Pomor.2003.109.1975
ZARZĄDZENIE Nr 8
Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni
z dnia 5 września 2003 r.
w sprawie określenia granicy lądowej dla morskiej przystani "Dalmor" w Gdyni.
(Gdańsk, dnia 19 września 2003 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 1991 r. Nr 32, poz. 131, z 1994 r. Nr 27, poz. 96, z 1995 r. Nr 7, poz. 31 i Nr 47, poz. 243, z 1996 r. Nr 34, poz. 145, z 1997 r. Nr 111, poz. 726, z 1999 r. Nr 70, poz. 778, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1321, z 2001 r. Nr 129, poz. 1441 i Nr 138, poz. 1546, z 2002 r. Nr 166, poz. 1361 i z 2003 r. Nr 80, poz. 717)) zarządzam, co następuje:
§ 1. Granicę przystani morskiej "Dalmor" w Gdyni od strony lądu określa się w sposób podany poniżej:
	1.	Poczynając od punktu A, zlokalizowanego przy Nabrzeżu Prezydenta granica przystani biegnie w kierunku zachodnim, wzdłuż południowo-zachodniej granicy działki nr 77/1 (Mapa Ewidencyjna-ME 134) dochodząc do punktu B, zlokalizowanego w odległości ok. 6,5 m od krawędzi nabrzeża Prezydenta przy południowej granicy działki nr 77/1 (ME 134).
	2.	Od punktu B granica przystani biegnie w kierunku północnym na odcinku 152,3 m - równolegle do krawędzi nabrzeża Prezydenta (w odległości 6,5 m od niej) do punktu C, zlokalizowanego w obszarze działki 77/1 (ME 134) w odległości 6,3 m od południowo-zachodniego narożnika budynku nr 39.
	3.	W punkcie C granica przystani skręca w kierunku wschodnim i biegnie wzdłuż ściany budynku nr 39 na odcinku 96,1 m, równolegle do Nabrzeża Kutrowego w odległości ok. 3 m od jego krawędzi, dochodząc do punktu D, zlokalizowanego przy południowo-wschodnim narożniku budynku nr 39.
	4.	W punkcie D granica portu skręca w kierunku północnym po licu ściany budynku nr 39 dochodząc do punktu E, zlokalizowanego w odległości ok. 3 m od jego południowo-wschodniego narożnika.
	5.	W punkcie E granica przystani skręca w kierunku wschodnim i biegnie równolegle Nabrzeża Kutrowego (w odległości ok. 6,5 m od jego krawędzi), dochodząc do punku F, zlokalizowanego w odległości ok. 11 m od krawędzi Nabrzeża Islandzkiego.
	6.	W punkcie F granica przystani skręca w kierunku północnym i biegnie równolegle do krawędzi Nabrzeża Islandzkiego (w odległości ok. 11 m od niej) początkowo w obszarze działki nr 32/1 (ME 145), następnie wzdłuż wschodniej granicy działki nr 31/1 (ME 135), dochodząc do punktu G, usytuowanego na wschodniej granicy działki 31/1 (ME 135).
	7.	Od punktu G granica przystani biegnie na północ do południowo-wschodniego narożnika działki nr 11/ 3 (ME 135) i nadal w kierunku północnym równolegle do Nabrzeża Islandzkiego w odległości 8 m od jego krawędzi, dochodząc do punktu H, usytuowanego w obszarze działki 11/3 (ME 135) w odległości 8 m od krawędzi Nabrzeża Islandzkiego i 9,5 m od krawędzi Nabrzeża Angielskiego.
	8.	W punkcie H granica przystani skręca w kierunku zachodnim i biegnie równolegle do Nabrzeża Angielskiego w odległości 9,5 m od jego krawędzi, dochodząc do punktu I, usytuowanego na granicy pomiędzy działkami 11/3 (ME 135) i 11/2 (ME 134).
	9.	W punkcie I granica przystani skręca w kierunku północnym i biegnie wzdłuż zachodniej granicy działki 11/3 (ME 135), dochodząc do punktu J, usytuowanego ok. 6 m od Nabrzeża Rybnego w północno-zachodnim narożniku działki (ME 135).
	10.	W punkcie J granica przystani skręca w kierunku wschodnim wzdłuż granicy działki 11/3 (ME 135), dochodząc do punktu K, usytuowanego na krawędzi Nabrzeża Rybnego w odległości ok. 44 m od jego nasady.
	11.	Od punktu K granica przystani biegnie wzdłuż linii stanowiącej krawędź styku nabrzeży: Rybnego, Angielskiego, Islandzkiego, Pirsu Nr 1, Kutrowego, Prezydenta z wodami portu morskiego w Gdyni, dochodząc do punktu A.
Wykaz współrzędnych geograficznych
(układ "EUREF-89")
A	54°31'14.03"N	18°33'00.24"E
B	54°31'14.03"N	18°32'59.85"E
C	54°31'18.83"N	18°32'59.05"E
D	54°31'19.14"N	18°33'04.42"E
E	54°31'19.27"N	18°33'04.42"E
F	54°31»20.98"N	18°33'34.78"E
G	54°31'25.92"N	18°33'34.87"E
H	54°31'26.77"N	18°33'34.83"E
I	54°31'24.68"N	18°32'58.39"E
J	54°31'26.43"N	18°32'58.10"E
K	54°31'26.45"N	18°32'58.42"E
§ 2. 1. Integralną częścią niniejszego zarządzenia jest mapa w skali 1:1000, stanowiąca załącznik nr 1 do zarządzenia.
2. Mapa, o której mowa w ust. 1, jest dostępna do wglądu w Urzędzie Morskim w Gdyni oraz w Urzędzie Miasta Gdyni.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia głoszenia w Dziennikach Urzędowych Województw Pomorskiego i Warmińsko-Mazurskiego.


