Pomor.2004.31.655
ZARZĄDZENIE Nr 3
Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni
z dnia 27 lutego 2004 r.
w sprawie określenia granicy lądowej dla morskiej przystani "Żegluga Gdańska" w Elblągu.
(Gdańsk, dnia 17 marca 2004 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,) zarządzam co następuje:
§ 1. Granicę przystani morskiej "Żegluga Gdańska" w Elblągu od strony lądu ustala się jak następuje:
	1.	Poczynając od punktu 1 zlokalizowanego na zakończeniu linii odwodnej nabrzeża postojowego i początku linii odwodnej nabrzeża umacniającego brzeg prawego (wschodniego) brzegu rzeki Elbląg, w odległości 97,0 m od południowo-zachodniego narożnika nabrzeża postojowego położonego przy prawym przyczółku kładki pieszej łączącej brzegi rzeki w ciągu ul. Orlej, granica przystani przebiega w kierunku wschodnim prostopadle do linii odwodnej nabrzeża postojowego do punktu 2, położonego na przecięciu z linią odlądową nawierzchni nabrzeża.
	2.	w punkcie 2 granica skręca na południe biegnąc wzdłuż odlądowej krawędzi konstrukcji nabrzeża do punktu 3, pokrywając się na tym odcinku z przebiegiem granicy portu morskiego Elbląg;
	3.	w punkcie 3 zlokalizowanym na przecięciu odlądowej krawędzi konstrukcji nabrzeża z linią przedłużającą południową krawędź pasa drogowego drogi łączącej się z ulicą Wałową, granica zmienia kierunek na wschód biegnąc wzdłuż wymienionej, południowej krawędzi pasa drogowego do punktu 4;
	4.	w punkcie 4 położonym na przecięciu południowej krawędzi pasa drogowego drogi łączącej się z ul. Wałową i wschodniej krawędzi utwardzonego zaplecza Dworca Morskiego granica skręca na południe biegnąc równolegle do linii wschodniej ściany budynku Dworca Morskiego i pokrywając się z granicą utwardzonej nawierzchni zaplecza dworca Morskiego dochodzi do punktu 5 zlokalizowanego na przecięciu z południową granicą działki Nr 9;
	5.	od punktu 5 granica przebiega w kierunku zachodnim zgodnie z linią południowej granicy działki Nr 9 aż do przecięcia w punkcie 6 z odlądową krawędzią konstrukcji nabrzeża postojowego, która stanowi obowiązującą granicę portu morskiego Elbląg;
	6.	od punktu 6 granica przystani przebiega wzdłuż granicy portu morskiego Elbląg do punktu 7 zlokalizowanego na przecięciu tej granicy z linią krawędzi kończącej nabrzeże postojowe od strony przyczółka kładki pieszej;
	7.	w punkcie 7 granica skręca na zachód zgodnie z linią krawędzi kończącej nabrzeże postojowe i biegnie do punktu 8 stanowiącego południowo -zachodni narożnik nabrzeża postojowego;
	8.	od punktu 8 granica przebiega wzdłuż krawędzi odwodnej nabrzeża do punktu początkowego 1.
§ 2. 1. Integralną częścią niniejszego zarządzenia jest mapa w skali 1:1.000, 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 Elbląg.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dziennikach Urzędowych Województw Pomorskiego i Warmińsko - Mazurskiego.


