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ZARZ�DZENIE Nr 2 

Dyrektora Urz�du Morskiego w Gdyni 

z dnia 4 sierpnia 2010 r. 

w sprawie okre�lenia granic pasa ochronnego na terenie Gminy Elbl�g. 

Na podstawie art. 47 w zwi�zku z art. 36 ust. 5 ustawy 
z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich 
Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej  
(j .t. 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, 
z 2008 r. Nr 171, poz. 1055, z 2009 r. Nr 92, poz. 753,  
Nr 98, poz. 817) i rozporz�dzenia Rady Ministrów z dnia 
29 kwietnia 2003 r., w sprawie okre�lenia minimalnej 
i maksymalnej szeroko�ci pasa technicznego i ochronnego 
oraz sposobu wyznaczania ich granic (Dz. U. Nr 89, 
poz. 820 z 2003 r.) zarz�dza si�, co nast�puje: 

§ 1. 1. Okre�la si� granice pasa ochronnego na 

terenie gminy Elbl�g (woj. warmi�sko-mazurskie) poprzez 
ogłoszenie ich opisu geograficznego jak poni�ej: 

  1) od punktu Nr 1, poło�onego na przeci�ciu przeprawy 
promowej drogi Nowakowo - Nowy Dwór z granic� gmin: 
Nowy Dwór Gda�ski i Elbl�g (która na tym odcinku jest 
równocze�nie granic� województw: Pomorskiego 
i Warmi�sko-Mazurskiego), granica pasa ochronnego 
biegnie na odcinku około 120 m w kierunku wschodnim, 
przekraczaj�c połow� szeroko�ci rzeki Nogat a nast�pnie 
północn� lini� regulacyjn� ww. drogi do punktu nr 2 

  2) od punktu nr 2, poło�onego na przeci�ciu ww. drogi ze 
wschodni� stron� wału ochronnego rzeki Nogat, 
granica pasa ochronnego biegnie na odcinku  
ok. 2,4 km w kierunku północnym wzdłu� wału rzeki 
Nogat dochodzi do punktu nr 3; 

  3) od punktu Nr 3, poło�onego na przeci�ciu wału 
ochronnego z drog� nr 107 biegn�c� od południowej 
strony miejscowo�ci Nowotki, granica pasa ochronnego 
skr�ca w kierunku zachodnim północn� lini� regulacyjn�
drogi nr 107 około 150 m, do punktu nr 4 

  4) od punktu Nr 4, poło�onego na styku ww. drogi 
z wałem ochronnym rzeki Nogat, granica biegnie 
w kierunku północnym około 550 m wschodni� stron�
wału ochronnego do punktu nr 5, 

  5) Od punktu Nr 5, poło�onego na wschodniej stronie wału 
ochronnego na wysoko�ci drogi biegn�cej od strony 
północnej miejscowo�ci Nowotki, granica pasa 
ochronnego biegnie w kierunku wschodnim północn� lini�
regulacyjn� ww. drogi na odcinku około 1,1 km, do 
punktu nr 6; 

  6) od punktu Nr 6, poło�onego przy zakr�cie drogi 
biegn�cej od wschodniej strony miejscowo�ci Nowotki, 
granica pasa ochronnego biegnie w kierunku 
południowym zachodni� lini� regulacyjn� ww. drogi na 
odcinku około 600 m do punktu nr 7, 

  7) Od punktu Nr 7, poło�onego na styku ww. drogi z północn�
lini� regulacyjn� drogi nr 107, granica pasa ochronnego 
biegnie północna lini� regulacyjn� drogi nr 107 około  
1,25 km w kierunku wschodnim do punktu nr 8, 

  8) od punktu Nr 8, poło�onego po wschodniej stronie kanału 
Cieplicówki na zakr�cie drogi nr 107 w odległo�ci około 

550m od wschodniej strony mostu nad Kanałem 
Cieplicówki, granica pasa ochronnego skr�ca w kierunku 
południowym i biegnie wschodni� lini� regulacyjn� drogi 
nr 107 około 1,6 km do punktu nr 9, 

  9) od punktu Nr 9, poło�onego na skrzy�owaniu drogi  
nr 107 z drog� biegn�c� przy miejscowo�ci Nowe 
Batorowo, granica pasa ochronnego biegnie w kierunku 
północno wschodnim zachodni� lini� regulacyjna ww. 
drogi na odcinku około 1 km, mijaj�c od wschodu Nowe 
Batorowo i PGR Batorowo do punktu nr 10, 

10) od punktu Nr 10, poło�onego na skrzy�owaniu ww. 
drogi z drog� biegn�c� w kierunku wschodnim 
w miejscowo�ci Batorowo, granica pasa ochronnego 
biegnie w kierunku południowo wschodnim północn�
lini� regulacyjn� drogi na Nowe Batorowo około  
1,5 km do punktu nr 11, 

11) od punktu Nr 11, poło�onego na styku granicy pasa 
ochronnego z granic� portu Elbl�g powy�ej 
miejscowo�ci Nowe Batorowo, granica pasa 
ochronnego biegnie po granicy portu Elbl�g 
(obowi�zuj�ca granica portu Elbl�g, jest ogłoszona 
w Monitorze Polskim Nr 29/1994 r.) do punktu nr 12, 

12) od punktu Nr 12, poło�onego na północno wschodniej 
stronie mostu na kanale rzeki Elbl�g, granica pasa 
ochronnego, biegnie północna lini� regulacyjn� drogi 
która mija od północy miejscowo�� Rubno Wielkie, na 
odcinku około 1,8 km, do punktu nr 13, 

13) od punktu Nr 13, poło�onego na styku wy�ej opisanej 
drogi z drog� nr 503, granica pasa ochronnego biegnie 
w kierunku północnym, zachodni� lini� regulacyjn�
drogi nr 503 (kierunek na Tolkmicko) na odcinku 
ok. 2,8 km do punktu Nr 14, le��cego na przeci�ciu 
ww. drogi z granic� administracyjn� pomi�dzy 
gminami: Elbl�g i Tolkmicko. 

2. Opis, o którym mowa w § 1 sporz�dzono w oparciu 
o wywiad w terenie i mapy topograficzne w skali 1:10 000, 
wydane przez Pa�stwowe Przedsi�biorstwo Geodezyjno-
Kartograficzne w roku 1982, o numerach: 326.111, 
326.113, 202.334, oraz mapy z roku 2000 o numerach:  
N-34-63-B-b-3, N-34-63-B-d-1. 

§ 2. Zał�cznikiem do niniejszego zarz�dzenia jest 

monta� odbitek map topograficznych z naniesion� granic�
pasa ochronnego w Gminie Elbl�g, o których mowa w § 1. 
Po jednym egzemplarzu ww. zał�cznika znajduje si�
w Urz�dzie Morskim w Gdyni oraz w Powiatowych 
O�rodkach Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 
w Elbl�gu i Nowym Dworze Gda�skim. Zał�cznika nie 
publikuje si�. 

§ 3. Zarz�dzenie wchodzi w �ycie po upływie 14 dni od 

dnia ogłoszenia w Dzienniku Urz�dowym Województwa 
Warmi�sko-Mazurskiego. 

Dyrektor Urz�du Morskiego w Gdyni 
Andrzej Królikowski 


