Pomor.2011.13.350
ZARZĄDZENIE Nr 5
Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni
z dnia 14 grudnia 2010 r.
w sprawie określenia granicy lądowej dla przystani morskiej "Leśniczówka" w Krynicy Morskiej.
(Gdańsk, dnia 2 lutego 2011 r.)
Na podstawie art. 45 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1991r. 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 "Leśniczówka" w Krynicy Morskiej od strony lądu ustala się jak następuje:
	1)	Poczynając od punktu 1, zlokalizowanego km 10,393 pasa technicznego, o współrzędnych geograficznych w układzie "WGS-84": φ =54°24'19.18"N i φ=19°30'27.97"E - granica przystani biegnie pod kątem prostym do ciągu kilometrażowego pasa technicznego, w kierunku południowo - wschodnim do punktu 2, zlokalizowanego na terenie działki 1/9 w punkcie o współrzędnych geograficznych: φ = 54°24'17.70"N i φ = 19°30'29.48"E.;
	2)	W punkcie 2, granica przystani skręca w kierunku południowo - zachodnim i biegnie poprzez działkę 1/9, a następnie granicą działek 1/9 i 1/6 do punktu 3, zlokalizowanego w zachodnim narożniku działki nr 1/6 o współrzędnych geograficznych: φ = 54°24'16.74" N i φ = 19°30'27.88"E.;
	3)	W punkcie 3 granica przystani skręca w kierunku północno - zachodnim i biegnie pod kątem prostym do ciągu kilometrażowego pasa technicznego brzegu morskiego, do punktu 4, zlokalizowanego km 10,433 pasa technicznego, o współrzędnych geograficznych: φ = 54°24'18.61"N i φ = 19°30'25.96"E.;
	4)	Z punktu 4 granica biegnie w kierunku północno - wschodnim wzdłuż linii brzegowej do punktu początkowego 1, zamykając granicę przystani.
§ 2. 1. Integralną częścią niniejszego zarządzenia jest mapa w skali 1:1000, stanowiąca załącznik nr 1.
2. Mapa, o której mowa w ust. 1, jest dostępna do wglądu w Urzędzie Morskim w Gdyni oraz w Urzędzie Miasta Krynica Morska.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województw Pomorskiego i Warmińsko - Mazurskiego.


