
 

 Uchwała Nr XVII/114/2019  

Rady Gminy Kosakowo  

 z dnia 2 lipca 2019 r.  

 

 

 

w sprawie: zaopiniowania projektu zarządzenia Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni 

w sprawie określenia granic pasa technicznego na terenie gminy Kosakowo  

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym                         

(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.) oraz art. 36 ust. 5, pkt.1 ustawy o obszarach morskich 

Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2214 z późn. zm.) 

Rada Gminy Kosakowo  uchwala, co następuje:  

 

§1 

1. Opiniuje się pozytywnie projekt zarządzenia Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni                                 

w sprawie określenia granic pasa technicznego na terenie gminy Kosakowo  

2. Przebieg granicy pasa technicznego na terenie gminy Kosakowo wyznaczają linie 

łączące punkty graniczne wskazane na 3 arkuszach map w skali 1:5000 oraz na mapie 

przeglądowej w skali 1:20 000, stanowiących załączniki do uchwały  

 

§2 

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kosakowo.  

 

§3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Uzasadnienie 

 
 
Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni zwrócił się do Rady Gminy Kosakowo o wydanie                        

na podstawie art. 36 ust.5, pkt.1 ustawy o obszarach morskich Rzeczpospolitej Polskiej  

i administracji morskiej ( t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2214 ze zm.) opinii w sprawie ustalenia 

granicy pasa technicznego na terenie gminy Kosakowo.  

Zmiana granicy pasa technicznego opisana w projekcie zarządzenia Dyrektora Urzędu 

Morskiego w Gdyni  oraz przedstawiona graficznie na załącznikach mapowych - arkusz nr 1, 

2 i 3 w skali 1:5000  oraz na mapie przeglądowej w skali 1:20 000 dotyczy korekty przebiegu 

granicy pasa technicznego ustalonej Zarządzeniem nr 14 Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni 

z dnia 19 listopada 2003r. opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Pomorskiego z 2015r., poz. 2264.  

Aktualizacja granicy pasa technicznego została podyktowana zmianą formy zapisów 

stosowanych w aktach prawnych. Obecnie do zarządzenia dołączane są mapy z przebiegiem 

ustalonej granicy pasa technicznego. W obowiązującym Zarządzeniu wymienione zostały  

numery ewidencyjne działek wchodzących w obszar pasa technicznego. W związku z tym ,                       

że ewidencja gruntów podlega ciągłym zmianom na skutek dokonywanych  podziałów  

geodezyjnych, Zarządzenie staje się w tym zakresie nieaktualne. Zgodnie z §2 ust.2  

rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 29 kwietnia 2003r. w sprawie określenia minimalnej  

i maksymalnej szerokości pasa technicznego i ochronnego oraz sposobu wyznaczania                           

ich granic (Dz.U. z 2003r., Nr 89, poz. 820 ze zm.), granice pasa technicznego wyznaczają linie 

łączące punkty graniczne, określone i wytyczone zgodnie z przepisami prawa geodezyjnego  

i kartograficznego. Aktualizacja granic pasa technicznego na terenie gminy Kosakowo została 

podyktowana także koniecznością dostosowania granic tego pasa do obszarów zagrożonych 

powodzią w rejonie km 101,6 -102,9. Korekta granic dotyczy również odcinków km:98,6                          

-98,9 oraz 101,4 – 101,6.  

Zmiana granic pasa technicznego na terenie gminy Kosakowo jest niezbędna                                

ze względu na konieczność spełnienia wymogów dotyczących jego szerokości zgodnie  

z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2003r. w sprawie określenia minimalnej 

i maksymalnej szerokości pasa technicznego i ochronnego oraz sposobu wyznaczania ich 

granic (Dz.U. z 2003r., Nr 89, poz. 820 ze zm.).  W celu spełnienia powyższych wymagań teren 

w granicach pasa technicznego został ograniczony na odcinkach km: 94,9 – 95,4; 96,4 – 96,7.  

Kolejna zmiana dotyczy wyłączenia z obszaru pasa technicznego działek drogowych                 

nr 147/18, 147/53 i części działki nr 147/61, gdyż nie stanowią obszaru przeznaczonego                          

do utrzymania brzegu morskiego w stanie zgodnym z wymogami bezpieczeństwa i ochrony 

środowiska. Po zakończeniu procedury aktualizacji pasa technicznego w nowym zarządzeniu, 

z przebiegu pasa technicznego zostaną wyłączone granice przystani morskich zgodnie                               

z §1 ust.1 wyżej cytowanego rozporządzenia dot. szerokości pasa technicznego.         

 

 

 

 
 



 

Projekt 

ZARZĄDZENIE Nr …….. 

Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni 

z dnia …………… 

w sprawie określenia granic pasa technicznego na terenie gminy Kosakowo 

 

Na podstawie art. 36 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich 

Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2214; zmiany: Dz. U. 

z 2019 r. poz. 125 i poz. 730) oraz zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 

2003 r. w sprawie określenia minimalnej i maksymalnej szerokości pasa technicznego i ochronnego 

oraz sposobu wyznaczania ich granic (Dz. U. z 2003 r. nr 89 poz. 820; zmiany: Dz. U. z 2010 r. nr 150 

poz. 1004) zarządzam, co następuje: 

 

 

§ 1. Granice pasa technicznego na terenie gminy Kosakowo wyznaczają linie łączące punkty graniczne 

wskazane na 3 arkuszach map w skali 1:5000 stanowiących załącznik do niniejszego zarządzenia. 

 

§ 2. Położenie arkuszy map, o których mowa § 1 wskazane jest na mapie przeglądowej w skali  

1:20 000 stanowiącej załącznik do niniejszego zarządzenia.  

 

§ 3. Z obszaru pasa technicznego określonego w § 1 zostają wyłączone tereny leżące w granicach 

portów i przystani morskich określone w odrębnych przepisach. 

 

§ 4. Traci moc zarządzenie nr 14 Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 19 listopada 2003 r. 

w sprawie określenia granic pasa technicznego na terenie gminy Kosakowo (Dz.U.Woj.Pom. z 2003 r. 

nr 151 poz. 2673). 

 

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

Województwa Pomorskiego. 

 

                                                       
 

                                                                                                      Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni                 

                                                                                                                                










