pas lasu na wybrzeżu od Pogorzelicy do granicy wschodniej gminy, oznaczony na rysunku planu
symbolem OC-3.

5. Dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania środowiska przyrodniczego ustala się korytarze
ekologiczne, na terenie których obowiązują następujące ustalenia:
l) zakaz lokalizacji zabudowy;
2) zakaz realizacji melioracji;
3) utrzymanie istniejących i wprowadzania nowych zadrzewień;
4) chronić naturalny charakter brzegu morskiego.

6. W zagospodarowaniu terenów w granicach planu zakazuje się realizacji przedsięwzięć mogących mieć
negatywny wpływ na zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru opracowania planu następujące
form ochrony przyrody:

l) Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000 „Zatoka Pomorska";
2) Obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Natura 2000 „Ostoja w Zatoce Pomorskiej";
3) Rezerwat przyrody „Jezioro Liwia Łuża".
7. W granicach planu występuje miejsce rozrodu i stałego przebywania gatunku chronionego, Bielika,
oznaczone na rysunku planu. Obowiązuje ochrona tego obszaru zgodna z przepisami odrębnym.

§ 19. l. Zasady lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej:
4) w zakresie zaopatrzenia w energię cieplną: z urządzeń indywidualnych; zaleca się stosowanie źródeł ciepła
nieemisyjnych lub niskoemisyjnych, nieuciążliwych dla środowiska wykorzystujących takie paliwa jak: gaz,
olej opałowy, drewno, itp.;
6) w zakresie zaopatrzenia w gaz: docelowo z sieci gazowej o minimalnej średnicy DN 25;
Niniejszy protokół kontroli nie może by ć powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został
sporządwny inaczej niż w całości.
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Na terenach KDL ustalono:

l) Przeznaczenie terenu: tereny dróg publicznych klasy L - lokalna; 2
2) Parametry, wyposażenie, dostępność:

a) szerokość w liniach rozgraniczających: zgodnie z rysunkiem planu,

b) wyposażenie: - chodnik co najmniej po jednej stronie jezdni, - dopuszcza się urządzenie ścieżki rowerowej,
- dopuszcza się wydzielenie ciągów pieszych i rowerowych, - dopuszcza się lokalizację obiektów małej
architektury,
c) dostępność: bez ograniczeń;

3) Szczegółowe warunki zagospodarowania terenów:

Dodatkowo na terenie B.002-KDL dopuszcza się ograniczenie ruchu samochodowego
i urządzenie deptaku pieszego z możliwością lokalizacji ogródków gastronomicznych
i z wydzielonym ciągiem rowerowym,
Zaprojektowano drogę B.005-KDL stanowiącą ulicę obwodową.
Na terenach KDW ustalono:

l) Przeznaczenie terenu - tereny dróg wewnętrznych;
2) Parametry, wyposażenie, dostępność:
a) szerokość w liniach rozgraniczających: zgodnie z rysunkiem planu,

b) wyposażenie: - dopuszcza się urządzenia bez wyodrębnianiajezdni i chodników, - dopuszcza się urządzenie
ścieżki rowerowej
Na terenach KDX ustalono:

l) Przeznaczenie terenu: tereny ciągów pieszo -jezdnych;
2) Parametry, wyposażenie, dostępność:
a) szerokość w liniach rozgraniczających: zgodnie z rysunkiem planu,
b) wyposażenie:

- dopuszcza się urządzenie jako ciąg pieszo-jezdny bez wyodrębniania jezdni i chodników,
- dopuszcza się urządzenie ścieżki rowerowej,
- dopuszcza się lokalizację obiektów małej architektury.
c) dostępność: bez ograniczeń;

l. Uchwała dostępna jest w biuletynie informacji publicznej pod adresem:
http://bip.rewal.pl/dokumenty/l 1079 (wydruk w załączniku nr 14 do protokołu kontroli).
2. Plan sporządzono na podstawie umowy Nr ID/3410/25/10 z 19.08.2010 r. - koszt:
131 760,00 zł brutto.

3. Ogólne wydatki związane z planami zagospodarowania przestrzennego w poszczególnych latach
wyglądał następująco:

a) 2018 r.-58 318,00 zł
b) 2019 r.-34 703,00 zł
c) 2020 r.-54 962,30 zł

Oświadczenie wraz przykładowymi wydrukami materiałów dotyczących zapisów w planach
zagospodarowania przestrzennego przedstawionych w trakcie kontroli Gminy Rewal stanowią załącznik nr l O
do protokołu kontroli.

5. Działanie siódme - Zwiększenie udziału zieleni w przestrzeni miast (kod działania ZpsZpZUZ)
Działanie dotyczy strefy zachodniopomorskiej.
Opis działania naprawczego:

„Zwiększenie udziału zieleni w przestrzeni miast w strefie zachodniopomorskiej, szczególnie poprzez:
wprowadzanie zieleni w pasach drogowych, nasadzenia drzew i h-zewów na istniejących skwerach i w
parkach, poprawa stanu jakościowego istniejącej zielem w pasach drogowych oraz na skwerach i w parkach ".
Działanie ma być realizowane według indywidualnych harmonogramów -w latach 2018- 2023.

Zgodnie z otrzymanym oświadczeniem Wójta Gminy Rewal dotyczącym zwiększenia udziału zieleni w
przestrzeni miast zrealizowano:

l. Działania związane z wprowadzaniem nowych nasadzeń zarówno na placach drogowych jak i na
istniejących skwerach a także tworzenie nowych terenów zielonych realizowane jest przez Wodociągi Rewal
Sp. z o.o. w ramach zawieranych umów (kserokopie umów w załączeniu). Przedmiotem umowy jest:
Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą zostal
sporządzony inacz.ej niż w calosci.
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l. Zamawiający przekazuje do wykonania, a Wykonawca pr2yjmuje do realizacji wykonanie wszelkich
prac związanych z bieżącym utrzymaniem, kompleksową konserwacją
i modernizacją istniejących oraz urządzaniem nowych terenów zielem, w tym sadzeniem kwiatów, drzewek
i krzewów na terenach zielonych stanowiących własność gminy Rewal oraz wycinka drzew i krzewów.
2. Strony ustalają, że przedmiot umowy określony w ust. l obejmuje wszelkie prace związane
z wykonywaniem robót konserwacyjnych, porządkowych i innych w zakresie zieleni,
a w szczególności:

l) prace porządkowe terenów wskazanych w załącznikach nr2, 3 i4 do umowy:
a) utrzymanie w czystości urządzonych terenów zieleni obejmujące grabienie
i odchwaszczanie wraz z wywozem zgrabionych nieczystości co najmniej raz w miesiącu;
b) odcięcie darni z terenu trawnika przylegającego do krawężnika lub obrzeża
co najmniej raz w miesiącu;

c) ścięcie darni lub gracowanie rabat co najmniej raz w miesiącu;
d) usuwanie chwastów z chodników, schodów, alejek i parkingów poprzedzone wykonaniem oprysku
środkiem chwastobójc2ym co najmniej raz w roku;

e) co najmniej raz w roku powierzchniowe oczyszczenie nieurządzonych terenów zielonych zgodnie z
sugestią Zamawiającego.

2) pielęgnację drzew i krzewów wskazanych w załączniku nr l do umowy:
a) sadzenie drzew iglastych i liściastych;
b) cięcia formujące drzewa wskazane w załączniku nr l do niniejszej umowy przynajmniej dwa razy w
roku;

c) prześwietlanie koron wraz z cięciami zachowawczymi (odmładzającymi) drzew wskazanych w
załączniku nr l do niniejszej umowy co najmniej dwa razy w roku;

d) formowanie pni i koron młodych (nowo sadzonych) drzew liściastych i iglastych co najmniej dwa razy
w roku;

e) sadzenie krzewów iglastych i liściastych co najmniej raz w roku;
f) cięcia formujące krzewy co najmniej dwa razy w roku;
g) odmładzanie krzewów co najmniej raz w roku;
h) utrzymywanie formowanych żywopłotów co najmniej trzy razy w roku;
i) nawożenie oraz podlewanie nowo sadzonych drzew i krzewów w zależności
od warunków pogodowych jednak nie mniej niż cztery razy w miesiącu;
j) usuwanie lub frezowanie pni wskazanych przez Zamawiającego;
3) pielęgnację trawników wskazanych w załączniku nr 2 do umowy:
a) konserwacja i utrzymanie trawników obejmuje koszenie wraz z usuwaniem odrostów przykorzennych
drzew, likwidacja kretowisk oraz usuwanie innych zanieczyszczeń organicznych oraz komunalnych. Zakres
prac obejmuje kompleksowe wykonanie w/w czynności wraz ze zgrabieniem trawy i liści, zebraniem
zanieczyszczeń załadunkiem i wywozem zgodnie z harmonogramem wskazanym w załączniku nr 2 do
umowy;

b) oczyszczanie (poprzez pozamiatanie lub zdmuchnięcie maszyną do zdmuchiwania ściętej trawy)
przyległych terenów (chodników, jezdni itp.) natychmiast po skoszeniu trawnika co najmniej osiem razy w
roku;

c) dosiewanie brakującej trawy oraz pozostałe zabiegi pielęgnacyjne, tj. spulchnianie podłoża, renowacja
trawników w miejscach zniszczonych, nawożenie, oprysk trawników herbicydami, aeracja co najmniej raz w
roku;

d) zakładanie nowych trawników metodą darniowania lub z siewu co najmniej raz w roku;
4) pielęgnację rabat i kwietników wskazanych w załączniku nr3 i 4 do umowy:
a) przygotowanie rabat i kwietników do obsady z uzupełnieniem ziemią kompostową lub torfem oraz
uzupełnianie korą (wykaz rabat stanowi załącznik nr 3 do niniejszej umowy) co najmniej dwa razy w roku;
b) sadzenie kwiatów jednorocznych, wieloletnich i cebulowych na rabatach wskazanych w załączniku nr
3 do niniejszej umowy co najmniej raz w roku;
c) prace porządkowe na rabatach polegające na systematycznym pieleniu, spulchnianiu rabat oraz
kwietników a także obcinanie przekwitłych kwiatostanów i zbędnych pędów u kwiatów jednorocznych i
wieloletnich co najmniej raz w miesiącu;
d) podlewanie i nawożenie rabat i kwietników co najmniej cztery razy w miesiącu;
e) likwidacja nasadzeń sezonowych na rabatach co najmniej dwa razy w roku;
f) okrywanie na zimę roślin wieloletnich (w razie potrzeby) co najmniej raz w roku.
Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez. pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został
sporządzony inaczej nii w całości.
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5) Usuwanie drzew i krzewów oraz wykonywanie zabiegów pielęgnacyjna - sanitarnych zgodnie z
wskazaniem Zamawiającego. Ilość drzew wskazanych przez Zamawiającego w ciągu roku nie może być
większa niż 200 szt.

Koszt zadania w poszczególnych latach wyniósł:
•
•

2018 r.-l 620 000,00 zł
2019 r.-l 740 000,00 zł
2020 r.-2 038 477,40 zł

2. Drzewa i krzewy na terenach gminnych sadzone są również w ramach wskazywania nasadzeń
kompensacyjnych w wydawanych decyzjach zezwalających na usunięcie drzew. Nasadzenia kompensacyjne
wykonywane są zarówno na terenach należących do gminy Rewaljak i na terenach należących do podmiotów
i osób fizycznych. W ramach nasadzeń kompensacyjnych posadzono w:
a) 2018 r.-416 drzew (decyzje indywidualne) + 68 drzew (decyzje Starosty),
b) 2019 r. - 1100 drzew +37 drzew (decyzje Starosty),
c) 2020 r. - 402 drzewa + 157 drzew (decyzje Starosty).
W załączeniu Gmina przedstawiła:

a) pismo Starosty Powiatu Gryfice dotyczące wykonania nasadzeń kompensacyjnych w latach 2016-

2018 r. oraz 2015-2016 r.

b) przykładowa decyzja zezwalająca na usunięcie drzew wydawana przez Starostę Powiatu Gryfice ze
wskazanym warunkiem dotyczącym wykonania nasadzeń kompensacyjnych przez gminę Rewal,
c) przykładowa decyzja zezwalająca na usunięcie drzew wydawana prze z Wójta Gminy Rewal dla
podmiotu lub osoby fizycznej ze wskazanym warunkiem dotyczącym wykonania nasadzeń kompensacyjnych.
3. Ponadto w latach 2018- 2020 wykonano :

a) Inwentaryzacje pomników przyrody w tym aktualizacje kart pomników a także opracowanie kart dla
proponowanych drzew wskazanych jako potencjalne pomniki przyrody - koszt zadania: 3000,00 zł
b) Projekt architektoniczny zagospodarowania terenu zielonego działki nr 785/1
w miejscowości Pobierowo - koszt zadania 19 860,00 zł

c) Wykonano zabiegi zachowawczo-pielęgnacyjne oraz poprawiające warunki wzrostu pomnika
przyrody ostrokrzewu kolczastego - koszt zadania: 4 860,00 zł

d) Zlecono nadzór autorski nad pracami wykonanymi w raiiiach realizacji autorskiej koncepcji
zagospodarowania terenów zielonych w Rewalu pod nazwą „Garden Rewal 2020" - koszt zadania: 3 000,00

zł

e) Przeprowadzono cięcia sanitarno-pielęgnacyjne oraz formujące drzew i krzewów rosnących przy ul.
Westerplatte i ul. Dworcowej w Rewalu - koszt zadania: 6 000,00 zł

f) Sporządzono operat pielęgnacyjna - zachowawczy oraz koncepcje zagospodarowania alei lipowej
przy ul. Lipowej w Rewalu - koszt zadania: 8 610,00 zł

g) Przeprowadzono zabiegi zachowawczo-pielęgnacyjne drzewa gatunek dąb szypułkowy w
miejscowości Sliwin - koszt zadania: 2 231,40 zł

Oświadczenie wraz przykładowymi kopiami dokumentów związanych ze zwiększeniem udziału zieleni w
przestrzeniach miast przedstawionych w trakcie kontroli Gminy Rewal stanowią załącznik nr 11 do protokołu
kontroli.

1.2. Sprawozdawczość

Gmina Rewal ma obowiązek sporządzania oraz przekazywania Zarządowi Województwa sprawozdania z
realizacji działań naprawczych w terminie do 30 czerwca po zakończeniu roku objętego okresem
sprawozdawczym, a od 4 czerwca 2020 r. Uchwałą XVI/206/20 Sejmiku Województwa
Zachodniopomorskiego do 31 stycznia każdego roku.

Sprawozdania z realizacji działań naprawczych ujętych w programie ochrony powietrza wraz z planem działań
krótkoterminowych dla strefy zachodniopomorskiej za lata 2014-2017 nie zostały wysłane do Marszałka
Województwa.

Oświadczenie dotyczące niezłożenia sprawozdań przez Gminę Rewal z tego okresu stanowi załącznik nr 12
do protokołu kontroli.

Niniejsy protokół kontroli nie może by ć powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez który został
sporzffdzony inaczej niż w calości.
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Sprawozdania z realizacji działań naprawczych ujętych w programie ochrony powietrza wraz z planem działań
krótkoterminowych dla strefy zachodniopomorskiej za lata 2018-2020 do Marszałka Województwa na
podstawie oświadczenia Wójta Gminy Rewal:

za rok 2018 nie wysłano do Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego;
za rok 2019 zostało złożone w formie papierowej oraz przesłane e-mail w dniu 30 czerwca 2020 r. tj.
w ustalonym terminie. Sprawozdanie wraz z potwierdzeniem wysłania e-mail stanowi załącznik nr 13 do

•

protokołu kontroli;

za rok 2020 zostało złożone w formie elektronicznej za pomocą Platformy Sprawozdawczej POP
województwa zachodniopomorskiego w dniu 29 stycznia 2021 r. tj. w ustalonym terminie. Sprawozdanie wraz
z potwierdzeniem złożenia stanowi załącznik nr 14 do protokołu kontroli.
Oświadczenie z dnia 30 czerwca 2021 r. na temat sprawozdań z realizacji działań naprawczych ujętych w
programie ochrony powietrza za lata 2018-2020 stanowi załącznik nr 15 do protokołu kontroli.
2. Naruszenia
Dowód

Lp. j Rodzaj nieprawidłowości

(dokumentacja
audiowizualna,
protokół oględzin,
wyniki pomiarów,
dokumenty zakładu,
opinia eksperta itp.)
l

l. Niezłożenie do Marszałka Województwa
Zachodniopomorskiego sprawozdania z realizacji
programu ochrony powietrza dla strefy
zachodniopomorskiej za lata 2014-2017,
2. Niezłożenie do Marszałka Województwa
Zachodniopomorskiego sprawozdania z realizacji
programu ochrony powietrza dla strefy
zachodniopomorskiej za 2 018 r.

Ustalenia kontroli

Punkt pozwolenia lub akt
prawny (art., par, ust., pkt)
lub inny dokument
(zgłoszenie, informacje, itp.)

l. Uchwała Nr XXVIII/3 88/13
Sejmiku Województwa
Zachodniopomorskiego z dnia
29 października 2013 r. (Dz.

U.W.Zach.z2013r.poz.
3999),
2. Uchwała Nr XXX/468/2018

Sejmiku Wojewódzka
Zachodniopomorskiego z 27
lutego2018r.(Dz.Urz.Woj.
Zach. z 2018 r. póz. 1427)

3. Popełnione wykroczenia i zastosowane sankcje
Nie dotyczy

4. Inne zagadnienia
a) opis przypadków lub naruszeń, co do których przepisy są niejednoznaczne i wymagają co najmniej
wyjaśnienia innych organów - nie dotyczy,

b) opis tematów wynikających z wniosków innych organów, w tym określenie danych niezbędnych do
prowadzenia sprawozdawczości krajowej lub unijnej lub do uzupełniania danych w elektronicznych bazach
danych, nie mające bezpośredniego związku z oddziaływaniem na środowisko - nie dotyczy,
c) opis wątpliwości w zakresie przestrzegania przez kontrolowanego warunków decyzji lub przepisów prawa,
np. czy nie dochodzi do większego niż określono w pozwoleniu, jednostkowego zużycia mediów i surowców,
brak dowodów mierzalnych w celu ustalenia - nie dotyczy,

d) odniesienie się kontrolowanego do dokonanych przez inspektora ustaleń, złożone jako deklaracje lub
wyjaśnienia - nie dotyczy,
e) wskazanie działań ekologicznych kontrolowanego - nie dotyczy,

f) udzielonym instruktażu - W czasie kontroli udzielono instruktażu Panu Konstantemu Tomaszowi
Oświęcimskiemu dotyczącego stwierdzonych podczas kontroli naruszeń w zakresie sprawozdawczości.

g) o karach za naruszenie warunków korzystania ze środowiska wymierzonych przez WIOS - nie dotyczy.
Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez który został
sporządzony inaczej niż w całości.
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5. Informacje końcowe
Integralną część niniejszego protokołu stanowią następujące załączniki:

l. Oświadczenie dot. Działania czwartego - Edukacja ekologiczna (kod działania ZpsZpEEK)
wraz z przykładowymi materiałami edukacyjnymi.

2. Oświadczenie dot. Działania siódmego - Podłączenie do sieci cieplnej (kod działania
ZpsZpPSC).
3. Oświadczenie dot. Działania ósmego - Wzrost efektywności energetycznej gmin (kod
działania ZpsZpWEEG).

4. Oświadczenie dot. Działania dziesiątego - Poprawa stanu technicnzego dróg (kod działania
ZpsZpUD)

5. Oświadczenie dot. Działania jedenastego - Modernizacja tabom komunikacji autobusowej
(kod działania ZpsZpM'KA).

6. Oświadczenie dot. Działania dwunastego - Zakaz spalania odpadów niebezpiecznych (kod
działania ZpsZpSOD).

7. Oświadczenie dot. Działania trzeciego - Obniżenie emisji z ogrzewania indywidualnego w
gminach strefy zachodniopomorskiej (kod działania ZpsZpWEG).
8. Oświadczenie dot. Działania czwartego - Termomodemizacja budynków mieszkalnych
(kod działania ZpsZpTBM).

9. Oświadczenie wraz z przykładowymi materiałami dot. Działania piątego - Edukacja
ekologiczna (kod działania ZpsZpEEk).
10. Oświadczenie wraz z zestawieniem obrotów i sald za rok 2019 dot. Działania szóstego Zapisy w planach zagospodarowania przestrzennego (kod działania ZpsZpPZP).
11. Oświadczenie wraz przykładowymi kopiami dokumentów związanych ze zwiększeniem
udziału zielem w przestrzeniach miast przedstawionych w trakcie kontroli dot. Działania
siódmego (kod działania ZpsZpZUZ).

12. Oświadczenie dotyczące okresu sprawozdawczego za lata 2013 - 2017
13. Sprawozdanie za 2019 r. wraz z potwierdzeniem wysłania drogą elektroniczną.
14. Sprawozdanie za 2020 r. wraz z elektronicznym potwierdzeniem złożenia.
15. Oświadczenie dotyczące okresu sprawozdawczego za lata 2018 - 2020
Dane i informacje zastrzeżone: Protokół nie zawiera informacji zastrzeżonych.
Osoba uprawniona do reprezentowania kontrolowanego ma prawo wnieść do protokołu kontroli
umotywowane zastrzeżenia i uwagi przed jego podpisaniem lub odmówić podpisania protokołu.

W przypadku odmowy podpisania protokołu kontroli może w terminie siedmiu dni przedstawić swoje
stanowisko na piśmie Zachodniopomorskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska.
Niniejszy protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.
Wszystkie strony protokołów dwustronnie parafowano.

Jeden egzemplarz protokołu doręczono Panu Konstantemu Tomaszowi Oświęcimskiemu

Niniejszy protokół kontroli nie może by ć powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, prT.ez którą został
sponądwny inaczej niż w całości.
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Zgodnie z art. 57 ust. 2 ustawy z dn. 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. póz.
162) dokonano wpisu w książce kontroli pod pozycją::
Miejsce i data podpisania protokołu: Rewal, 20-07-2021

FALISTA .

^^^l^-^
dr inz, D^fi^zu/to^ggcz

WjOfJA GMINY

t^-^'

Konsta^tf/T^asz Oświęcimski

Podpis i pieczęć uprawnionego
przedstawiciela jednostki
kontrolowanej

GMINA RE\VAL

,72;344-RE.WAL\

Podpis i pieczęć uprawnionego
inspektora

l. Mickiewicza 19

WOJ _ZACHODN[OPO-MORSK I fc
NIP 857.18-98.878, REGON 8116844'10'
-8l (91)3849011 fax(91)3849029

Niniejszy protokóf kontroli nie może by ć powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą wstał
sponąckony inaczej niż w całości.
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