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ZARZĄDZENIE NR 15
DYREKTORA URZĘDU MORSKIEGO W GDYNI
z dnia 12 sierpnia 2013 r.
w sprawie określenia granicy od strony lądu i morza morskiej przystani „Kuźnica II” w Kuźnicy (gmina
miejska Jastarnia)
Na podstawie art. 45 ust.2 ustawy z dnia 21 marca 1991r. 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, 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, z 2011 r. Nr
32, poz. 159, Nr 106, poz. 622, Nr 134, poz. 778, Nr 228, poz. 1368, z 2012 r. poz.1069, poz. 951, z 2013 r.
poz. 165) zarządzam, co następuje:
§ 1. Granicę przystani morskiej „Kuźnica II” w Kuźnicy od strony lądu i morza ustala się w następujący
sposób:
1) Poczynając od punktu 1 zlokalizowanego na linii rozgraniczającej działki ewidencyjne nr: 71/23 i 71/24
granica przystani biegnie w kierunku południowym około 69 m linią równoległą do osi falochronu
wschodniego, przecinając działkę ewidencyjną nr 71/24, do punktu 2.
2) W punkcie 2 granica przystani zmienia kierunek na południowo - wschodni i biegnie około 511 m linią
równoległą do osi toru wodnego do punktu 3.
3) W punkcie 3 granica przystani zmienia kierunek na południowo - zachodni i biegnie około 200 m linią
prostopadłą do osi toru wodnego do punktu 4.
4) W punkcie 4 granica przystani zmienia kierunek na północno - zachodni i biegnie około 417 m linią
równoległą do osi toru wodnego do punktu 5.
5) Od punktu 5 granica biegnie w kierunku północno - zachodnim około 208 m linią równoległą do osi
falochronu południowego do punktu 6.
6) W punkcie 6 granica przystani skręca w kierunku północnym i biegnie około 137 m, przecinając działkę
ewidencyjną nr 217/43, do punktu 7 zlokalizowanego na linii rozgraniczającej działki ewidencyjne nr:
217/43 i 217/19.
7) W punkcie 7 granica przystani skręca w kierunku wschodnim i biegnie północną granicą działki
ewidencyjnej nr 217/43 do punktu 8 znajdującego się w północno-zachodnim narożniku działki
ewidencyjnej nr 217/38.
8) W punkcie 8 granica przystani zmienia kierunek na południowy i biegnie zachodnią granicą działki
ewidencyjnej nr 217/38 do punktu 9 znajdującego się w południowo-zachodnim narożniku działki
ewidencyjnej nr 217/38.
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9) W punkcie 9 granica przystani skręca w kierunku wschodnim i biegnie południową granicą działki
ewidencyjnej nr 217/38 do punktu granicznego 10 znajdującego się w północno-zachodnim narożniku
działki nr 217/42.
10) W punkcie 10 granica przystani zmienia kierunek na południowy i biegnie zachodnią granicą działki
ewidencyjnej nr 217/42 do punktu 11 znajdującego się w południowo-zachodnim narożniku działki
ewidencyjnej nr 217/42.
11) Od punktu 11 granica biegnie na wschód południową granicą działki ewidencyjnej nr 217/42 do punktu
12 znajdującego się w południowo-wschodnim narożniku działki nr 217/42.
12) W punkcie 12 granica przystani skręca w kierunku północnym i biegnie wzdłuż wschodnich granic
działek ewidencyjnych nr: 217/42 i 224/7 do punktu 13 zlokalizowanego w północno-wschodnim
narożniku działki nr 224/7.
13) W punkcie 13 granica przystani skręca w kierunku wschodnim i biegnie północnymi granicami działek
ewidencyjnych nr: 223/4, 217/43 i 71/24 do punktu 1, zamykając obwodnicę granicy przystani.
§ 2. Wykaz współrzędnych punktów załamań granicy przystani morskiej Kuźnica II podano w układzie
współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h/WGS84
Nr punktu

φ – szerokość geodezyjna

λ – długość geodezyjna

1

54°43'57.733"

18°35'05.996"

2

54°43'55.738"

18°35'04.215"

3

54°43'40.330"

18°35'14.605"

4

54°43'37.979"

18°35'04.194"

5

54°43'50.549"

18°34'55.717"

6

54°43'56.166"

18°34'49.354"

7

54°44'00.490"

18°34'51.054"

8

54°43'59.177"

18°35'00.506"

9

54°43'58.972"

18°35'00.406"

10

54°43'58.922"

18°35'00.679"

11

54°43'58.760"

18°35'00.600"

12

54°43'58.532"

18°35'01.577"

13

54°43'58.890"

18°35'01.858"

§ 3. Integralną częścią niniejszego zarządzenia jest mapa w skali 1:2 000 dostępna do wglądu w Urzędzie
Morskim w Gdyni oraz w Urzędzie Miasta Jastarni.
§ 4. W zarządzeniu Nr 3 Naczelnego Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 23 września 1991 r.
w sprawie ustalenia granic lądowych dla morskich przystani rybackich położonych w obrębie pasa
technicznego zarządzanego przez Urząd Morski w Gdyni (Dz. Urz. Woj. Gdańskiego z 1991 r. Nr 19, poz.
133 z 2008 r. Nr 86, poz. 2240, Dz. Urzędowy Woj. Elbląskiego z 1991 r. Nr 14, poz. 74 z późn. zm.)
w § 1 ustęp 1 uchyla się punkt 24: Kuźnica II.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego i Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Dyrektor Urzędu Morskiego
w Gdyni
dr inż. kpt.
ż.w. Andrzej Królikowski

