Pomor.2009.174.3432
ZARZĄDZENIE Nr 4
Dyrektora Urzędu Morskiego W Gdyni
z dnia 3 grudnia 2009 r.
w sprawie określenia granic pasa ochronnego na terenie Gminy Sztutowo
(Gdańsk, dnia 22 grudnia 2009 r.)
Na podstawie art. 47 w związku z art. 36 ust 5 ustawy z dnia 21 marca 1991 r.o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (t.j. 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) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie określenia minimalnej i maksymalnej szerokości pasa technicznego i ochronnego oraz sposobu wyznaczania ich granic (Dz. U. Nr 89, poz. 820) zarządza się, co następuje:
§ 1. 1. Określa się granice pasa ochronnego na terenie Gminy Sztutowo (woj. pomorskie) poprzez ogłoszenie opisu geograficznego jak poniżej:
Od punktu Nr 1, znajdującego się na przecięciu granicy Gmin Sztutowo i Stegna, pas ochronny biegnie w kierunku wschodnim turystycznym szlakiem Jantarowym ok.1,7 km do punktu Nr 2.
Od punktu Nr 2, położonego na przecięciu wschodniej linii regulacyjnej ul. Morskiej i szlaku Jantarowego, granica pasa ochronnego biegnie ok. 3,4 km w kierunku wschodnim Jantarowym szlakiem turystycznym mijając od południa miejscowość Sztutowo, do punktu Nr 3.
Od punktu Nr 3, położonego na przecięciu wschodniej linii regulacyjnej ul. Plażowej ze szlakiem Jantarowym w miejscowości Kąty Rybackie, granica pasa ochronnego skręca w kierunku południowym pod kątem 90 stopni i biegnie wschodnią stroną linii regulacyjnej ul. Plażowej do punktu Nr 4.
Od punktu Nr 4, położonego przy południowo wscho- dnim narożniku skrzyżowania ul. Plażowej i ul. Piaskowej w miejscowości Kąty Rybackie, granica pasa ochronnego biegnie w kierunku południowo zachodnim ok. 300 m południową stroną linii regulacyjnej ul. Piaskowej, do punktu Nr 5.
Od punktu Nr 5, położonego przy zakręcie ul. Piaskowej w odległości ok.70 m od skrzyżowania ul. Piaskowej z ul. Rybacką, granica pasa ochronnego biegnie w kierunku zachodnim ok. 120 m drogą gruntową do punktu Nr 6.
Od punktu Nr 6, położonego na styku drogi gruntowej z ogrodzeniem posesji prostopadle do ul. Rybackiej w miejscowości Kąty Rybackie,granica pasa ochronnego biegnie w kierunku południowym wzdłuż ogrodzenia ww. posesji ok. 50 m do punktu Nr 7.
Od punktu Nr 7, położonego na południowej stronie linii regulacyjnej ul.Rybackiej, granica pasa ochronnego skręca pod kątem 90 stopni i biegnie w kierunku zachodnim ok.150m południową stroną linii regulacyjnej ul. Rybackiej do punktu Nr 8.
Od punktu Nr 8, położonego przy południowej linii regulacyjnej ul. Rybackiej, granica pasa ochronnego biegnie w kierunku południowo wschodnim wzdłuż ogrodzenia dwóch posesji posadowionych przy drodze gruntowej ul. Zalewowej ok. 50 m do punktu Nr 9.
Od punktu Nr 9, położonego na styku drogi gruntowej ul. Zalewowej z południowa stroną linii regulacyjnej ul. Polnej, granica pasa ochronnego skręca pod kątem 90 stopni i biegnie w kierunku zachodnim ul. Polną ok. 2,5 km do punktu Nr 10.
Od punktu Nr 10, położonego na ostrym zakręcie drogi Polnej, granica pasa ochronnego skręca pod kątem 90 stopni w kierunku południowym i biegnie ww. drogą ok. 180 m do punktu Nr 11.
Od punktu Nr 11, położonego na styku drogi Polnej i drogi utwardzonej biegnącej równolegle do Wisły Królewieckiej od jej północnego brzegu, granica pasa ochronnego biegnie północną strona linii regulacyjnej ww. drogi w kierunku zachodnim ok. 600 m do punktu Nr 12.
Od punktu Nr 12, położonego na styku ww. drogi z drogą asfaltową biegnącą w kierunku południowym do miejscowości Sztutowska Kępa, granica pasa ochronnego biegnie ok. 900 m w kierunku południowym wschodnią stroną linii regulacyjnej drogi asfaltowej do punktu Nr 13.
Od punktu Nr 13, położonego przed miejscowością Sztutowska Kępa, granica pasa ochronnego skręca w kierunku południowo wschodnim północną stroną linii regulacyjnej drogi asfaltowej przebiegającej w pobliżu miejscowości Sztutowska Kępa na odcinku ok. 2 km do punktu Nr 14.
Od punktu Nr 14, położonego przy zakręcie ww. drogi pod katem 90 stopni, przed miejscowością Łaszka,granica pasa ochronnego biegnie w kierunku południowym i południowo zachodnim, wschodnią linią regulacyjną drogi asfaltowej przebiegającej przez miejscowość Grochowo Trzecie, do punktu Nr 15.
Od punktu Nr 15, położonego przy zakręcie drogi asfaltowej, granica pasa ochronnego biegnie w kierunku zachodnim ok. 860 m południową linią regulacyjną ww. drogi do punktu Nr 16
Od punktu Nr 16, położonego przy skrzyżowaniu drogi asfaltowej z drogą prowadzącą na przeprawę przez rzekę Szkarpowe w miejscowości Chełmek, granica pasa ochronnego biegnie w kierunku południowym wschodnią linią regulacyjną drogi asfaltowej biegnącej przez osiedle Groszkowo ok. 1,9 km do punktu Nr 17.
Od punktu Nr 17, położonego na brzegu rzeki Szkarpawy, granica pasa ochronnego biegnie w kierunku południowym prostopadle do osi rzeki Szkarpawy do punktu Nr 18 położonego przy przecięciu granicy pasa ochronnego z granicą administracyjną Gmin Sztutowo i Nowego Dworu Gdańskiego.
2. Północną granicę pasa ochronnego od strony Zatoki Gdańskiej stanowi granica pasa technicznego ogłoszona Zarządzeniem Nr 6 Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 21.10.2002 r. w sprawie ogłoszenia granic pasa technicznego od strony Zatoki Gdańskiej na terenie Powiatu Nowodworskiego (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 77 poz. 1678, Dz. Urz. Woj. Warmińsko - Mazurskiego Nr 140, poz. 1955).
Od miejscowości Kąty Rybackie położonej u nasady Mierzei Wiślanej, pas ochronny zajmuje obszar pomiędzy pasem technicznym przebiegającym od strony Zatoki Gdańskiej (ogłoszonym jak wyżej) a pasem technicznym przebiegającym od strony Zalewu Wiślanego ogłoszonym Zarządzeniem Nr 30 Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 19 grudnia 2005 r. w sprawie określenia granic pasa technicznego na terenie gminy Sztutowo (od strony Zalewu Wiślanego, powiat nowodworski, województwo pomorskie) (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2006 r. Nr 1 poz. 6) do granicy Gminy Sztutowo z Gminą Krynica Morska.
3. Opis, o którym mowa w § 1 sporządzono w oparciu o wywiad w terenie i mapy topograficzne w skali 1:10.000, wydane przez Głównego Geodetę Kraju w roku 2000, o numerach: N-34-63-A-b-1, N-34-63-A-b-2, N-34-63-A-b-3, N-34-63-A-b-4, N-34-51-C-d-3, N-34-51-C-d-4, N-34-51-D-c-3, N-34-51-D-c-4.
§ 2. Załącznikiem do zarządzenia jest montaż map topograficznych z naniesioną granicą pasa ochronnego w Gminie Sztutowo, o których mowa w § 1. Po jednym egzemplarzu ww. załącznika znajduje się w Urzędzie Morskim w Gdyni oraz w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Nowym Dworze Gdańskim.
Załącznika nie publikuje się.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.


