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§ 6

Wykonanie Uchwa y powierza si  Burmistrzowi Miasta 

i Gminy Debrzno.

§ 7

Uchwa a podlega og oszeniu w Dzienniku Urz dowym 

Województwa Pomorskiego i wchodzi w ycie po up ywie 

14 dni od og oszenia.

                       Przewodnicz cy

                       Rady Miejskiej

                       J. A. Beme
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ZARZ DZENIE Nr 1 

DYREKTORA URZ EDU MORSKIEGO W GDYNI 

z dnia 4 stycznia 2006r 

w sprawie okre lenia granic pasa ochronnego na tere-

nie Miasta Gda ska 

Na podstawie art. 47 w zwi zku z art. 36 ust 5 pkt.2 

ustawy z dnia 21 marca 1991 r.o obszarach morskich Rze-

czypospolitej 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) oraz rozporz dzenia Rady Ministrów z 

dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie okre lenia minimalnej 

i maksymalnej szeroko ci pasa technicznego i ochron-

nego oraz sposobu wyznaczania ich granic (Dz.U. Nr 89, 

poz. 820 z 2003 r.)zarz dza si , co nast puje: 

 § 1 

Okre la si  granice pasa ochronnego na terenie Miasta 

Gda ska (woj. pomorskie) poprzez og oszenie opisu geo-

graficznego jak poni ej: 

Rejon I 

Od punktu Nr 1, znajduj cego si  na przeci ciu granicy 

miasta Sopotu z miastem Gda skiem z pó nocn  lini  

regulacyjn  ulicy Jelitkowskiej, po której to granica pasa 

ochronnego biegnie na po udniowy wschód do punktu 

Nr 2. 

Od punktu Nr 2, po o onego ok. 60 m na pó noc 

od rodka ronda cz cego ulic  Jelitkowsk  z ulic  

Kapliczn , granica pasa ochronnego biegnie pó nocn  

lini  regulacyjn  ulicy Kaplicznej, w kierunku po udniowo 

wschodnim, nast pnie przebiega pó nocn  lini  regulacyj-

n  ulicy Wypoczynkowej równie  w kierunku po udniowo 

wschodnim do punktu Nr 3. 

Od punktu Nr 3, po o onego przy ko cu ulicy Wypo-

czynkowej, granica biegnie osi  drogi gruntowej w kie-

runku po udniowym oko o 100 m, a nast pnie skr ca 

na po udniowy wschód i biegnie t  sam  osi  drogi do 

punktu Nr 4. 

Od punktu Nr 4, po o onego przy skrzy owaniu ww. 

drogi gruntowej z ci giem pieszo– rowerowym na prze-

d u eniu al. Jana Paw a II, prowadz cej do mola, granica 

pasa ochronnego biegnie w kierunku po udniowym oko o 

50 m, po udniow  lini  regulacyjn  drogi znajduj cej si  

przy terenie le nym, do punktu Nr 5. 

Od punktu Nr 5, po o onego przy ogrodzeniu placu 

campingowego przy jego pó nocnym naro niku, granica 

pasa ochronnego biegnie w kierunku po udniowo zachod-

nim wzd u  pó nocno zachodniego ogrodzenia campingu 

do punktu Nr 6. 

Od punktu Nr 6, po o onego przy zachodnim naro niku 

ogrodzenia placu campingowego, granica skr ca w kie-

runku po udniowo–wschodnim i biegnie wzd u  ogrodze-

nia oko o 250 m do punktu Nr 7. 

Od punktu Nr 7, po o onego przy wschodnim 

naro niku ogrodzenia campingu, granica biegnie 

ok. 100 m w kierunku po udniowo zachodnim wzd u  rowu 

melioracyjnego do punktu Nr 8. 

Od punktu Nr 8, po o onego przy przeci ciu rowu 

melioracyjnego z drog  utwardzon  p ytami betonowymi, 

granica pasa ochronnego biegnie pó nocn  lini  regula-

cyjn  wy ej opisanej drogi do punktu nr 9. 

Od punktu Nr 9, po o onego przy skrzy owaniu ulicy 

gen. J.Hallera z drog  gruntow  granica biegnie nadal 

pó nocn  lini  regulacyjn  ulicy Hallera, a nast pnie pó -

nocn  lini  regulacyjn  ulicy Wczasy w kierunku wschod-

nim a  do jej skrzy owania ze stykiem wschodniej linii 

regulacyjnej ulic Dworskiej i Pó nocnej do punktu Nr 10. 

Od punktu Nr 10 granica skr ca w kierunku pó nocnym 

i na odleg o ci ok. 20 m przebiega wschodni  lini  regu-

lacyjn  ulicy Pó nocnej do punktu Nr 11. 

Od punktu Nr 11, po o onego przy skrzy owaniu ulicy 

Pó nocnej z dawn  ulic  Cich , granica pasa ochronnego 

biegnie pó nocn  lini  regulacyjn  ulicy Cichej a nast pnie 

pó nocn  lini  regulacyjn  ulicy K. Pu askiego w kierunku 

po udniowo–wschodnim do punktu Nr 12. 

Od Punktu Nr 12, po o onego przy skrzy owaniu ulicy 

K. Pu askiego z ulic  Po udniow , granica pasa ochron-

nego biegnie w kierunku po udniowym zachodni  lini  

regulacyjn  ulicy Po udniowej do punktu Nr 13. 

Od punktu Nr 13, po o onego przy skrzy owaniu ulicy 

Po udniowej z ulic  Zdrojow , granica biegnie pó nocn  

lini  regulacyjn  ulicy Zdrojowej w kierunku wschodnim 

a na ko cowym odcinku skr ca w kierunku po udniowym 

do punktu Nr 14. 

Od punktu Nr 14, po o onego przy skrzy owaniu ulicy 

Zdrojowej z ulic  Krasickiego, granica pasa ochronnego 

przebiega pó nocn  lini  regulacyjn  ulicy Krasickiego w 

kierunku wschodnim do punktu Nr 15, który jest po o ony 

na styku granicy pasa ochronnego z granic  portu Gda sk 

(Rozporz dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Mor-

skiej Dz. U Nr 146 poz. 960 z dnia23 listopada 1998r). 

Rejon II 

Od punktu Nr 16, po o onego na przeci ciu granicy 

portu Gda sk, która przebiega zachodni  lini  regulacyjn  

ulicy Nowotnej z lini  wyznaczon  przez pó nocny skraj 

drogi asfaltowej przechodz cej w gruntow , granica pasa 

ochronnego biegnie na odcinku ok. 60 m w kierunku po u-

dniowo wschodnim, wzd u  po udniowej stronie parkingu 

o rodka wypoczynkowego do punktu Nr 17. 

Od punktu Nr 17, po o onego na pó nocnej stronie drogi 

gruntowej, przy po udniowo zachodniej granicy O rodka 

Turystyczno Wypoczynkowego „Gda sk Tourist”, granica 

pasa ochronnego biegnie nadal w kierunku po udniowo 

wschodnim na odcinku ok. 1600 m, pó nocn  stron  drogi 
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gruntowej do punktu nr 18, przecinaj c drog  le n  tzw.” 

Krakowsk  Drog ”. 

Od punktu Nr 18, po o onego przy wschodnim skraju 

ulicy Wydmy i jej skrzy owaniu drogi z drog  le n , grani-

ca pasa ochronnego biegnie zachodni  stron  drogi le nej 

b d cej przed u eniem ulicy Wyci g na odcinku ok. 490 w 

kierunku pó nocno wschodnim do punktu Nr 19. 

Od punktu Nr 19, po o onego przy skrzy owaniu drogi 

le nej b d cej przed u eniem ulicy Wyci g z drog  grun-

tow , granica biegnie w na odcinku ok. 1250 m, kierunku 

wschodnim pó nocn  stron  drogi le nej do punktu nr 

20, po o onego na przeci ciu granicy pasa ochronnego 

z granic  portu Gda sk, która przebiega wschodni  lini  

regulacyjn  ulicy Stogi. 

Rejon III 

Od punktu Nr 21, po o onego na granicy portu Gda sk 

i na po udniowo zachodnim skraju „Rezerwatu Ptasi Raj” 

na Wyspie Sobieszewskiej, w odleg o ci ok. 150 metrów 

na pó noc od p tli, po o onej na zachodnim skraju ul. 

Nadwi la skiej, granica pasa ochronnego biegnie na 

odcinku ok. 3km lini  lasu, prawie równolegle do ul. Nad-

wi la skiej w kierunku wschodnim i po udniowo–wschod-

nim przez dzielnic  Górki Wschodnie do punktu Nr 22. 

Od punktu Nr 22, po o onego na przeci ciu pó nocnej 

strony drogi gruntowej z zachodni  lini  regulacyjn  ulicy 

Radosnej, granica pasa ochronnego biegnie na odcinku 

ok. 160 m w kierunku pó nocno wschodnim, zachodni  

lini  regulacyjn  ulicy Radosnej do punktu Nr 23. 

Od punktu Nr 23, po o onego przy skrzy owaniu ulicy 

Radosnej z drog  gruntow  biegn c  przy ogrodzeniu 

o rodka wypoczynkowego w Sobieszewie, granica pasa 

ochronnego biegnie na odcinku ok. 200 m w kierunku 

wschodnim do punktu Nr 24. 

Od punktu Nr 24, po o onego na przed u eniu ww. 

drogi gruntowej i jej przeci ciu z ulic  Falow , granica 

pasa ochronnego biegnie wschodni  lini  regulacyjn  

ulicy Falowej na odcinku ok. 240 m w kierunku po udnio-

wym do punktu Nr 25. 

Od punktu Nr 25, po o onego przy skrzy owaniu ulicy 

Falowej z ulic  Barwn , granica pasa ochronnego skr ca 

na wschód biegnie na odcinku ok. 140 m pó nocn  stron  

drogi, stanowi cej przed u enie ulicy Barwnej, do punktu 

Nr 26. 

Od punktu Nr 26,po o onego przy ko cu ww. drogi 

gruntowej przy pó nocnego naro nika ogrodzenia pose-

sji hotelu, granica pasa ochronnego skr ca w kierunku 

po udniowym i biegnie na odcinku ok. 240 m, wzd u  

zachodniego ogrodzenia ww. posesji do punktu Nr 27. 

Od punktu Nr 27, po o onego na styku ogrodzenia ww 

posesji hotelu z pó nocn  lini  regulacyjn  ulicy Tury-

stycznej, granica pasa ochronnego skr ca w kierunku 

wschodnim i biegnie na odcinku ok. 3.3 km, pó nocn  

lini  regulacyjn  ulicy Turystycznej, mijaj c po udniowy 

wylot ul. Lazurowej i osiedle Orle do punktu Nr 28. 

Od punktu Nr 28, po o onego na styku pó nocnej linii 

regulacyjnej ulicy Turystycznej z drog  gruntow  przed 

osiedlem Wieniec, granica pasa ochronnego biegnie na 

odcinku ok. 230 m, w kierunku pó nocno wschodnim drog  

gruntow  dochodz c  do linii lasu do punktu nr 29. 

Od punktu Nr 29, po o onego na przeci ciu linii wyzna-

czonej przez drog  gruntow  z lini  lasu, granica pasa 

ochronnego biegnie na odcinku ok. 3.3 km, w kierunku 

wschodnim po udniow  lini  lasu, omijaj c tereny zabu-

dowane osiedla wibno i dochodzi do punktu Nr 30. 

Od punktu Nr 30, po o onego na linii lasu w odleg o ci 

ok. 120 m na pó noc od skrzy owania ulicy Wios owej z 

ul. Kra cow , przy zachodniej stronie ogrodzenia posesji 

najbardziej wysuni tej na pó noc, granica pasa biegnie na 

pó noc wzd u  ww. ogrodzenia na odcinku oko o 30 m w 

do punktu Nr 31. 

Od punktu Nr 31, po o onego przy pó nocno zachodnim 

naro niku ogrodzenia ww. posesji, granica pasa ochron-

nego biegnie w kierunku wschodnim omijaj c tereny zabu-

dowane pó nocn  stron  tego ogrodzenia, biegnie dalej 

na wschód na odcinku ok. 80 m, przecinaj c wschodni  

lini  regulacyjn  ulicy wibnie skiej w punkcie Nr 32. 

Od punktu Nr 32 granica pasa ochronnego biegnie na 

odcinku ok. 30 m, w kierunku po udniowym wschodni  

lini  regulacyjn  ulicy wibnie skiej do punktu Nr 33. 

Od punktu Nr 33, po o onego na wschodniej linii 

regulacyjnej ul. wibnie skiej na wysoko ci po udniowo 

wschodniego naro nika ogrodzenia ww posesji, granica 

pasa skr ca na wschód i biegnie na odcinku ok. 100 m 

pó nocn  lini  regulacyjn  ul. wibnie skiej i dalej w tym 

samym kierunku na jej ok. 80 m przed u eniu, dochodzi 

do punktu Nr 34. 

Od punktu Nr 34, po o onego na umocnionym brzegu 

Przekopu Wis y, granica pasa ochronnego biegnie nadal 

w kierunku wschodnim do punktu Nr 35, po o onego 

na biegn cej rodkiem Przekopu Wis y granicy Miasta 

Gda ska. 

Powy szy opis sporz dzono w oparciu o wywiad w 

terenie i mapy topograficzne w skali 1: 10 000, wydane 

przez G ównego Geodet  Kraju w roku 2000, o nume-

rach: 

 N–34–62–B–a–2, N–34–62–B–b–1, N–34–50–C–c–1, 

N–34–50–C–c–2, N–34–50–C–d–1, N–34–50–C–d–2, 

N–34–50–C–d–3, N– 34–50–C–d–4,N–34–50–D–c–3, 

N–34–50–D–c–4, N–34–50–D–d–3. 

§ 2 

Za cznikiem do niniejszego zarz dzenia jest monta  

map topograficznych z naniesion  granic  pasa ochron-

nego w Mie cie Gda sk, o których mowa w § 1. Po 

jednym egzemplarzu ww. za cznika znajduje si  w 

Urz dzie Morskim w Gdyni oraz w Wojewódzkim O rodku 

Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Gda sku. 

Za cznika nie publikuje si . 

§ 3 

Zarz dzenie wchodzi w ycie po up ywie 14 dni od 

dnia og oszenia w Dzienniku Urz dowym Województwa 

Pomorskiego. 

                       Dyrektor 

                       Urz du Morskiego w Gdyni

                       A. Królikowski 


