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ZARZĄDZENIE NR 6
DYREKTORA URZĘDU MORSKIEGO W SZCZECINIE
z dnia 8 września 2017 r.
w sprawie określenia granicy przystani morskiej w Rewalu oraz o zmianie innego zarządzenia
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 2016 r. poz. 2145 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§ 1. 1. Granice przystani morskiej w Rewalu wyznacza się jak następuje:
1) Część lądowa na terenie gminy Rewal w obrębie ewidencyjnym Rewal 1: poczynając od punktu
granicznego nr 1 położonego na linii brzegu Morza Bałtyckiego, stanowiącego punkt graniczny działek
ewidencyjnych nr 585/5 i nr 585/6, granica przystani morskiej biegnie w kierunku południowo –
wschodnim po granicy działek ewidencyjnych do punktu granicznego nr 2, gdzie załamuje się w kierunku
północno – wschodnim i biegnie do punktu nr 3 gdzie zmienia kierunek na południowo – wschodni
i dochodzi do punktu nr 4. Punkt graniczny nr 4 położony jest na granicy działek nr 585/5, nr 585/6 i nr
399/3. Z tego punktu granica przystani biegnie granicą działek nr 585/5 i nr 399/3 w kierunku południowo
– zachodnim, północną krawędzią działki drogowej – ulicy Saperskiej przez punkt graniczny nr 5 do
punktu granicznego nr 6 położonego na granicy działek ewidencyjnych nr 585/5, nr 399/3, nr 340/1 i nr
585/4. Z tego miejsca granica przystani biegnie granicą działek nr 585/5 i nr 585/4 w kierunku północno –
zachodnim do punktu granicznego nr 7, gdzie załamuje się pod kątem prostym i biegnie w kierunku
południowo – zachodnim do punktu granicznego nr 8. Tu zmienia kierunek na północno – zachodni
i dochodzi do punktu granicznego nr 9 położonego na linii brzegu Morza Bałtyckiego, stanowiącego punkt
na granicy działek nr 585/5 i nr 585/4.
W części lądowej przystani morskiej zawiera się działka ewidencyjna nr 585/5.
2) Część wodna: poczynając od punktu granicznego nr 9 położonego na linii brzegu Morza Bałtyckiego,
stanowiącego punkt na granicy działek nr 585/5 i nr 585/4, granica przystani morskiej biegnie w kierunku
północno-zachodnim na odległość ca 105 m do punktu nr 10. W punkcie tym granica przystani zmienia
kierunek na północno – wschodni i biegnie na odległość ca 127 m do punktu nr 11 wzdłuż linii
podstawowej morza terytorialnego Rzeczypospolitej Polskiej. W tym punkcie granica zmienia kierunek na
południowo – wschodni i biegnie na odległość ca 120 m do punktu nr 1 położonego na linii brzegu Morza
Bałtyckiego, stanowiącego punkt graniczny działek ewidencyjnych nr 585/5 i nr 585/6, od którego
rozpoczęto opis granicy przystani morskiej w Rewalu.
2. Przebieg granicy przystani morskiej w Rewalu przedstawia załącznik do niniejszego zarządzenia.
3. Opis granicy przystani morskiej w Rewalu sporządzono na podstawie danych z ewidencji gruntów
i budynków, według stanu na wrzesień 2016 r. Do opracowania przyjęto numerację punktów granicy przystani
od nr 1 do nr 11.
4. Wykaz współrzędnych punktów o których mowa w § 1 ustęp 1 pkt 1 i 2 dla przystani morskiej w Rewalu
określonych w układzie współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h oraz w układzie
współrzędnych płaskich prostokątnych PL – 2000 przedstawia poniższa tabela:
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Współrzędne geocentryczne geodezyjne
GRS80h
φ – szerokość
λ – długość
geodezyjna
geodezyjna
[stopnie, minuty,
[stopnie, minuty,
sekundy]
sekundy]
54° 04ʹ
54° 04ʹ
54° 04ʹ
54° 04ʹ
54° 04ʹ
54° 04ʹ
54° 04ʹ
54° 04ʹ
54° 04ʹ
54° 04ʹ
54° 05ʹ

57.5559ʹʹ
56.8054ʹʹ
57.1381ʹʹ
56.3035ʹʹ
54.7452ʹʹ
54.5135ʹʹ
55.6281ʹʹ
55.3840ʹʹ
56.4424ʹʹ
59.5827ʹʹ
01.1458ʹʹ

15°
15°
15°
15°
15°
15°
15°
15°
15°
15°
15°

00ʹ
00ʹ
00ʹ
00ʹ
00ʹ
00ʹ
00ʹ
00ʹ
00ʹ
00ʹ
00ʹ

38.5103ʹʹ
38.9772ʹʹ
40.7217ʹʹ
41.3117ʹʹ
35.9565ʹʹ
34.3557ʹʹ
33.8460ʹʹ
32.5009ʹʹ
31.8075ʹʹ
29.5906ʹʹ
36.0323ʹʹ

Współrzędne prostokątne
Układ „2000”
X

Y

[metry]

[metry]

5994654.3700
5994631.1700
5994641.4600
5994615.6600
5994567.4700
5994560.3000
5994594.7600
5994587.2100
5994619.9300
5994717.0100
5994765.3500

5500700.0400
5500708.5300
5500740.2400
5500750.9700
5500653.6300
5500624.5300
5500615.2600
5500590.8100
5500578.2000
5500537.8900
5500654.9800

§ 2. W Zarządzeniu nr 2 Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 3 czerwca 2002 r.
w sprawie określenia akwenów portowych oraz ogólnodostępnych obiektów, urządzeń i instalacji
wchodzących w skład infrastruktury portowej w portach morskich w Dziwnowie, Kamieniu Pomorskim,
Karsiborze, Lubinie, Mrzeżynie, Nowym Warpnie, Policach, Przytorze, Sierosławie, Stepnicy, Trzebieży,
Wapnicy i Wolinie oraz w przystaniach morskich w Międzyzdrojach, Niechorzu i Rewalu ogłoszonym
w 2002 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego Nr 38 poz. 798 wprowadza się
następujące zmiany:
§ 17 otrzymuje brzmienie:
„W skład infrastruktury przystani morskiej w Rewalu wchodzą:
1) Akwatorium stanowiące obszar Morza Bałtyckiego położone w granicach przystani morskiej
w Rewalu.
2) Ogólnodostępne urządzenia i instalacje: - wyciągarki łodziowe, szt. 3 - oświetlenie przystani.”
§ 3. Traci moc zarządzenie Nr 3 Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 27 maja 1992 r.
w sprawie ustalenia granicy morskiej przystani rybackiej w Rewalu (Dz. Urz. Woj. Szczecińskiego
z 1992 r. Nr 7 poz. 88).
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Zachodniopomorskiego.
Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie
Wojciech Zdanowicz
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