Pomor.2003.128.2245
ZARZĄDZENIE Nr 9
Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni
z dnia 17 października 2003 r.
w sprawie ustalenia granicy lądowej dla morskiej przystani "Żegluga Gdańska" w Gdyni.
(Gdańsk, dnia 28 października 2003 r.)
Na podstawie art. 45 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1502) zarządzam, co następuje:
§ 1. Granicę przystani morskiej "Żegluga Gdańska" w Gdyni od strony lądu ustala się, jak następuje:
	1)	poczynając od punktu 1, położonego na działce nr 21/2 (ME - mapa ewidencyjna 136), na krawędzi Nabrzeża Pomorskiego w odległości 337,9 m od północnego wierzchołka Nabrzeża Wejściowego, położonego pomiędzy polerem nr 22 i 23, granica przystani biegnie na odcinku 7,6 m w kierunku południowym, prostopadle do linii Nabrzeża Pomorskiego do styku z budynkiem Dworca Morskiego w punkcie 2, położonego na działce nr 10/2 (ME 136);
	2)	w punkcie 2 granica przystani skręca w kierunku zachodnim, równolegle do krawędzi nabrzeża na odcinku 24,7 m wzdłuż lica budynku Dworca Morskiego do punktu 3, zlokalizowanego w jego północno-zachodnim narożniku;
	3)	od punktu 3 granica przystani skręca na północ na odcinku ok. 2,75 m w kierunku krawędzi nabrzeża do punktu 4;
	4)	w punkcie 4 granica skręca ponownie w kierunku zachodnim, biegnie równolegle do nabrzeża na odcinku 106,8 m, do punktu 5;
	5)	w punkcie 5 granica przystani skręca na odcinku 6,16 m w kierunku północnym w obrębie działki nr 21/2 (ME 136) i dochodzi do odwodnej krawędzi nabrzeża do punktu 6, położonego pomiędzy polerem nr 33 i 34;
	6)	od punktu 6 granica przystani biegnie na odcinku 131,5 m w kierunku wschodnim, wzdłuż krawędzi Nabrzeża Pomorskiego, dochodząc do punktu początkowego 1;
	7)	nieodłączną częścią przystani "Żegluga Gdańska" jest część budynku Dworca Morskiego położonego na działce nr 10/2 (ME 136), wyznaczona przez punkty: A - B - C - D - 3 - 2 (zgodnie z załącznikiem graficznym).
§ 2. 1. Integralną częścią niniejszego zarządzenia jest mapa w skali 1:1.000, stanowiąca załącznik nr 2.
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 ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.


