Pomor.2005.51.997
ZARZĄDZENIE Nr 9
Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni
z dnia 18 kwietnia 2005 r.
w sprawie określenia granic pasa ochronnego na terenie Miasta i Gminy Jastarnia
(Gdańsk, dnia 27 maja 2005 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 i Nr 273, poz. 2703) 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. 1. Określa się granice pasa ochronnego na terenie Miasta i Gminy Jastarnia (woj. pomorskie) poprzez ogłoszenie opisu geograficznego jak poniżej:
Pas ochronny w Mieście i Gminie Jastarnia jest obszarem lądu zawartym pomiędzy pasem technicznym przebiegającym od strony Morza Bałtyckiego a pasem technicznym od Zatoki Puckiej, określonym w Zarządzeniu Nr 6 Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie określenia granic pasa technicznego na terenie Miasta i Gminy Jastarnia (pow. Puck, woj. pomorskie) (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 30, poz. 602) oraz granicą portu Jastarnia, ustaloną rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15 czerwca 2000 r. w sprawie ustalenia granicy od strony lądu portu morskiego w Jastarni (Dz.U. Nr 52, poz. 628).
Od strony południowo-wschodniej pas ochronny Miasta i Gminy Jastarnia graniczy z Miastem i Gminą Hel, od strony północno-zachodniej z Miastem i Gminą Władysławowo.
2. Przedstawiony w ust. 1 opis sporządzono w oparciu o wywiad w terenie i mapy topograficzne w skali 1:10.000, wydane przez Głównego Geodetę Kraju w 2000 r., o numerach:
N-34-38-C-a-3, N-34-38-C-d-1, N-34-38-C -d-3, N-34-38-C-d-4, N-34-38-C-c-1, N-34- 38-C-c-2.
§ 2. Załącznikiem do zarządzenia jest montaż map topograficznych z naniesionymi granicami pasa ochronnego w Mieście i Gminie Jastarnia, o którychj mowa w § 1.
Po jednym egzemplarzu załącznika znajduje się w Urzędzie Morskim w Gdyni oraz w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Pucku. Załącznika nie publikuje się.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.


