
ZARZĄDZENIE NR 5
DYREKTORA URZĘDU MORSKIEGO W GDYNI

z dnia 22 lipca 2019 r.

w sprawie określenia granicy przystani morskiej "Mechelinki" w Mechelinkach (gmina Kosakowo)

Na podstawie art. 45, ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej 
i administracji morskiej (j.t Dz. U. z 2018r. poz. 2214, z 2019 r. poz. 125 i poz. 730) zarządza się, co następuje:

§ 1. Granicę przystani morskiej „Mechelinki” od strony lądu, położonej w obrębie ewidencyjnym 
0002 ustala się, jak następuje:

1. Poczynając od punktu nr 1 położonego na wschodniej granicy działki 99/3 na 96,78 km kilometrażu 
brzegu morskiego granica przystani biegnie na południe wschodnią granicą działki ewidencyjnej nr 99/3 do 
punktu nr 2, położonego w jej południowo-wschodnim narożniku.

2. Od punktu nr 2 granica biegnie na zachód południowymi granicami działek nr: 99/3 i 104/2, następnie 
przecina działkę ewidencyjną nr 230 i dochodzi do punktu nr 3, położonego w południowo-wschodnim 
narożniku działki ewidencyjnej nr 217.

3. Od punktu nr 3 granica biegnie wschodnią, a następnie północną granicą działki ewidencyjnej nr 
217 i dochodzi do punktu nr 4 położonego na styku działek ewidencyjnych nr: 217, 230 i 113/8.

4. Od  punktu nr 4 granica biegnie zachodnią granicą działki ewidencyjnej nr 230 do punktu nr 
5 położonego na styku działek ewidencyjnych nr: 230, 229 i 215/7.

5. Od punktu nr 5 granica biegnie na wschód północnymi granicami działek ewidencyjnych nr: 230 i 214/6  
do punktu nr 6 położonego w północno-wschodnim narożniku działki ewidencyjnej nr 214/6.

6. Od punktu nr 6 granica biegnie dalej na wschód, przecinając działkę ewidencyjną nr 99/2, do punktu nr 
7 położonego na wschodniej granicy działki 99/2 na 97,09 km kilometrażu brzegu morskiego.

7. W punkcie nr 7 granica skręca na południe i biegnie wschodnią granicą działki ewidencyjnej nr 99/2 do 
punktu nr 8 położonego w jej południowo-wschodnim narożniku.

§ 2. Granicę przystani morskiej „Mechelinki” od strony morza ustala się, jak następuje:

1. Od punktu oznaczonego w § 1 jako punkt nr 8, granica biegnie linią prostą o długości około 175,3 m na 
wschód do punktu nr 9.

2. W punkcie nr 9 granica zmienia kierunek na południowo-wschodni i biegnie linią prostą o długości około 
77,7 m, w odległości 10 m od krawędzi pomostu do punktu nr 10.

3. W punkcie nr 10 granica przystani skręca na zachód i biegnie około 159,2 m                           
w odległości 10 m od krawędzi mola do punktu oznaczonego w § 1  jako punkt nr 1, zamykając obwodnicę 
granicy przystani.

§ 3. Wykaz współrzędnych punktów załamań granicy przystani morskiej „Mechelinki” podano w układzie 
współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia wtorek, 23 lipca 2019 r.

Poz. 3467



Nr punktu  - szerokość geodezyjna  - długość geodezyjna
1 54°36'36.25" 18°30'50.39"
2 54°36'34.08" 18°30'51.53"
3 54°36'33.55" 18°30'49.66"
4 54°36'33.73" 18°30'47.82"
5 54°36'44.54" 18°30'37.97"
6 54°36'45.61" 18°30'44.25"
7 54°36'45.95" 18°30'45.97"
8 54°36'40.50" 18°30'48.08"
9 54°36'40.00" 18°30'57.81"
10 54°36'37.58" 18°30'58.96"

§ 4. Integralną częścią zarządzenia jest mapa w skali 1:1500 stanowiąca załącznik do zarządzenia. 

§ 5. Traci moc zarządzenie Nr 10 Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 16 lipca 2015 r.  w sprawie 
określenia granicy przystani morskiej „Mechelinki” w Mechelinkach (gmina Kosakowo)  (Dz. Urz. 
Województwa Pomorskiego poz. 2264, Dz. Urz. Województwa Warmińsko – Mazurskiego poz. 2620).

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2019 r. i podlega ogłoszeniu w Dziennikach 
Urzędowych Województw:  Pomorskiego i Warmińsko - Mazurskiego.

 

Dyrektor Urzędu Morskiego 
w Gdyni

kpt. 
ż.w. Wiesław Piotrzkowski
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