
 

 

ZARZĄDZENIE NR 8 

DYREKTORA URZĘDU MORSKIEGO W GDYNI 

z dnia 6 lipca 2015 r. 

w sprawie określenia granicy przystani morskiej CEGIELNIA w Suchaczu od strony lądu 

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 2013 r. poz. 934, Dz. U. z 2013 r. poz. 1014) zarządzam, co następuje: 

§ 1. Granicę morskiej przystani „C E G I E L N I A” w Suchaczu, od strony lądu ustala się jak następuje: 

1. poczynając od punktu 1, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki ewidencyjnej 

nr 400/28, położonego na określonej prawnie linii brzegu morskiego, na km 33,89 pasa technicznego, o 

współrzędnych : = 54°17'21.15"N i = 19°26'43.35"E, granica przystani biegnie w kierunku północno-

wschodnim wspólną granicą działek ewidencyjnych nr 400/28 i 400/31 do punktu 2, zlokalizowanego na 

określonej prawnie linii brzegowej, o współrzędnych =54°17'21.55"N i =19°26'44.07"E; 

2. w punkcie 2, granica przystani skręca i biegnie w kierunku północno – zachodnim, a potem północnym 

po określonej prawnie linii brzegu morskiego, po wspólnej granicy pomiędzy działkami 400/31 i 400/28 do 

punktu 3, o współrzędnych =54°17'22.14"N i =19°26'43.17"E; 

3. w punkcie 3, granica przystani skręca i biegnie w kierunku północno – wschodnim wspólną granicą 

działek ewidencyjnych nr 400/31 i 400/28 do punktu 4 zlokalizowanego w północnym narożniku działki 

ewidencyjnej nr 400/28, o współrzędnych =54°17'22.24"N i =19°26'43.42"E; 

4. w punkcie 4 granica przystani skręca w kierunku południowym i biegnie wspólną granicą działek 

ewidencyjnych nr 400/31 i 400/28 do punktu 5, zlokalizowanego na określonej prawnie linii brzegowej, o 

współrzędnych =54°17'21.91"N i =19°26'44.10"E; 

5. w punkcie 5 granica przystani skręca i biegnie w kierunku południowo-wschodnim, określoną prawnie 

linią brzegowa, po wspólnej granicy między działkami ewidencyjnymi nr 400/31 i 400/28 oraz 40/6 i 40/5 do 

punktu 6, o współrzędnych =54°17'22.15"N i =19°26'45.43"E; 

6. w punkcie 6 granica przystani skręca i biegnie w kierunku północno – zachodnim po określonej prawnie 

linii brzegowej, wspólną granicą pomiędzy działkami 40/5 i 41/3 do punktu 7, zlokalizowanego w północno-

zachodnim narożniku działki ewidencyjnej nr 41/3, o współrzędnych =54°17'22.70"N i =19°26'45.11"E; 

7. w punkcie 7 granica przystani skręca i biegnie określona prawnie linią brzegową po wspólnej granicy 

między działkami ewidencyjnymi nr 400/31 i 41/3 do punktu 8, zlokalizowanego w północnym narożniku 

działki ewidencyjnej nr 41/3, na 33,82 km pasa technicznego brzegu morskiego, o współrzędnych ; 

=54°17'23.06"N i =19°26'46.12"E; 

8. w punkcie 8 granica przystani skręca i biegnie w kierunku południowo – wschodnim, wspólną granicą 

działek ewidencyjnych nr 41/3 i 43/4, 41/3 i 42/1, 41/2 i 42/2 do punktu 9, zlokalizowanego na wspólnej 

granicy pomiędzy działkami ewidencyjnymi nr 41/2, 42/2, 246/6, o współrzędnych =54°17'18.29"N i 

=19°26'50.79"E; 
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9. w punkcie 9 granica przystani skręca i biegnie w kierunku południowo – zachodnim do punktu 

10, zlokalizowanego południowym narożniku działki ewidencyjnej 39/2, na wspólnej granicy pomiędzy 

działkami ewidencyjnymi nr 39/2, 246/6 i 38, o współrzędnych =54°17'16.54"N i =19°26'46.23"E; 

10. w punkcie 10 granica przystani skręca i biegnie w kierunku północnym, wspólną granicą działek nr 38 i 

39/2 do punktu 11, zlokalizowanego we wschodnim narożniku działki ewidencyjnej nr 38, o współrzędnych 

=54°17'18.44"N i =19°26'46.21"E; 

11. w punkcie 11 granica przystani skręca i biegnie w kierunku zachodnim, wspólną granicą działek 

ewidencyjnych 38 i 37/5 do punktu 12 zlokalizowanego na zbiegu granic działek ewidencyjnych nr 38, 37/5, 

37/2 37/6 i 37/4, o współrzędnych =54°17'18.42"N i =19°26'42.51"E; 

12. w punkcie 12 granica przystani skręca i biegnie w kierunku północno- zachodnim, wspólną granicą 

działek ewidencyjnych 37/2 i 37/6 do punktu 13, zlokalizowanego w zachodnim narożniku działki nr 37/2, o 

współrzędnych =54°17'19.44"N i =19°26'41.51"E; 

13. w punkcie 13 granica przystani skręca i biegnie w kierunku północno – zachodnim, wspólną granica 

działek ewidencyjnych nr 37/2 i 37/6 do punktu 14, zlokalizowanego na granicy działek ewidencyjnych 

nr 37/2, 400/28, 37/6,37/3 i 39/1 o współrzędnych =54°17'20.77"N i =19°26'44.06"E; 

14. w punkcie 14 granica przystani skręca i biegnie w kierunku północno – zachodnim, wspólną granicą 

działek ewidencyjnych 400/28 i 37/6 do punktu początkowego 1 i zamyka granice przystani. 

§ 2. Dostęp do przystani od strony wody jest zachowany po istniejących głębokościach. 

§ 3. Współrzędne podano w układzie współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h. 

§ 4. Integralną częścią niniejszego zarządzenia jest mapa w skali 1:1000, stanowiąca załącznik do 

niniejszego zarządzenia. 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 

  

 Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni 

Andrzej Królikowski 
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