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Dziennik Urz dowy

Województwa Pomorskiego Nr 89 — 6710 —

Na podstawie art. 48 ust. 1 i 2 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, 

Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 203, poz. 1683) zarz dza 

si , co nast puje: 

§ 1 

Zabrania si  wchodzenia do wody, k pania, p ywania i 

uprawiania sportów wodnych oraz rybo ówstwa i eglugi 

wewn trz akwenu ograniczonego wspó rz dnymi:

§ 2 

Uprawianie eglugi na wodach przylegaj cych bezpo-

rednio do akwenu okre lonego w § 1, powinno odbywa  

si  z zachowaniem szczególnej ostro no ci. 

§ 3 

Zarz dzenie wchodzi w ycie z dniem 4 sierpnia 

2006 r. w drodze obwieszcze  wywieszonych na tabli-

cach og osze  w siedzibie Urz du Morskiego w Gdyni, 

w kapitanatach i bosmanatach portów oraz podlega 

opublikowaniu w Dzienniku Urz dowym Województwa 

Pomorskiego. 

                       Dyrektor

                       Urz du Morskiego w Gdyni

                       A. Królikowski 

1864 

ZARZ DZENIE Nr 17 

DYREKTORA URZ DU MORSKIEGO W GDYNI 

z dnia 2 sierpnia 2006 r. 

w sprawie okre lenia granic pasa ochronnego na tere-

nie Gminy Nowy Dwór Gda ski 

Na podstawie art. 47 w zw. z art. 36 ust. 5 ustawy 

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

czypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 

2003 r. Nr 153, poz. 1502 i Nr 170, poz. 1652, z 2004 r. 

Nr 6, poz. 41, Nr 93, poz. 895, Nr 273 poz. 2703 i 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) zarz dza si  co nast puje: 

§ 1 

1. Okre la si  granice pasa ochronnego na terenie 

Gminy Nowy Dwór Gda ski (Województwo Pomor-

skie) poprzez og oszenie opisu geograficznego jak 

poni ej:

1) od punktu nr 1, po o onego ok. 200 m na pó noc 

od miejscowo ci Che mek, zarówno na granicy 

pasa ochronnego Gminy Sztutowo jak i Nowego 

Dworu Gda skiego, na jej przeci ciu z osi  rzeki 

Szkarpawa stanowi c  granic  ww. gmin, granica 

pasa ochronnego biegnie na odcinku ok. 50 m w 

kierunku po udniowym do punktu nr 2.

2) od punktu nr 2, po o onego przy pó nocnym skraju 

miejscowo ci Che mek u podstawy po udniowej 

strony umocnienia prawego brzegu rzeki Szkarpa-

wy, granica pasa ochronnego biegnie w kierunku 

wschodnim po udniow  stron  wa u umocnienia 

brzegu tej rzeki do miejscowo ci Os onka na odcin-

ku ok. 3 km do punktu nr 3.

3) od punktu nr 3, po o onego przy zakr cie drogi 

gruntowej, cz cej si  z ul. Graniczn  w miejsco-

wo ci Os onka, granica pasa ochronnego biegnie 

na odcinku ok. 150 m w kierunku po udniowo 

wschodnim pó nocn  lini  regulacyjn  ul. Granicz-

nej do punktu nr 4.

4) od punktu nr 4, po o onego przy zakr cie drogi 

asfaltowej biegn cej z miejscowo ci Os onka w 

kierunku po udniowo wschodnim, granica pasa 

ochronnego biegnie na odcinku ok. 1,2 km w kie-

runku po udniowo wschodnim, wschodni  stron  

linii regulacyjnej drogi asfaltowej do punktu nr 5.

5) od punktu nr 5, po o onego przy zakr cie drogi lokal-

nej Os onka – Marz cino, granica pasa ochronnego 

biegnie na odcinku ok. 250 m pó nocn  stron  tej 

drogi w kierunku wschodnim do punktu nr 6.

6) od punktu nr 6, po o onego ok. 400 m na zachód 

od uj cia Kana u Drzewnego do Szkarpawy, granica 

pasa ochronnego skr ca w kierunku po udniowym i 

biegnie na odcinku ok. 3 km wschodni  lini  regula-

cyjn  lokalnej drogi asfaltowej Os onka – Marz cino, 

równolegle do Kana u Panie skiego do punktu nr 7. 

7) od punktu nr 7, po o onego w miejscowo ci Marz -

cino przy skrzy owaniu ul. Granicznej z ul. Poln  w 

miejscowo ci Marz cino, granica pasa ochronnego 

skr ca w kierunku wschodnim i biegnie na odcinku 

ok. 160 m pó nocn  lini  regulacyjn  ul. Polnej do 

punktu nr 8.

8) od punktu nr 8, po o onego przy skrzy owaniu 

ul. Polnej z ul. G ówn , granica pasa ochronne-

go skr ca w kierunku po udniowym i biegnie na 

odcinku ok. 310 m, wschodni  lini  regulacyjn  

ul. G ównej, równolegle do Kana u Panie skiego 

do punktu nr 9.

9) od punktu nr 9, po o onego przy skrzy owaniu 

ul. G ównej z ul. Mostow , granica pasa ochron-

nego biegnie na odcinku ok. 1,35 km w kierunku 

wschodnim pó nocn  lini  regulacyjn  ul. Mostowej 

do punktu nr 10.

10) od punktu nr 10, po o onego przy zakr cie 

ul. Mostowej na po udniowy wschód, granica pasa 

ochronnego biegnie na odcinku ok. 210 m do 

punktu nr 11.

11) od punktu nr 11, po o onego przy ostrym zakr cie 

ul. Mostowej na wschód, granica pasa ochronnego 

biegnie na odcinku ok. 450 m w kierunku wschod-

nim, pó nocn  lini  regulacyjn  ul. Mostowej, 

dochodzi do mostu na rzece Izbowa acha, prze-

cina ww. rzek  i pó nocn  stron  drogi dochodzi do 

punktu nr 12.

12) od punktu nr 12, po o onego przy skrzy owaniu 

przed u enia ul. Mostowej z drog  asfaltow , prze-

biegaj c  przez miejscowo  K piny Ma e, granica 
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pasa ochronnego biegnie na odcinku ok. 170 m w 

kierunku po udniowo wschodnim, pó nocn  lini  

regulacyjn  drogi asfaltowej do punktu nr 13.

13) od punktu nr 13, po o onego przy zakr cie ww. 

drogi asfaltowej na wschód, granica pasa ochron-

nego biegnie w kierunku wschodnim pó nocn  lini  

regulacyjn  drogi asfaltowej na odcinku ok. 520 m 

do punktu nr 14.

14) od punktu nr 14, po o onego przy zakr cie ww. 

drogi na po udniowy wschód, granica pasa ochron-

nego biegnie na odcinku ok. 170 m w tym kierun-

ku, pó nocn  lini  regulacyjn  drogi asfaltowej do 

punktu nr 15.

15) od punktu nr 15 po o onego na zakr cie ww. drogi 

asfaltowej na wschód, granica pasa ochronnego 

biegnie w kierunku wschodnim, pó nocn  lini  

regulacyjn  tej drogi oko o 1,8 km, przecina Stary 

Nogat w miejscowo ci K piny Ma e i dochodzi do 

punktu nr 16.

16) od punktu nr 16, po o onego na uku ww. drogi, 

w odleg o ci ok. 260 m na pó nocny wschód od 

przeci cia drogi ze Starym Nogatem granica pasa 

ochronnego biegnie na odcinku ok. oko o 700 m 

w kierunku wschodnim, pó nocn  lini  regulacyjn  

ww. drogi asfaltowej i dochodzi do punktu nr 17.

17) punkt nr 17 jest po o ony na granicy gmin Nowy 

Dwór Gda ski i Elbl g (oraz granicy województw 

Pomorskiego i Warmi sko–Mazurskiego), któr  na 

tym odcinku stanowi o  Rzeki Nogat. 

18) od strony Zalewu Wi lanego granic  pasa ochron-

nego Gminy Nowy Dwór Gda ski stanowi granica 

pasa technicznego og oszona zarz dzeniem Nr 12 

Dyrektora Urz du Morskiego w Gdyni z dnia 19 

czerwca 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 74, 

poz. 1527). 

2. Opis o którym mowa w pkt 1 sporz dzono w oparciu 

o wywiad w terenie i mapy topograficzne w skali 1: 

10 000, wydane przez G ówny Urz d Geodezji i Kar-

tografii w roku 1979, o numerach: 326.111, 326.113, 

325.222, 325.224. 

§ 2 

Za cznikiem do niniejszego zarz dzenia jest monta  

map topograficznych z naniesion  granic  pasa ochron-

nego w Gminie Nowy Dwór Gda ski, o których mowa w 

§ 1. Po jednym egzemplarzu ww. za cznika znajduje si  

w Urz dzie Morskim w Gdyni oraz w Powiatowym O rod-

ku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Nowym 

Dworze Gda skim. 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 
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                       Gda sk, dnia 3 sierpnia 2006 r.

PREZES

URZ DU REGULACJI ENERGETYKI

OGD–4210–1(21)/2006/612/IV/AP 

DECYZJA 

Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 

pkt 2 w zwi zku z art. 30 ust. 1 i art. 45 ustawy z dnia 

10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 

2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708 i Nr 128, 

poz. 901) oraz w zwi zku z art. 104 ustawy z dnia 14 

czerwca 1960 r. – Kodeks post powania administracyj-

nego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, 

poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 

i Nr 169, poz. 1387 z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, 

poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. 

Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682 i Nr 181, poz. 1524), po 

rozpatrzeniu wniosku z dnia 30 grudnia 2005 r. 

GRUPY LOTOS S.A.

z siedzib  w Gda sku 

zwanej w dalszej cz ci decyzji

 „Przedsi biorstwem”

postanawiam 

1) zatwierdzi  taryf  dla ciep a ustalon  przez Przedsi -

biorstwo, stanowi c  za cznik do niniejszej decyzji,

2) ustali  okres obowi zywania taryfy do dnia 31 sierpnia 

2007 r. 

UZASADNIENIE 

Na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu post powania admi-

nistracyjnego na wniosek Przedsi biorstwa posiadaj ce-

go koncesje na:

— wytwarzanie ciep a Nr WCC/16/612/U/2/98/BK z dnia 

27 sierpnia 1998 r., zmienion  decyzj  Nr WCC/16A/

612/W/OGD/2003/AR z dnia 30 czerwca 2003 r.,

— przesy anie i dystrybucj  ciep a Nr PCC/15/612/U/2/

98/BK z dnia 27 sierpnia 1998 r., zmienion  decyzja-

mi Nr PCC/15A/612/W/3/2001/BK z dnia 20 wrze nia 

2001 r. i Nr PCC/15B/612/W/OGD/2003/AR z dnia 30 

czerwca 2003 r., w dniu 2 stycznia 2006 r. zosta o 

wszcz te post powanie administracyjne w sprawie 

zatwierdzenia (czwartej) taryfy dla ciep a ustalonej 

przez to Przedsi biorstwo. 

Pismem z dnia 6 stycznia 2006 r. Prezes Urz du Regu-

lacji Energetyki, zwany dalej „Prezesem URE”, wezwa  

Przedsi biorstwo do uzupe nienia wniosku w zakresie 

braków formalnych, co Przedsi biorstwo uczyni o w dniu 

18 stycznia 2006 r. Pismami z dnia 27 stycznia 2006 r., 

12 maja 2006 r. oraz 22 czerwca 2006 r. Prezes URE 

wezwa  Przedsi biorstwo do uzupe nienia braków meryto-

rycznych poprzez z o enie stosownych wyja nie  i uwie-

rzytelnionych dokumentów. Ostatecznie Przedsi biorstwo 

Poz. 1864 i 1865


