Pomor.2007.163.3267
ZARZĄDZENIE Nr 20
DYREKTORA URZĘDU MORSKIEGO W GDYNI
z dnia 16 listopada 2007 r.
w sprawie określenia granic pasa ochronnego na terenie Gminy Choczewo
(Gdańsk, dnia 13 grudnia 2007 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 (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) 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. Określa się granicę pasa ochronnego na terenie Gminy Choczewo (woj. pomorskie) poprzez ogłoszenie opisu geograficznego jak poniżej:
Od punktu Nr 1, położonego na przecięciu drogi gruntowej, oddalonej ok. 1km od brzegu morskiego i wspólnej granicy Gminy Krokowa i Gminy Choczewo biegnącej wzdłuż kanału melioracyjnego, granica pasa ochronnego biegnie w kierunku zachodnim ww. drogą gruntową na odcinku ok. 1 km do punktu nr 2;
Od punktu Nr 2, położonego na zakręcie ww. drogi gruntowej przy jej północnym skraju, granica pasa ochronnego biegnie w kierunku zachodnim a następnie południowo zachodnim drogą gruntową na odcinku około 300 m do punktu nr 3;
Od punktu Nr 3, położonego na zakręcie drogi gruntowej biegnącej wzdłuż linii lasu"granica pasa ochronnego skręca w kierunku zachodnim drogą gruntową przy granicy lasu na odcinku ok. 1 km a następnie biegnie północną linią regulacyjną drogi, będącej północnym przedłużeniem ul. Spacerowej w miejscowości Lubiatowo do punktu nr 4;
Od punktu Nr 4, położonego ok. 300m na południowy wschód od Lubiatowskiej Wydmy, przy zakręcie drogi na południe, po jej zachodniej stronie, granica pasa ochronnego biegnie w kierunku południowym na odcinku ok. 650m, do punktu nr 5,
Od punktu Nr 5, położonego przy północno wschodnim krańcu Lubiatowa na przecięciu zachodniej linii regulacyjnej ul. Spacerowej z drogą gruntową, granica pasa ochronnego skręca ostro w kierunku północno zachodnim a następnie w kierunku zachodnim na odcinku ok. 900 m., omijając Lubiatowo od północy do punktu nr 6.
Od punktu Nr 6, położonego na przepuście ww. drogi gruntowej z zachodnim brzegiem kanału Lubiatówka, granica pasa ochronnego skręca w kierunku południowym i biegnie zachodnim brzegiem kanału Lubiatówka na odcinku ok. 350 m, a następnie na odcinku ok. 250 m drogą Plażową do punktu nr 7;
Od punktu Nr 7, położonego na północno zachodnim skraju miejscowości Lubiatowo, przy skrzyżowaniu drogi Plażowej z drogą gruntową, granica pasa ochronnego skręca w kierunku zachodnim i biegnie drogą gruntową przecinając na odległości ok. 550m ul. Bałtycką a następnie po przebiegu około 1,2km odcinka dochodzi do punktu nr 8,
Od punktu Nr 8, położonego przy zakręcie w kierunku południowym ww. drogi gruntowej, granica pasa ochronnego biegnie tą drogą na odcinku ok. 240 m, w kierunku południowym i południowo wschodnim do punktu nr 9;
Od punktu Nr 9, położonego przy zachodnim brzegu Jeziora Kopalińskiego na zakręcie drogi gruntowej, granica pasa ochronnego skręca na południowy zachód i biegnie na odcinku ok. 250 m drogą gruntową a następnie na odcinku ok. 500 m, północnym brzegiem kanału melioracyjnego do punktu nr 10;
Od punktu Nr 10, położonego na przecięciu ww. kanału melioracyjnego z drogą gruntową., granica pasa ochronnego skręca w kierunku północno zachodnim, równolegle do Kanału Biebrowskiego, oddalonego od granicy pasa technicznego (ogłoszonego Zarządzeniem Nr 11 Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 7 listopada.2003 r. Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 147 poz. 2622) od. 100-500m na południe i biegnie w kierunku zachodnim na odcinku ok. 6 km do punktu nr 11;
Od punktu Nr 11, położonego w odległości ok. 650m na południowy zachód od Latarni Morskiej Stilo, na zakręcie północnej linii regulacyjnej ul. Latarników w miejscowości Osetnik (Stilo), granica pasa ochronnego biegnie w kierunku południowo zachodnim i zachodnim północną linią regulacyjną ul. Latarników następnie za miejscowością Osetnik drogą gruntową, wzdłuż południowej strony Mierzei Sarbskiej na odcinku ok. 4,5 km do punktu nr 12;
Od punktu Nr 12, położonego przy zakręcie ww. drogi gruntowej, najbardziej wysuniętym na południe, granica pasa ochronnego skręca w kierunku północno zachodnim a następnie biegnie na zachód na odcinku ok. 310 m do punktu nr 13, który leży na granicy między Gminą Choczewo a Gminą Wicko w powiecie Lęborskim.
Powyższy opis 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-33-48-C-b-2, N-33 -48-C-b-3, N-33-48-C-b-4, N-33-48-C-b-4, N-33-48-D-a-1, N-33-48-D-a-2, N-33-48-D-a-3, N-33-48-D-b-1, N-34-37-D-a-4
§ 2. Załącznikiem do niniejszego zarządzenia jest montaż map topograficznych z naniesioną granicą pasa ochronnego w Gminie Choczewo, o których mowa w paragrafie 1.
Po jednym egzemplarzu ww załącznika znajduje się w Urzędzie Morskim w Gdyni oraz w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej w Wejherowie. Załącznika nie publikuje się.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.


