Pomor.2006.62.1276
ZARZĄDZENIE Nr 8
DYREKTORA URZĘDU MORSKIEGO W GDYNI
z dnia 23 maja 2006 r.
w sprawie określenia granicy lądowej dla morskiej przystani w Krynicy Morskiej - basen III - Nowa Karczma
(Gdańsk, dnia 12 czerwca 2006 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 2005r Nr 203, poz. 1683) zarządzam, co następuje:
§ 1. Ustala się granicę przystani morskiej w Krynicy Morskiej - basen III - Nowa Karczma od strony lądu w następujący sposób:
	1.	Począwszy od punktu 1, zlokalizowanego na styku krawędzi nabrzeża południowo - zachodniego z linią brzegową, granica portu przebiega wzdłuż linii brzegowej w kierunku południowo - zachodnim do punktu 2, zlokalizowanego 34,00 m od narożnika południowo - wschodniego nabrzeża.
	2.	Od punktu 2 granica skręca i biegnie w kierunku północno - zachodnim, równolegle do ww. nabrzeża, przecinając działkę nr 182 do punktu pośredniego 3, w którym dochodzi granica pasa technicznego brzegu morskiego i dalej w tym samym kierunku do punktu 4, zlokalizowanego na granicy działek 182 i 28/2, Obręb Nowa Karczma.
	3.	W punkcie 4 granica załamuje się w kierunku północno - wschodnim i biegnie na odcinku ok. 11,50 m wzdłuż granicy działek 182 i 28/2 do punktu 5, usytuowanego na styku działek 182, 29/2 i 28/2. Dalej granica ma nadal przebieg północno - wschodni i biegnie wspólną granicą działek 29/2 i 28/2 przez punkt 5a do punktu 6, zlokalizowanego na styku działek 29/2, 28/2 i 29/1.
	4.	Od punktu 6 granica w dalszym ciągu biegnie w kierunku północno - wschodnim wzdłuż granicy działek 29/2 i 29/1 do punktu 7, zlokalizowanego w północno - wschodnim narożniku działki 29/1.
	5.	Od punktu 7 granica portu skręca i biegnie na południowy - wschód równolegle do nabrzeża północno - wschodniego basenu portowego(w odległości około 46,00 m), przecinając działkę 29/2 wzdłuż istniejącego ogrodzenia, przechodzi przez pośredni punkt 8, w którym dochodzi granica pasa technicznego brzegu morskiego i poprzez punkt 8a dochodzi do punktu 9, zlokalizowanego na linii brzegowej Zalewu Wiślanego.
	6.	W punkcie 9 granica przystani skręca w kierunku południowo - zachodnim, biegnie wzdłuż linii brzegowej poprzez punkt 9a i 9b i dochodzi do wschodniej krawędzi nabrzeża basenu portowego i dalej tą krawędzią do jego narożnika w punkcie 10.
	7.	Od punktu 10, granica biegnie nadal w tym samum kierunku do punktu początkowego 1 i zamyka wejście do przystani morskiej w Krynicy Morskiej - basen III - Nowa Karczma
Wykaz współrzędnych geograficznych punktów od 1 do 12 granicy przystani w Krynicy Morskiej - basen III - Nowa Karczma
"Układ WGS-84"
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1

 54°25'38.75"N

 19°35'55.15"E

2

 54°25'37.89"N

 19°35'54.10"E

3

 54°25'38.79"N

 19°35'51.82"E

4

 54°25'39.61"N

 19°35'49.68"E

5

 54°25'39.93"N

 19°35'49.96"E

5a

 54°25'42.34"N

 19°35'52.05"E

6

 54°25'42.69"N

 19°35'53.04"E

7

 54°25'43.27"N

 19°35'54.00"E

8

 54°25'42.49"N

 19°35'55.91"E

8a

 54°25'41.76"N

 19°35'57.88"E

9

 54°25'41.69"N

 19°35'58.22"E

9a

 54°25'40.73"N

 19°35'57.51"E

9b

 54°25'40.68"N

 19°35'57.61"E

10

 54°25'40.22"N

 19°35'57.01"E


§ 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 Województwa Pomorskiego.


