
ZARZĄDZENIE NR 6
DYREKTORA URZĘDU MORSKIEGO W GDYNI

z dnia 23 lipca 2019 r.

w sprawie określenia granicy lądowej dla morskiej przystani w Suchaczu

Na podstawie art. 45, ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1991r. 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 w Suchaczu od strony lądu ustala się jak następuje:

1. Począwszy od punktu 1, zlokalizowanego na styku krawędzi wewnętrznej i łuku zewnętrznego główki 
falochronu wschodniego przy czerwonym świetle wejściowym, granica przystani przebiega wzdłuż północnej 
zewnętrznej krawędzi falochronu narzutowego do punktu 2, położonego we wschodnim narożniku działki 
400/26 obręb Suchacz. 

2. Od punktu 2  granica biegnie na wschód granicą pomiędzy działką 4/12 i działkami 400/31, 335/1 obręb 
Suchacz do punktu 3,  położonego na styku działek 4/12, 4/1 i 335/1, obręb Suchacz. 

3. Z punktu 3  granica biegnie w kierunku południowo – wschodnim granicą pomiędzy działką 4/12 
i działkami 4/1, 5 do punktu 4 położonego na styku działek 4/12, 278 i 5 obręb Suchacz.  

4. Z punktu 4 granica przystani biegnie w tym samym kierunku granicą pomiędzy działką 4/12 i działkami 
278, 246/7 oraz działką 4/14 i 246/7 obręb Suchacz do punktu 5, położonego w północno-wschodnim 
narożniku działki 4/14 obręb Suchacz i dalej do punktu 6, zlokalizowanego na styku  działek 256/4, 256/5, 76/5 
i 77 obręb Suchacz. 

5. W  punkcie 6 granica przystani skręca w kierunku południowo – zachodnim i biegnie granicą pomiędzy 
działką 256/4 i działkami 76/5, 76/4 obręb Suchacz dochodząc do punktu 7,  usytuowanego na styku działek 
256/3, 256/4, 76/4 i 76/10 obręb Suchacz. 

6. W punkcie 7 granica załamuje się w kierunku północno – zachodnim, biegnie granicą pomiędzy działką 
256/4 i 256/3 obręb Suchacz, przecina działkę 246/7 obręb Suchacz i dochodzi  do punktu 8, usytuowanego na 
styku działek 255/1, 255/2 i 246/7 obręb Suchacz. 

7. W punkcie 8 granica przystani skręca w kierunku południowo – zachodnim i biegnie granicą pomiędzy 
działką 255/1 i 246/2 z działką 246/7 obręb Suchacz dochodząc do punktu 9,  usytuowanego na granicy działki 
246/2 i 246/7 obręb Suchacz. 

8. W  punkcie 9 granica przystani załamuje się w kierunku północno – zachodnim, przecina działkę 246/2 
i dochodzi do punku 10, zlokalizowanego na styku działek 2/7, 2/6 i 246/2 obręb Suchacz. 

9. W punkcie 10 granica przystani biegnie w tym samym kierunku granicą pomiędzy działką 2/6 i 2/7, dalej 
granicą pomiędzy działką 2/5 i 2/8, dalej granicą pomiędzy działką 2/4 i 2/9, przecina działkę 334/1 obręb 
Suchacz i dochodzi do punktu 11, zlokalizowanego na styku działki 334/1 i 400/31 obręb Suchacz.

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia czwartek, 25 lipca 2019 r.

Poz. 3540



10. W punkcie 11 granica przystani skręca w kierunku północno – wschodnim i biegnie w tym samym 
kierunku granicą pomiędzy działką 334/1 i 400/31 obręb Suchacz do punktu 12, położonego w punkcie styku 
działek 334/1, 3, 4/7 i 400/31 obręb Suchacz.

11. Następnie od punktu 12 do punktu 13 granica przystani biegnie w kierunku północno – zachodnim, po 
granicy działki 4/7 i 400/31 obręb Suchacz.

12. Od punktu 13, zlokalizowanego w punkcie styku działek 400/25, 4/7 i 400/31 obręb Suchacz, granica 
biegnie w tym samym kierunku do punktu początkowego 1 i zamyka wejście do przystani Suchacz. 

§ 2. Wykaz współrzędnych geograficznych punktów od 1 do 13 granicy przystani morskiej Suchacz,  
podano w układzie  współrzędnych WGS-84

Nr Punktu
1 54°16'49.14" 19°25'22.32"
2 54°16'48.84" 19°25'26.77"
3 54°16'48.83" 19°25'27.69"
4 54°16'45.84" 19°25'36.04"
5 54°16'45.61" 19°25'36.58"
6 54°16'44.86" 19°25'37.15"
7 54°16'42.11" 19°25'31.16"
8 54°16'42.37" 19°25'30.30"
9 54°16'39.68" 19°25'24.51"
10 54°16'39.84" 19°25'24.26"
11 54°16'42.13" 19°25'20.76"
12 54°16'47.14" 19°25'24.63"
13 54°16'47.87" 19°25'24.09"

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

2. Mapa, o której mowa w ust .1, jest dostępna do wglądu w Urzędzie Morskim w Gdyni oraz w Urzędzie 
Gminy Tolkmicko.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 2 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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