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831
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ
z dnia 10 lipca 2001 r.
w sprawie okreÊlenia siedzib i terytorialnego zakresu dzia∏ania dyrektorów urz´dów ˝eglugi Êródlàdowej.

Na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 21 grudnia
2000 r. o ˝egludze Êródlàdowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 5,
poz. 43) zarzàdza si´, co nast´puje:

— rzeka Brda od po∏àczenia z Kana∏em Bydgoskim w miejscowoÊci Czy˝kówko do ujÊcia do
rzeki Wis∏y,

§ 1. OkreÊla si´ miasta: Bydgoszcz, Gdaƒsk, Gi˝ycko, K´dzierzyn-Koêle, Kraków, Szczecin, Warszawa
i Wroc∏aw, jako siedziby urz´dów ˝eglugi Êródlàdowej.

— Kana∏ Âlesiƒski wraz z jeziorem Gop∏o,

§ 2. Ustala si´ nast´pujàcy terytorialny zakres dzia∏ania dyrektorów urz´dów ˝eglugi Êródlàdowej:
1) dyrektora Urz´du ˚eglugi Âródlàdowej w Bydgoszczy:
a) Êródlàdowe drogi wodne:
— rzeka Wis∏a od km 719,9 (Silno) do ujÊcia rzeki Wdy,
— Kana∏ Bydgoski,
— rzeka Noteç Górna od jeziora Gop∏o do po∏àczenia z Kana∏em Górnonoteckim,

— rzeka Warta od Kana∏u Âlesiƒskiego do ujÊcia
rzeki Noteci,
b) wody Êródlàdowe, inne ni˝ Êródlàdowe drogi
wodne, w granicach województw: kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego — w zakresie,
o którym mowa w art. 1 ust. 3 ustawy z dnia
21 grudnia 2000 r. o ˝egludze Êródlàdowej,
2) dyrektora Urz´du ˚eglugi Âródlàdowej w Gdaƒsku:
a) Êródlàdowe drogi wodne:
— rzeka Wis∏a od ujÊcia rzeki Wdy do granicy
morskich wód wewn´trznych,

— Kana∏ Górnonotecki,

— rzeka Wis∏a Gdaƒska (Wis∏a Martwa) od rzeki
Wis∏y w Przegalinie do granicy morskich wód
wewn´trznych,

— rzeka Noteç Dolna od po∏àczenia z Kana∏em
Bydgoskim do ujÊcia do rzeki Warty,

— rzeka Nogat od rzeki Wis∏y do ujÊcia do Zalewu WiÊlanego,
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— rzeka Szkarpawa od rzeki Wis∏y do ujÊcia do
Zalewu WiÊlanego,
— Kana∏ Jagielloƒski,
— system Jezior Warmiƒskich obejmujàcy szlak
g∏ówny jezior po∏àczonych rzekami lub kana∏ami od rzeki Elblàg do miast Ostródy i I∏awy
z bocznymi odga∏´zieniami,
b) wody Êródlàdowe, inne ni˝ Êródlàdowe drogi
wodne, w granicach województwa pomorskiego
i nast´pujàcych powiatów województwa warmiƒsko-mazurskiego: elblàskiego, i∏awskiego,
nowomiejskiego i ostródzkiego — w zakresie,
o którym mowa w art. 1 ust. 3 ustawy z dnia
21 grudnia 2000 r. o ˝egludze Êródlàdowej,
3) dyrektora Urz´du ˚eglugi Âródlàdowej w Gi˝ycku:
a) Êródlàdowe drogi wodne:
— Kana∏ Augustowski od po∏àczenia z rzekà Biebrzà do granicy Paƒstwa wraz z jeziorami
znajdujàcymi si´ na trasie tego kana∏u,
— jezioro Wigry,
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5) dyrektora Urz´du ˚eglugi Âródlàdowej w Krakowie:
a) Êródlàdowe drogi wodne:
— rzeka Wis∏a od ujÊcia rzeki Przemszy do km
324,5 (ujÊcie rzeki Kamiennej),
— rzeka Przemsza od po∏àczenia rzek Bia∏ej Przemszy i Czarnej Przemszy do ujÊcia do rzeki Wis∏y,
— Kana∏ ¸àczaƒski,
— rzeka Dunajec od ujÊcia rzeki Bia∏ej do ujÊcia
do rzeki Wis∏y,
— rzeka San od ujÊcia rzeki Tanew do ujÊcia do
rzeki Wis∏y,
b) wody Êródlàdowe, inne ni˝ Êródlàdowe drogi
wodne, w granicach województw: ma∏opolskiego, podkarpackiego, Êwi´tokrzyskiego i nast´pujàcych powiatów województwa Êlàskiego:
bielskiego, cieszyƒskiego, pszczyƒskiego i ˝ywieckiego — w zakresie, o którym mowa w art.
1 ust. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o ˝egludze Êródlàdowej,

— system Jezior Mazurskich obejmujàcy jeziora
po∏àczone rzekami i kana∏ami od jeziora RoÊ
(w∏àcznie) do miasta W´gorzewa wraz z bocznymi odga∏´zieniami,

6) dyrektora Urz´du ˚eglugi Âródlàdowej w Szczecinie:

— rzeka Pisa od jeziora RoÊ do ujÊcia do rzeki
Narwi,

— rzeka Odra od 542,4 km (ujÊcie Nysy ¸u˝yckiej) do granicy morskich wód wewn´trznych,

— rzeka Biebrza od ujÊcia Kana∏u Augustowskiego do ujÊcia do rzeki Narwi,

— rzeka Odra Zachodnia wraz z odga∏´zieniem
od jazu w miejscowoÊci Widuchowa km 704,1
rzeki Odry do granicy morskich wód wewn´trznych,

b) wody Êródlàdowe, inne ni˝ Êródlàdowe drogi
wodne, w granicach województwa podlaskiego
i nast´pujàcych powiatów województwa warmiƒsko-mazurskiego: bartoszyckiego, braniewskiego, dzia∏dowskiego, e∏ckiego, gi˝yckiego,
k´trzyƒskiego, lidzbarskiego, mràgowskiego, nidzickiego, olecko-go∏dapskiego, olsztyƒskiego,
piskiego i szczycieƒskiego — w zakresie, o którym mowa w art. 1 ust. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o ˝egludze Êródlàdowej,
4) dyrektora Urz´du ˚eglugi Âródlàdowej w K´dzierzynie-Koêlu:
a) Êródlàdowe drogi wodne:
— rzeka Odra od Raciborza do km 181,3 (ujÊcie
Nysy K∏odzkiej),
— Kana∏ Gliwicki,
— Kana∏ K´dzierzyƒski,
b) wody Êródlàdowe, inne ni˝ Êródlàdowe drogi
wodne, w granicach województwa opolskiego
i nast´pujàcych powiatów województwa Êlàskiego: b´dziƒskiego, cz´stochowskiego, gliwickiego, k∏obuckiego, lublinieckiego, miko∏owskiego, myszkowskiego, raciborskiego, rybnickiego, tarnogórskiego, wodzis∏awskiego i zawierciaƒskiego — w zakresie, o którym mowa
w art. 1 ust. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r.
o ˝egludze Êródlàdowej,

a) Êródlàdowe drogi wodne:

— Jezioro Dàbie do granicy morskich wód wewn´trznych,
— rzeka Warta od ujÊcia rzeki Noteci do ujÊcia do
rzeki Odry,
— rzeka Nysa ¸u˝ycka od Gubina do ujÊcia do
rzeki Odry,
b) wody Êródlàdowe, inne ni˝ Êródlàdowe drogi
wodne, w granicach województwa zachodniopomorskiego i nast´pujàcych powiatów województwa lubuskiego: gorzowskiego, mi´dzyrzeckiego, s∏ubickiego, strzelecko-drezdeneckiego i sul´ciƒskiego — w zakresie, o którym mowa
w art. 1 ust. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r.
o ˝egludze Êródlàdowej,
7) dyrektora Urz´du ˚eglugi Âródlàdowej w Warszawie:
a) Êródlàdowe drogi wodne:
— rzeka Wis∏a od km 324,5 (ujÊcie rzeki Kamiennej) do km 719,9 (Silno),
— Kana∏ ˚eraƒski,
— rzeka Bug od ujÊcia rzeki Muchawiec do ujÊcia
do rzeki Narwi,
— rzeka Narew od ujÊcia rzeki Biebrzy do ujÊcia
do rzeki Wis∏y wraz z Jeziorem Zegrzyƒskim,
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b) wody Êródlàdowe, inne ni˝ Êródlàdowe drogi
wodne, w granicach województw: mazowieckiego, lubelskiego i ∏ódzkiego — w zakresie, o którym mowa w art. 1 ust. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o ˝egludze Êródlàdowej,
8) dyrektora Urz´du ˚eglugi Âródlàdowej we Wroc∏awiu:
a) Êródlàdowe drogi wodne:
— rzeka Odra od km 181,3 (ujÊcie Nysy K∏odzkiej) do km 542,4 (ujÊcie Nysy ¸u˝yckiej),
— w´ze∏ dróg wodnych we Wroc∏awiu,
b) wody Êródlàdowe, inne ni˝ Êródlàdowe drogi
wodne, w granicach województwa dolnoÊlàskiego oraz nast´pujàcych powiatów województwa
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lubuskiego: kroÊnieƒskiego, nowosolskiego,
Êwiebodziƒskiego, zielonogórskiego, ˝agaƒskiego i ˝arskiego — w zakresie, o którym mowa
w art. 1 ust. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r.
o ˝egludze Êródlàdowej.

§ 3. Traci moc zarzàdzenie Ministra ˚eglugi z dnia
10 stycznia 1961 r. w sprawie powo∏ania inspektoratów
˝eglugi Êródlàdowej (Monitor Polski Nr 7, poz. 37).
§ 4. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Transportu i Gospodarki Morskiej:
w z. K.J. Tchórzewski

