Pomor.2011.10.269
Zarządzenie Nr 2
Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni
z dnia 11 stycznia 2011 r.
w sprawie określenia granicy lądowej dla morskiej przystani rybackiej "Gdynia - Obłuże"
(Gdańsk, dnia 27 stycznia 2011 r.)
Na podstawie art. 45 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1502, Nr 170, poz. 1652 z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 93, poz. 895, 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 92, poz. 753, Nr 98, poz. 817) zarządzam, co następuje:
§ 1. Granicę morskiej przystani rybackiej "Gdynia - Obłuże" od strony lądu ustala się, jak następuje: Poczynając od punktu nr 1 zlokalizowanego na linii brzegowej, na 91.673 km pasa technicznego brzegu morskiego, granica przystani biegnie w kierunku zachodnim wzdłuż linii prostej stanowiącej przedłużenie południowej granicy działki nr 47/10 KM 36 do punktu nr 2 zlokalizowanego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 47/10 KM 36.
Od punktu nr 2 granica przystani biegnie odcinkiem o długości 10 m w kierunku zachodnim wzdłuż południowej granicy działki nr 47/10 KM 36 do punktu nr 3. Od punktu nr 3 granica przystani skręca na północ i przebiega linią prostą wyznaczoną w odległości 10 m od granicy pomiędzy działkami nr 47/10 KM 36 i 58/9 KM 36 do punktu nr 4. Od punktu nr 4 granica przystani zmienia kierunek na południowo-zachodni i biegnie wzdłuż południowej granicy działki nr 24/8 KM 36 do punktu nr 5 położonego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 24/8 KM 36. Od punktu nr 5 granica przystani biegnie w kierunku północnym wzdłuż zachodniej granicy działki nr 24/8 KM 36 i fragmentu działki 78/6 KM 36 do punktu nr 6 zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 77/6 KM 36 na styku z działką nr 45/13 KM 36 (ul. Rybaków). W punkcie nr 6 granica przystani skręca w kierunku wschodnim i biegnie wzdłuż południowej granicy działki nr 77/6 KM 36 do punktu nr 7 zlokalizowanego w południowo-wschodnim narożniku nr 77/6 KM 36. Od punktu nr 7 granica przystani biegnie w kierunku północnym wzdłuż wschodniej granicy działki nr 77/6 KM 36 do punktu nr 8 zlokalizowanego w północno-wschodnim narożniku działki nr 77/6 KM 36. Od punktu nr 8 granica przystani biegnie w kierunku zachodnim wzdłuż północnej granicy działki nr 77/6 KM 36 do punktu nr 9 zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki nr 77/6 KM 36. Od punktu nr 9 granica przystani biegnie w kierunku południowym wzdłuż granicy działki nr 77/6 KM 36 do punktu nr 10, a następnie w kierunku zachodnim nadal wzdłuż granicy działki nr 77/6 KM 36 do punktu nr 11 zlokalizowanym na styku działek nr: 77/6 KM 36, 78/6 KM 36 i 45/13 KM 36 (ul. Rybaków). Od punktu nr 11 granica przystani biegnie w kierunku północnym wzdłuż zachodniej granicy działki nr 78/6 KM 36 i zachodniej granicy działki nr 28/5 KM 36 do punktu nr 12 położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 28/5 KM 36. Od punktu nr 12 granica przystani skręca w kierunku wschodnim i biegnie wzdłuż północnej granicy działki 28/5 KM 36 i północnej granicy działki nr 27/5 KM 36 do punktu nr 13 zlokalizowanego na linii brzegowej, na 91.965 km pasa technicznego brzegu morskiego. Od punktu nr 13 granica biegnie wzdłuż linii brzegowej do punktu początkowego nr 1, zamykając granice przystani.
§ 2. Wykaz współrzędnych (szerokość i długość) geograficznych punktów podano w układzie Word Geodetic System 84 (WGS-84):
punkt nr 1, φ = 54 34'11.95, λ = 18 32'59.24";
punkt nr 2, φ = 54 34'11.95, λ = 18 32'58.33";
punkt nr 3, φ = 54 34'11.95, λ = 18 32'57.77";
punkt nr 4, φ = 54 34'15.65", λ = 18 32'57.24"; 
punkt nr 5, φ = 54 34'15.15", λ = 18 32'53.18"; 
punkt nr 6, φ = 54 34'16.69", λ = 18 32'52.60";
punkt nr 7, φ = 54 34'16.87", λ = 18 32'54.08";
punkt nr 8, φ = 54 34'17.89", λ = 18 32'53.97";
punkt nr 9, φ = 54 34'17.80", λ = 18 32'52.32";
punkt nr 10, φ = 54 34'17.68", λ = 18 32'52.35";
punkt nr 11, φ = 54 34'17.66", λ = 18 32'52.24";
punkt nr 12, φ = 54 34'20.69", λ = 18 32'51.10";
punkt nr 13, φ = 54 34'21.40", λ = 18 32'57.44".
§ 3. 1. Integralną częścią niniejszego zarządzenia jest załącznik graficzny w postaci mapy zasadniczej w skali 1:1000.
2. Mapa, o której mowa w ust. 1 jest dostępna do wglądu w Urzędzie Morskim w Gdyni oraz w Urzędzie Miasta Gdyni.
§ 4. W zarządzeniu Nr 3 Naczelnego Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 23 września 1991 r. w sprawie ustalenia granic lądowych dla morskich przystani rybackich położonych w obrębie pasa technicznego zarządzanego przez Urząd Morski w Gdyni (Dz. Urz. Woj. Gdańskiego Nr 19, poz. 133, z 2008 r. Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 86, poz. 2240, Dz. Urz. Woj. Elbląskiego Nr 14, poz. 74) w § 1 w ustępie 1 uchyla się punkt 12) Obłuże.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dziennikach Urzędowych Województwa Pomorskiego i Warmińsko-Mazurskiego.


