
 

Uchwała Nr XXXVI/231/2020 

Rady Gminy Kosakowo 

z dnia 25 czerwca 2020 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 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 36 ust. 5, pkt.1 ustawy o obszarach morskich 

Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2169 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 2019 r. poz. 2169 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. 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.).   

Uchwałą nr XVII/114/2019 z dnia 2 lipca 2019r. Rada Gminy Kosakowo zaopiniowała 

pozytywnie projekt zarządzenia Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni w sprawie określenia 

granic pasa technicznego na terenie gminy Kosakowo. Jednocześnie w piśmie znak: 

ORG.0000.1.51.2019.AW z dnia 4 lipca 2019r. Rada Gminy Kosakowo zwróciła się  

z wnioskiem o: 

1/ rozszerzenie granic pasa technicznego na odcinku km 101,1 – 102,3;  

2/ wydanie zarządzenia zmieniającego Zarządzenie nr 14 z dnia 18 listopada 2003r. w sprawie 

określenia granic pasa technicznego na terenie gminy Kosakowo; 

3/ opracowanie i przedstawienie w formie opisowej dokonywanych zmian, z uwzględnieniem 

punktów granicznych zgodnych z załącznikiem graficznym na mapie przeglądowej w skali  

1:20 000. 

Wniosek nr 1  Rady Gminy Kosakowo został zaakceptowany i na odcinku km 101,15 – 101,35 

zmieniono projekt granicy pasa technicznego. Na odcinku 101,8 – 102,3 granice pasa 

technicznego poprowadzono zgodnie z odwodnym podnóżem wału przeciwpowodziowego; 

W sprawie wniosku nr 2  Rady Gminy Kosakowo Urząd Morski odniósł się w piśmie z dnia 29 

maja 2020r., znak: ZG-WP-8114-3—6/19, w którym zaznaczył, że zgodnie z art. 36 ust.5 

ustawy o obszarach morskich, granica pasa technicznego określana  jest w drodze zarządzenia 

dyrektora urzędu morskiego. Obecnie obowiązujące akty prawne nie określają szczegółów, 

jakie powinny zawierać wydawane zarządzenia, w szczególności nie wskazują, że zmiany 

granic pasa technicznego powinny być określane  w zarządzeniach zmieniających, a nie 

poprzez  wydanie nowego zarządzenia. Ze względu na zmiany w ewidencji gruntów  

i budynków oraz numeracji działek ewidencyjnych celowe jest wydanie nowego zarządzenia 

określającego granicę pasa technicznego na całym jego przebiegu w granicach jednej gminy.  

 

Urząd Morski zmienił projekt przebiegu granic pasa technicznego na terenie Gminy Kosakowo 

zgodnie z pkt 1 wniosku Rady Gminy i wniósł o sporządzenia opinii dotyczącej zmienionego 

projektu.  

 
 



Projekt 

 
 

z dnia  
Kosakowo 

Na podstawie art. 36 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach 
morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 2169 i 1495 oraz 
2020 r. poz. 284)  

 
1. Granice pasa technicznego na terenie gminy Kosakowo  

wskazane na 3 arkuszach map w skali 1:5000 ych z  

2.  1 wskazane jest na mapie ej w skali  
1:20 ej   

3. Z obszaru pasa techniczn ego w  1 czone tereny w granicach 
port  i przystani morskich e w  

4. Traci moc 14 Dyrektora Ur z dnia 19 listopada 2003 r. 
w sprawie o  granic pasa technicznego na terenie gminy Kosakowo (Dz.U.Woj.Pom. z 2003 r. 
nr 151 poz. 2673). 

5. 
Pomorskiego. 

                                       

                                                                                             
                                                                










