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ośrodki rehabilitacyjne obowiązku poddania się kon
troli Zakładu wymienionej w ust. 1. 

§ 25. Umowy o prowadzenie rehabilitacji leczniczej 
zawarte przez Zakład z ośrodkami rehabilitacyjnymi na 
podstawie rozporządzenia, o którym mowa w § 26, za
chowują ważność do czasu zawarcia nowych umów na 
podstawie niniejszego rozporządzenia. 

§ 26. Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów 
z dnia 3 grudnia 1996 r. w sprawie kierowania na reha-

bilitację leczniczą w ramach prewencji rentowej oraz 
pokrywania kosztów tej rehabilitacji (Dz. U. Nr 145, 
poz. 674). 

§ 27. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 
7 dni od dnia ogłoszenia. 

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 

z dnia 29 listopada 1999 r. 

w sprawie organizacji i zakresu działania regionalnych zarządów gospodarki wodnej. 

Na podstawie art. 19 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 24 paź
dziernika 1974 r. - Prawo wodne (Dz. U. Nr 38, 
poz. 230, z 1980 r. Nr 3, poz. 6, z 1983 r. Nr 44, poz. 201, 
z 1989 r. Nr 26, poz. 139 i Nr 35, poz. 192, z 1990 r. Nr 34, 
poz. 198 i Nr 39, poz. 222, z 1991 r. Nr 32, poz. 131 
i Nr 77, poz. 335, z 1993 r. Nr 40, poz. 183, z 1994 r. Nr 27, 
poz. 96, z 1995 r. Nr 47, poz. 243, z 1996 r. Nr 106, 
poz. 496, z 1997 r. Nr 47, poz. 299, Nr 88, poz. 554 
i Nr 133, poz. 885 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668) zarzą
dza się, co następuje: 

§ 1. 1. Tworzy się: 

1) Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej z siedzibą 
w Gdańsku, z obszarem działania obejmującym: 

a) dorzecze Wisły od km 684+000 do ujścia do morza, 

b) dorzecze rzek Przymorza na zachód od Wisły do 
rzeki Słupi włącznie, 

c) dorzecze rzek Przymorza na wschód od Wisły do 
rzeki Stradyk włącznie; 

2) Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej z siedzibą 
w Gliwicach, z obszarem działania obejmującym: 

a) dorzecze rzeki Wisły od źródeł do ujścia Prze
mszy (km 0+000), 

b) dorzecze rzeki Odry w granicach państwa do Kę
dzierzyna-Koźla (km 94+900), 

c) dorzecze rzeki Wag w granicach państwa; 

3) Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej z siedzibą 
w Krakowie, z obszarem działania obejmującym: 

a) dorzecze rzeki Wisły od ujścia Przemszy (km 
0+000) do nowego ujścia Sanny (km 295+200), 

b) dorzecze rzeki Dniestr w granicach państwa, 

c) dorzecze rzeki Dunaj w granicach państwa; 

4) Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej z siedzibą 
w Poznaniu, z obszarem działania obejmującym 
dorzecze rzeki Warty od źródeł do ujścia do rzeki 
Odry; 

5) Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej z siedzibą 
w Szczecinie z obszarem działania obejmującym: 

a) dorzecze rzeki Odry od ujścia rzeki Nysy Łużyc
kiej (km 542+400) do ujścia do morza z wyłącze
niem dorzecza rzeki Warty, 

b) dorzecze rzek Przymorza Zachodniego do rzeki 
Wieprzy włącznie; 

6) Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej z siedzibą 
w Warszawie, z obszarem działania obejmującym: 

a) dorzecze rzeki Wisły od nowego ujścia rzeki San
ny (km 295+200) do miejscowości Korabniki (km 
684+000) w granicach państwa, 

b) dorzecze rzeki Pregoły w granicach państwa, 

c) dorzecze rzeki Niemen w granicach państwa, 

d) dorzecze rzek Bezleda i Pasmar w granicach pań
stwa; 

7) Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej z siedzibą 
we Wrocławiu, z obszarem działania obejmują
cym: 

a) dorzecze rzeki Odry od Kędzierzyna-Koźla (km 
94+900) do ujścia rzeki Nysy Łużyckiej (km 
542+400) w granicach państwa, 

b) dorzecze rzeki Łaby w granicach państwa; 

zwane dalej "regionalnymi zarządami". 

2. Wykaz wód powierzchniowych administrowa
nych przez regionalne zarządy określa załącznik nr 1 do 
rozporządzenia. 
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3. Obszary działania regionalnych zarządów okre
śla załącznik nr 2 do rozporządzenia. 

§ 2. 1. Regionalnym zarządem kieruje dyrektor re
gionalnego zarządu. 

2. Regionalne zarządy są jednostkami organizacyj
nymi utworzonymi dla realizacji następujących zadań 
z zakresu gospodarki wodnej: 

1) bilansowania zasobów wód powierzchniowych 
i podziemnych, 

2) opracowania i aktualizowania projektów warunków 
korzystania z wód dorzecza, 

3) udziału jako strony w postępowaniach i rozpra
wach wodnoprawnych oraz innych postępowa
niach administracyjnych, związanych z gospodar
ką wodną i ochroną wód, wszczętych i toczących 
się na obszarze dorzecza przez organy administra
cji publicznej, 

4) prowadzenia katastru wodnego dorzecza, ze szcze
gólnym wykorzystaniem najnowszych technologii 
informatycznych, 

5) bilansowania potrzeb rzeczowych i finansowych 
związanych z gospodarką wodną w dorzeczu, 

6) inicjowania studiów i badań w zakresie zagospoda
rowania, ochrony i eksploatacji wód powierzchnio
wych i podziemnych, 

7) opracowywania programów i planów gospodaro
wania zasobami wodnymi i ochrony wód w dorze
czu w aspekcie ilości i jakości oraz ochrony przed 
powodzią i suszą, 

8) opiniowania rozwiązań projektowych, lokalizacji in
westycji mających istotny wpływ na gospodarkę 
wodną w dorzeczu oraz opiniowania wniosków lo
kalizacyjnych dla obiektów projektowanych w gra
nicach koryta wielkiej wody i w obrębie maksymal
nego piętrzenia zbiorników wodnych, 

9) inicjowania i współdziałania we wdrażaniu zasad 
racjonalnej gospodarki wodnej i ochrony środowi
ska, 

10) współpracy z właściwymi organami administracji 
publicznej w zakresie gospodarki wodnej i ochrony 
środowiska, a w szczególności: 

a) informowania o zauważonych zanieczyszcze
niach wód powierzchniowych i o innych zagro
żeniach naturalnego środowiska wodnego, 

b) uzgadniania wniosków o ustalenie obszarów na
rażonych na niebezpieczeństwo powodzi z orga
nami administracji publicznej, 

c) informowania o sposobie eksploatacji i utrzyma
nia koryt rzecznych, stosowanej zabudowie re
gulacyjnej oraz przeciwerozyjnej, 

d) współpracy w dziedzinie programowania i koor
dynacji przedsięwzięć gospodarki wodnej, 

11) w odniesieniu do wód, o których mowa w § 1 
ust. 2: 

a) programowania rozwoju zabudowy i utrzyma
nia śródlądowych wód powierzchniowych, z 
uwzględnieniem wymogów środowiska natural
nego i ochrony przed powodzią i suszą, 

b) opracowywania projektów wieloletnich i rocz
nych planów inwestycyjnych oraz budżetowych 
dla potrzeb utrzymania i eksploatacji śródlądo
wych wód powierzchniowych, 

c) zapewnienia należytego stanu technicznego, ob
sługi i bezpieczeństwa budowli i urządzeń hy
drotechnicznych, 

d) zapewnienia utrzymania w należytym stanie 
technicznym koryt rzek i potoków oraz istnieją
cych budowli regulacyjnych, 

e) gospodarowania wodą w zbiornikach retencyj
nych, zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym 
i instrukcją eksploatacji, 

f) regulowania stanu wód i przepływów w rzekach 
i kanałach w ramach możliwości wynikających 
z posiadanych urządzeń hydrotechnicznych oraz 
warunków hydrologicznych, 

g) prowadzenia plantacji wiklinowych w celu za
pewnienia naturalnego materiału dla części 
robót regulacyjnych prowadzonych przez re
gionalne zarządy lub inne podmioty gospo
darcze, 

h) prowadzenia ewidencji budowli wodnych jako 
części katastru wodnego, 

i) oznakowania szlaków żeglownych i nadzór nad 
wypełnianiem obowiązku oznakowania przez 
administratorów mostów, linii energetycznych, 
kabli, rurociągów i innych obiektów krzyżują
cych się z drogami wodnymi, 

12) udziału w akcji przeciwpowodziowej, w tym: 

a) współdziałania z Głównym Komitetem Przeciw
powodziowym i wojewódzkimi komitetami prze
ciwpowodziowymi oraz innymi jednostkami 
państwowymi powołanymi do zwalczania sytu
acji kryzysowych, 

b) zapewnienia swobodnego spływu wód powo
dziowych i lodów, w ramach posiadanych moż
liwości technicznych, 

c) sterowania falą wezbrań powodziowych w ra
mach rezerw przeciwpowodziowych w zbiorni
kach retencyjnych i na polderach zalewowych 
własnych, a w ramach zadań koordynacyjnych 
- także na obiektach innych użytkowników, 

d) prowadzenia akcji lodołamania celem uniknięcia 
zagrożeń zatorami lodowymi i ułatwienia bezko
lizyjnego spływu lodu i wód roztopowych, 

e) gromadzenia i przekazywania informacji ze 
zbiorników retencyjnych położonych w dorze-
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czu o odpływach i aktualnych rezerwach prze
ciwpowodziowych w czasie występowania wez
brań, 

13) współdziałania z ośrodkami koordynacyjno-infor
macyjnymi osłony przeciwpowodziowej, opartego 
na zasadach regulowanych odrębnymi przepisami 
ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej, 

14) sprawowania funkcji inwestora w zakresie inwesty
cji wodnych resortu środowiska oraz funkcji inwe
stora zastępczego dla obiektów inwestycyjnych 
gospodarki wodnej i z nią związanych, realizowa
nych dla potrzeb innych inwestorów, 

15) nadzoru i koordynacji działań w dziedzinie budowy, 
modernizacji i utrzymania śródlądowych dróg 
wodnych dla potrzeb żeglugi oraz obsługi tych 
dróg w zakresie przygotowania szlaku żeglownego 
do bezpiecznego uprawiania żeglugi; współpracy 
w tym zakresie z inspektoratami żeglugi śródlądo
wej, 

16) współpracy z podmiotami gospodarczymi, prowa
dzącymi działalność żeglugową w zakresie wyko
rzystania, eksploatacji i rozwoju dróg wodnych, 

17) współpracy z administratorami i podmiotami go
spodarczymi prowadzącymi działalność w zakresie 
energetyki wodnej i melioracji podstawowych, ze 
szczególnym uwzględnieniem czynnej i biernej 
ochrony przeciwpowodziowej, 

18) poboru opłat za żeglugę i śluzowanie, za materiały 
wydobywane z wód powierzchniowych, za dzierża
wę terenów lub urządzeń przybrzeżnych oraz za ko
rzystanie z obiektów hydrotechnicznych przez in
nych użytkowników wód, 

19) eksploatacji elektrowni wodnych, zespolonych 
z obiektami hydrotechnicznymi piętrzącymi wodę, 
będących w administracji regionalnego zarządu, 

20) administrowania gruntami i nieruchomościami 

Skarbu Państwa, pozostającymi w zarządzie regio
nalnego zarządu, 

21) współpracy z Inspekcją Ochrony Środowiska, wo
jewódzkimi inspektoratami ochrony środowiska, 
Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej, 
Państwowym Instytutem Geologicznym, urzędami 
morskimi, placówkami naukowo-badawczymi i in
nymi jednostkami związanymi z ochroną środowi
ska w zakresie ochrony wód i ochrony zasobów 
przed degradacją i nadmierną eksploatacją oraz 
w zakresie wpływu przedsięwzięć hydrotechnicz
nych na środowisko przyrodnicze, 

22) współpracy na wodach granicznych, zgodnie z obo
wiązującymi przepisami prawa i umowami mię
dzynarodowymi, 

23) administrowania i utrzymania rzecznych przejść 
granicznych oraz współpracy ze służbami granicz
nymi i celnymi, 

24) współpracy z regionalnymi dyrekcjami lasów pań
stwowych w zakresie zabudowy źródłowych odcin
ków rzek i potoków oraz w zakresie wycinki drzew 
w strefach przybrzeżnych, 

25) współpracy z urzędami morskimi w zakresie spraw 
związanych z działalnością na wodach śródlądo
wych, morskich wodach wewnętrznych i w por
tach, 

26) współpracy z jednostkami i organizacjami zagra
nicznymi w zakresie gospodarki wodnej i utrzyma
nia dróg wodnych, 

27) prowadzenia edukacji społeczeństwa w zakresie ra
cjonalnej gospodarki wodnej i ochrony środowi
ska, 

28) realizacji zadań z zakresu obronności , określonych 
w przepisach szczególnych. 

§ 3. Regionalne zarządy są państwowymi jednost
kami budżetowymi, których wydatki pokrywane są 
z budżetu państwa, w części dotyczącej działu admini
stracji rządowej - gospodarka wodna. 

§ 4. Szczegółową organizację regionalnego zarzą
du określa regulamin organizacyjny nadany przez dy
rektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej, za
twierdzony przez ministra właściwego do spraw go
spodarki wodnej. 

§ 5. Dyrektorowi regionalnego zarządu powierza się: 

1) wydawanie pozwoleń wodnoprawnych na przesy
ły wody oraz na wykonywanie urządzeń zabezpie
czających przed powodzią - z wyjątkiem gdy re
gionalny zarząd jest wnioskodawcą; w takim przy
padku przedmiotowe pozwolenie wodnoprawne 
wydaje minister właściwy do spraw gospodarki 
wodnej, 

2) koordynację działań przeciwpowodziowych w do
rzeczu. 

§ 6. 1. Regionalne zarządy wstępują w prawa i obo
wiązki okręgowych dyrekcji gospodarki wodnej i do
tychczasowych regionalnych zarządów gospodarki 
wodnej stosownie do obszarów działania, o których 
mowa w § 1 ust. 1. 

2. W okresie trzech miesięcy od daty wejścia w ży
cie niniejszego rozporządzenia dyrektorzy regional
nych zarządów gospodarki wodnej dokonują spisu 
z natury i przekazania majątku w związku ze zmianą ob
szaru działania regionalnych zarządów. 

§ 7. Traci moc zarządzenie Ministra Ochrony Środo
wiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 1 lute
go 1991 r. w sprawie utworzenia regionalnych zarzą
dów gospodarki wodnej (Monitor Polski Nr 6, poz. 38). 

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 
1 stycznia 2000 r. 

Minister Środowiska: A. Tokarczuk 
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Załączniki do rozporządzenia Ministra Środowiska 
z dnia 29 listopada 1999 r. (poz. 1180) 

Załącznik nr 1 

WYKAZ WÓD POWIERZCHNIOWYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ REGIONALNE ZARZĄDY 

I. Wykaz wód powierzchniowych administrowa
nych przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej 
z siedzibą w Gdańsku: 

1) rzeka Wisła od miejscowości Korabniki (km 
684+000) do ujścia do morza, 

2) rzeka Drwęca od jeziora Drwęckiego do ujścia do 
rzeki Wisły, 

3) system jezior warmińskich, obejmujących jeziora 
połączone rzekami i kanałami od jezior: Szeląg 
Wielki i Szeląg Mały wraz z tymi jeziorami do jezio
ra Drużno z odgałęzieniami do jezior: Bartążek, Je
ziorak i Ewingi wraz z tymi jeziorami, 

4) jezioro Drużno, 

5) kanał Jagielloński, 

6) rzeka Nogat, 

7) rzeka Szkarpawa, 

8) rzeka Martwa Wisła od miejscowości Przegalina do 
linii łączącej południowy kraniec przystani rybac
kiej w Gdańsku-Górkach Wschodnich do ujścia Ka
nału Wiślinka, 

9) rzeka Motława wraz z jej dopływem od granicy 
morskich wód wewnętrznych do ujścia rzeki Radu
ni, 

10) rzeka Radunia wraz z jeziorem Raduńskim Górnym 
i Dolnym, 

11) rzeka Wda (Czarna Woda) od jeziora Wdzydze, wraz 
z tym jeziorem, do ujścia rzeki Wisły, 

12) rzeka Słupia od ujścia rzeki Kamiennej do ujścia do 
morza, 

13) rzeka Pasłęka od zbiorn ika Pierzchały do ujścia do 
Zalewu Wiślanego, 

14) rzeka Święta (ruga) od Nowego Dworu Gdańskie
go (km 13+100) do ujścia do rzeki Szkarpawy, 

15) rzeka Brda od źródeł wraz z jeziorami, przez które 
przepływa, i zbiornikiem Mylof do połączenia z Ka
nałem Bydgoskim. 

II. Wykaz wód powierzchniowych administrowa
nych przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej 
z siedzibą w Gliwicach: 

A. Zlewnia Wisły: 

1) rzeka Mała Wisła od ujścia rzeki Przemszy do zbior
nika Wisła Czarne wraz z tym zbiornikiem, z wyłą
czeniem zbiornika Goczałkowice, 

2) potoki: Czarna Wisełka i Biała Wisełka - od ujścia 
do zbiornika Wisła Czarne do granicy lasów, 

3) potoki: Gościejów, Malinka, Kopydło, Dobka, Bren
nica, Dziechcinka, Partecznik, Pinkasów, Jawornik, 
Gahura, Jaszowiec, Suchy, Poniwiec, Gościerado
wiec, Gronie, Kamieniczek, Maciejiczka, Spod Or
łowej - od ujścia do rzeki Małej Wisły do granicy 
lasów, 

4) potoki: Młaka, Sadowy, Cienciaty, Fiedorówka - od 
ujścia do potoku Malinka do granicy lasów, 

5) potok Łabajów od ujścia do potoku Kopydło do gra
nicy lasów, 

6) Potok Tokarski od ujścia do potoku Dobka do grani
cy lasów, 

7) potoki: Bukowy, Nastroczny, Chroboczy, Hołcyna, 
Jatny, Leśnica - od ujścia do potoku Brennica do 
granicy lasów, 

8) potoki: Bzowy, Spod Góry Orłowej, Wielki Suchy, 
Mały Suchy - od ujścia do potoku Leśnica do gra
nicy lasów, 

9) potoki: Śniegotny, CercJlla, Głębiec, Snowaniec, 
Spod Suchego Gronia, Zarnowiec, Barujec, Spod 
Górki, Bucze, Głębiczek - od ujścia do potoku 
Brennica do granicy lasów, 

10) rzeka Biała od ujścia do rzeki Małej Wisełki do gra
nicy lasów, 

11) potoki: Olszówka i Straconka - od ujścia do rzeki 
Białej do granicy lasów, 

12) Potok Goławiecki, 

13) rzeka Przemsza od ujścia do rzeki Wisły w Oświęci
miu do mostu drogowego w Siewierzu wraz ze 
zbiornikiem Przeczyce i zbiornikami rezerwowymi 
w cofce tego zbiornika, 

14) rzeka Pogoria od ujścia do rzeki Przemszy wraz ze 
zbiornikiem wodnym Pogoria III, 

15) rzeka Brynica od ujścia do rzeki Przemszy do zbior
nika Kozłowa Góra, 

16) rzeka Biała Przemsza od ujścia do rzeki Przemszy do 
mostu kolejowego w Maczkach, 

17) rzeka Szarlejka od ujścia do rzeki Brynicy do poto
ku Seget z wyłączeniem odcinka przykrytego pod 
miastem Piekary Śląskie, 

18) rzeka Bobrek, 

19) zbiornik Łąka na rzece Pszczynce, 

20) Potok Zagórski (lewy dopływ Przemszy) od km 
1 +000 do km 3+300. 
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B. Zlewnia Odry: 

1) rzeka Odra od granicy państwa w miejscowości 
Chałupki do Kędzierzyna-Koźla (km 94+900), 

2) rzeka Olza od ujścia do rzeki Odry do granicy lasów 
(w granicach państwa), 

3) potoki: Puńcówka, Bobrówka, Piotrówka (w grani
cach państwa) oraz Szotkówka, 

4) kanał Ulgi - Nowa Odra w Raciborzu, 

5) rzeka Ruda od ujścia do rzeki Odry do potoku Kło
kocinka wraz z Kanałem Ulgi Rudka w Kuźni Raci
borskiej, z wyłączeniem zbiornika Rybnik i stawu 
Paruszowiec, 

6) rzeka Nacyna od progu w km 1+210 powyżej prze
pompowni Rybnik do wylotu z KWK Rydułtowy 
w km 13+370, 

7) rzeka Bierawka od ujścia do rzeki Odry do osi zapo
ry zbiornika Dębieńsko w km 47+300, 

8) potok Knurówka od ujścia do rzeki Bierawki do od
cinka krytego w km 3+000, 

9) rzeka Kłodnica od ujścia do rzeki Odry do źródeł 
w miejcowości Katowice wraz ze zbiornikiem 
Dzierżno Duże, 

10) Potok Toszecki od ujścia do rzeki Kłodnicy do mo
stu drogowego w miejscowości Niewiesie wraz ze 
zbiornikiem Pławniowice, 

11) rzeka By tomka od ujścia do rzeki Kłodnicy do wylo
tu kolektora wód deszczowych przy ul. Wrocław
skiej w Bytomiu, 

12) potok Czarniawka od ujścia do rzeki Kłodnicy do za
lewiska przy ul. Klary w Rudzie Śląskiej, 

13) potoki: Bielszowicki i Ślepiotka od ujścia do rzeki 
Kłodnicy do źródeł, 

14) Kanał Kłodnicki od ujścia do rzeki Odry do mostu 
kolejowego w Kędzierzynie-Koźlu, 

15) rzeka Opawa w granicach państwa, 

16) potok Opawica w granicach państwa, 

17) Kanał Gliwicki od portu w Kędzierzynie-Koźlu do 
basenów portowych w Gliwicach wraz z Kanałem 
Kędzierzyńskim od ujścia do Kanału Gliwickiego 
do portu Zakładów Azotowych w Kędzierzynie
-Koźlu, 

18) zbiornik wodny Dzierżno Małe na rzece Dramie. 

C. Zlewnia Wagu 

- potok Czadeczka w granicach państwa. 

III. Wykaz wód powierzchniowych administrowa
nych przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej 
z siedzibą w Krakowie: 

A. Zlewnia Wisły: 

1) rzeka Wisła od ujścia rzeki Przemszy (km 0+000) do 
nowego ujścia rzeki Sanny (km 295+200) wraz z Ka
nałem Łączany-Skawina, 

2) rzeka Soła na całej długości wraz ze zbiornikami 
Tresna-Porąbka-Czaniec oraz dopływy powyżej 
zapory w Czańcu, 

3) rzeka Skawa na całej długości oraz jej dopływy powy
żej ujścia potoku Choczenka wraz z tym potokiem, 

4) rzeka Raba na całej długości wraz ze zbiornikiem 
Dobczyce oraz jej dopływy powyżej ujścia potoku 
Trzemeśnia wraz z tym potokiem, 

5) rzeka Dunajec na całej długości i jej dopływy powy
żej zbiornika w Czchowie oraz rzeka Biała na całej 
długości i jej dopływy powyżej ujścia potoku Pła
wianka wraz z tym potokiem, 

6) rzeka Nida od ujścia do rzeki Wisły do mostu dro
gowego w Pińczowie bez dopływów, 

7) rzeka Wisłoka na całej długości i jej dopływy powy
żej miejscowości Pilzno wraz ze zbiornikiem Klim
kówka na rzece Ropie z wyjątkiem: 
a) potoków: Dulcza, Szczawa, Promnica, Grobla, Ir

winka, 
b) dopływów rzeki Jasiołki: Chlebianka, Szebianka, 

Czarny, Warzycki, Bóbrka, 
c) dopływów rzeki Ropy: Miednik, Szumniak, Ropka, 

Zdynia, Łęg, Sękówka, Dominikowa, Moszczan
ka, Libuszanka, Konowski, Olszyna i Trzcinica, 

8) rzeka San na całej długości i jej dopływy powyżej 
ujścia rzeki Wiar z wyjątkiem potoków: Dąbrówka, 
Zalasek, Ruszelczyce, Komonicki oraz rzeka Wiar 
na całej długości (w granicach państwa) i jej dopły
wy powyżej ujścia potoku Huwnickiego, 

9) rzeka Tanew na całej długości bez dopływów, 

10) rzeka Wisłok na całej długości wraz ze zbiornikiem 
Besko oraz jej dopływy powyżej ujścia rzeki Piel ni
ca bez tej rzeki, 

11) zbiornik Chańcza na rzece Czarnej Staszowskiej. 

B. Zlewnia rzeki Dniestr 

- rzeka Strwiąż i jej dopływy w granicach państwa. 

C. Zlewnia rzeki Dunaj 

- rzeka Czarna Orawa i jej dopływy w granicach pań
stwa (od zbiornika Orawskiego do źródeł). 

IV. Wykaz wód powierzchniowych administrowa
nych przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej 
z siedzibą w Poznaniu: 

1) rzeka Warta od potoku Boży Stok w km 770+400 do 
ujścia do Odry wraz ze zbiornikami Poraj i Jezior-
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sko i z kanałami ulgi Kucelinka w Częstochowie, 
Uniejowie, Koninie, Śremie, Poznaniu, Sierakowie, 
Międzychodzie, Skwierzynie i Gorzowie Wlkp., 

2) rzeka Noteć od jeziora Gopło wraz z tym jeziorem 
i zbiornikiem jeziorowym Pakość na Noteci Za
chodniej, Jeziorem Szydłowsko-Popielewskim na 
rzece Pannie, kanałem Folusz z jeziorami, kanałem 
Górnonoteckim i rzeką Starą Notecią na odcinku 
Leszczyce-Kołuda-Rynarzewo-Nakło do ujścia 
do rzeki Warty, 

3) rzeka Gwda poniżej ujścia rzeki Czernicy do ujścia 
do rzeki Noteci wraz z rzeką Piławą od nasypu toro
wiska kolejowego zlokalizowanego 750 m powyżej 
wodowskazu Nadarzyce, 

4) rzeka Drawa od wypływu z Jeziora Drawskiego do 
ujścia do Noteci wraz z jeziorami, przez które prze
pływa, 

5) rzeka Prosna od miejscowości Utrata do ujścia do 
Warty, 

6) Kanał Ślesiński z jeziorami leżącymi na trasie Kana
łu, 

7) Kanał Bydgoski, 

8) rzeka Brda od połączenia z Kanałem Bydgoskim do 
ujścia do Wisły. 

V. Wykaz wód powierzchniowych administrowa
nych przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej 
z siedzibą w Szczecinie: 

1) Jezioro Dąbie wraz z bocznymi akwenami: lński 
Nurt, Babina, Czapina, Święta, Orli Przesmyk i Duń
czyca, łączącymi jezioro z morskimi wodami we
wnętrznymi, 

2) kanał Klucz-Ustowo (Skośnica), 

3) kanał Marwice-Gartz, 

4) rzeka Odra od ujścia rzeki Nysy Łużyckiej (km 
542+400) do ujścia (rzeka Regalica) do jeziora Dą
bie wraz z bocznymi kanałami: Klucz, Cegielinka 
i Odyńca, 

5) rzeka Odra Zachodnia od jazu w miejscowości Wi
duchowa (704+100) do granicy wód morskich wraz 
z bocznym Kanałem Kurowskim, 

6) rzeka Parnica do granicy z wewnętrznymi wodami 
morskimi wraz z bocznymi kanałami: Parnickim 
i Zielonym. 

VI. Wykaz wód powierzchniowych administrowa
nych przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej 
z siedzibą w Warszawie: 

1) Rzeka Wisła od nowego ujścia rzeki Sanny (km 
295+200) do miejscowości Korabniki (km 684+000) 
wraz ze zbiornikiem Włocławskim, 

2) rzeka Kamienna wraz ze zbiornikiem Brody lłżeckie, 

3) rzeka Wieprz od Zwierzyńca (km 262+600) do ujścia 
do Wisły, 

4) rzeka Pilica od miejscowości Koniecpol do ujścia do 
Wisły wraz ze zbiornikiem Sulejowskim, 

5) rzeka Bug od granicy państwa w miejscowości 
Gołębie (km 587+200) do ujścia do Narwi, 

6) Kanał Żerański, 

7) rzeka Narew od ujścia rzeki Biebrzy do ujścia do Wi
sły wraz z Jeziorem Zegrzyńskim, 

8) Kanał Augustowski od połączenia z rzeką Biebrzą 
do granicy państwa wraz zjeziorami: Sajno, Necko, 
Rospuda, Serwy oraz jeziora i rzeki leżące na trasie 
Kanału, 

9) rzeka Netta, 

10) rzeka Czarna Hańcza od miejscowości Sarnetki do 
Kanału Augustowskiego, 

11) rzeka Pisa od jeziora Roś do ujścia do rzeki Narwi, 

12) system jezior mazurskich obejmujący jeziora połą
czone z rzekami i kanałami od jeziora Roś, wraz 
z tym jeziorem, do miejscowości Węgorzewo -
z odgałęzieniami do jezior: Nidzkie, Ryńskie, Do
bskie, Przystań, ŚWięcajty wraz z tymi jeziorami, 

13) rzeka Sapina od jeziora Gołdopiwo, wraz z tym je
ziorem, do jeziora Święcajty, 

14) rzeka Krutynia oraz system połączonych z nią jezior 
od Jeziora Gielądzkiego, wraz z tym jeziorem, 

15) Kanał Mazurski od jeziora Przystań do granicy pań
stwa, 

16) Kanał Śniardwy-Roś, 

17) rzeka Świślina na całej długości, 

18) rzeka Pokrzywianka na całej długości. 

VII. Wykaz wód powierzchniowych administrowa
nych przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej 
z siedzibą we Wrocławiu: 

1) rzeka Odra od Kędzierzyna-Koźla (km 94+900) do uj
ścia rzeki Nysy Łużyckiej (km 542+400), 

2) rzeka Mała Panew od miejscowości Zielona do uj
ścia do Odry ze zbiornikiem Turawa, 

3) rzeka Nysa Kłodzka wraz ze zbiornikami Otmuchów 
i Nysa oraz następujące rzeki i potoki w jej zlewni: 
Goworówka km 0,0-6,2, Różana, Domaszkowski 
Potok km 0,0-5,8, Poręba, Ponik, Wilczka km 0,0-
-11,8 wraz z suchym zbiornikiem Międzygórze, 
Bogoryja, Bystrzyca Kłodzka km 0,0-9,5, Krzemie
niec, Przerębla, Drwina, Nowa Bystrzyca, Pławna 
km 0,0-12,0, Jasnosz km 0,0-4,5, Waliszowska 
Woda, Łomnica, Duna Górna, Duna Dolna, Biała 
Lądecka km 0,0-42,0, Bielawka, Kobylica, Mły
nówka, Morawa km 0,0-9,7 wraz z suchym 
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zbiornikiem Stronie Śląskie, Kleśnica km 0,0-5,0, 
Janówka, Przyrwa, Wądół, Pląsawa, Orliczka, Kon
radka,Skrzynczana, Bystrzyca Dusznicka km 0,0-
29,8, Jastrzębik, Cięciwa, Czerwona Woda km 0,0-
3,1, Kamienny Potok, Moszczenica, Laska, Rogozi
niec, Cicha, Toczek, Wielisławka, Jaszkówka, Jo
dłownik, Ścinawka, Sokołowiec, Czarci Potok, Stu
dzieniec, Mątwa, Włodzica, Sokółka, Szczerbnica, 
Jugc;>vvski Potok, Piekielnica, Woliborka, Skakawa, 
Szczyp, Posna, Cedroń, Dzik, Bożkowski Potok, 
Czerw.ionka km 0,0-10,5, Jaśnica, Wilcza km 0,0-
-3,7, Stępa, Małucha, Gruda, Mąkolnica, Budzów
ka km 0,0-27,5, Jadkowa km 0,0-20,7, Gliniec, 
Krzemiennik, Kłopotnica, Węża km 0,0-9,2, Trują
ca km 0,0-9,2, Młynówka-Grzmiąca, Lubnowski 
Potok, Raczyna (w obrębie kanału ulgi zbiornika 
Otmuchów), Świdna km 0,0-0,4, Biała Głuchoła
ska, 

4) rzeka·Bystrzyca wraz ze zbiornikiem Mietków oraz 
następujące rzeki i potoki w jej zlewni: Otłuczyna, 
Złota Woda, Rybna, Jedlina, Jaworzyna, Walimka, 
Piława, Strzegomka wraz ze zbiornikiem Dobro
mierz, Pełcznica (bez kanału krytego), 

5) rzeka Kaczawa wraz z suchym zbiornikiem Kaczo
rów oraz następujące rzeki i potoki w jej zlewni: 
Mokrzyna, Kamiennik wraz z suchym zbiornikiem 
Świerzawa, Nysa Szalona wraz ze zbiornikiem 
Słup, Ochodnik, Rochowicka Woda wraz z suchym 
zbiornikiem Bolków, Sadówka, Nysa Mała, Świe
kotka, · Rogozina, 

6) rzeka Bóbr od granicy państwa do ujścia do Odry 
wraz ze zbiornikiem Bukówka oraz następujące rze
ki i potoki w jej zlewni: Zadna, Opawa, Złotna km 
0,0-8,2, Biały Strumień km 0,0-1,0, Srebrnik, Ra
ba, Żywica, Zadrna wraz z suchymi zbiornikami 
Krzeszów I i Krzeszów II, Meta, Lesk, Czerwony 
Strumień, Sierniawa, Mienica, Orla, Janówka, Karp": 
nicki Potok, Łomnica km 0,0-18,6 wraz z suchym . 

zbiornikiem Mysłakowice, Bystrzyk km 0,0-1,7, 
Łomniczka km 0,0-6,3, Płomnica km 0,0-1,7, Ska
łka km 0,0-4,3, Miłkówka, Jedlica km 0,0-14,9, 
Piszczak km 0,0-0,5, Bystra km 0,0-0,5, Kalnica, 
Malina, Radomierka, Złotucha, Kamienna km 0,0-
-24,1, wraz z suchym zbiornikiem Sobieszów, Ry
chlik, Bieleń km 0,0-2,4, Kamieńczyk km 0,0-1,4, 
Szklarka km 0,0-0,4, Kamienna Mała km 0,0-1,5, 
Piastówka, Czerwień km 0,0-8,8, Podgórna km 
0,0-3,0, My ja km 0,0-0,7, Kacza km 0,0-2,9, 
Czerwonka, Sośniak, Wrzosówka km 0,0-10,3 
wraz z suchym zbiornikiem Cieplice, Sopot km 
0,0-1,3, Brocz km 0,0-1,9, Rakownica, Pijawnik, 
Kamienica km 0,0-16,5 i jej dwa dopływy bez na
zwy, Kwisa km 0,0-132,7, Płoka, Długi Potok wraz 
z suchym zbiornikiem Mirsk, Mrożynka km 0,0-
-6,6, Czarny Potok, Łużyca km 0,0-9,5, Oldza, 
Bruśnik, Miłoszowski Potok, Grabiszówka, 

7) rzeka Nysa Łużycka od granicy Państwa do ujścia do 
Odry oraz następujące rzeki i potoki w jej zlewni: 
Miedzianka, Czerwienica, Ślad, Przepiórka, Ochota, 
Krzywa Struga, Szkło, Witka, Oleśna, Ziębówka, 
Żrenica, My twa, Czerwona Woda, Płonka, Włosie
nica, Kocia, 

8) rzeki dorzecza Łaby: Izera, Mielnica, Jagnięcy Potok 
km 0,0-1,0, Wrześnica, Graniczna, Orlica, Czerm
nica, Trzemeszna, Wilga, Klikawa, Wyżnik, Dań
czówka, 

9) potoki graniczne: 

- zlewnia Nysy Łużyckiej: Jawornicki Potok, Bore
czek, Lubata oraz dwa potoki bez nazwy, 

- zlewnia Łaby: Oleśnicki, Kościeiski oraz czterna
ście potoków bez nazwy, 

. - zlewnia Nysy Kłodzkiej: dwa potoki bez nazwy, 

- zlewnia Bobru: Czarnuszka. 

Załącznik nr 2 

OBSZARY DZIAŁANIA REGIONALNYCH ZARZĄDÓW 

I. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej 
w Gdańsku działa na obszarze dorzecza Wisły od 
km 684+000 do ujścia do morza oraz na obszarze 
dorzeczy rzek Przymorza i Zalewu Wiślanego, od 
Słupi (włącznie) na zachodzie do Stradyk (włącz
nie) na wschodzie, obejmujących: 

1. w obszarze województwa kujawsko-pomor
skiego: 

- miasta: Bydgoszcz, Grudziądz, Toruń, 

- m iasto na prawach powiatu podzielone grani-
cą działu wodnego, tj.: 

Włocławek - od granicy gminy Fabianki drogą 
do mostu na Wiśle; za mostem na Wiśle w prawo 

drogą w kierunku Torunia, po około 800 m w lewo, 
drogą w kierunku Wieniec-Osięciny do granicy ad
ministracyjnej miasta Włocławek (ok. 900 m), do 
przecięcia się granic gmin Włocławek miasto, Wło

·cławek gmina i Brześć Kujawski; granica administra
cyjna Włocławek miasto i Włocławek gmina w kie
runku północny zachód do granic gmin Włocławek 
miasto, Włocławek gmina i Brześć Kujawski gmina, 

1.1. powiaty: brodnicki, chełmiński, golubsko
-dobrzyński, grudziądzki, świecki, toruński, tucholski, 
wąbrzeski, 

1.2. w obszarze powiatu aleksandrowskiego: 

- miasta: Aleksandrów Kujawski, Ciechocinek, Nie
szawa, 
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- gminy: Aleksandrów Kujawski, Koneck, Raciążek, 
Waganiec oraz 

- część gminy podzielonej granicą działu wodnego, 
tj.: 

Bądkowo - od przecięcia granic gmin Lubanie 
i Bądkowo z drogą drugorzędną Rozinowo-Jara
nowo II-Bądkowo-Ujma Duża; opisaną wyżej 
drogą do granicy gmin Bądkowo i Zakrzewo (Jara
nowo II, Jaranowo I, Bądkowo, Słupy Małe do 
RZGW Warszawa), 

1.3. w obszarze powiatu bydgoskiego: 

- gminy: Dąbrowa Chełmińska, Dobrcz, Koronowo, 
Osielsko, Solec Kujawski oraz 

- część gminy podzielonej granicą działu wodnego, 
tj.: 

Sicienko - od przecięcia się granicy gminy Sicien
ko z drogą wiejską do Gliszcz-Kolonia tą samą dro
gą wiejską na wschód do przecięcia z drogą gmin
ną Trzemiętowo-Samsieczno w miejscowości 
Gliszcz (Gliszcz w RZGW Gdańsk); dalej ww. drogą 
gminną na północny wschód do Trzemiętowa 
(Trzemiętowo w RZGW Poznań); drogą Trzemięto
wo-Wojnowo na południowy-wschód do Wojno
wa (Wojnowo w RZGW Gdańsk); dalej po zachod
niej i południowej granicy Woj nowa do przecięcia 
z drogą gminną Wojnowo-Osowiec-Osowa Gó
ra. Dalej ww. drogą gminną w kierunku Osowa Gó
ra do miejscowości Osowiec (Osowa Góra i Oso
wiec w RZGW Gdańsk); dalej z miejscowości Oso
wiec drogą gminną na południe do miejscowości 
Kruszyniec (Kruszyniec w RZGW Poznań); dalej 
z miejscowości Kruszyniec drogą w kierunku Byd
goszczy do granicy administracyjnej miejscowości 
Pawłówek (Pawłówek w RZGW Gdańsk), następ
nie zachodnią granicą miejscowości Pawłówek, aż 
do granicy gmin Sicienko i Bydgoszcz, 

1.4. w obszarze powiatu inowrocławskiego: 

- gminy: Gniewkowo, Rojewo oraz 

- części gmin podzielonych granicą działu wodnego, 
tj.: 

Dąbrowa Biskupia - od przecięcia się drogi Ino
wrocław~Marcinkowo-Parchanie z granicą gmin 
Inowrocław-Dąbrowa Biskupia. Granicą gmin 
Inowrocław-Dąbrowa Biskupia do drogi Inowro
cław-Przybysław-Dąbrowa Biskupia, ww. drogą 
do Przybysławia (Przybysław w RZGW Gdańsk); 
drogą wiejską od Przybysławia na wschód i jej 
przedłużeniem w kierunku wschodnim (250 m) do 
granicy gmin Dąbrowa Biskupia i Zakrzewo od 
miejsca zmiany kierunku na południowy, 

Inowrocław- od granicy gmin Inowrocław-Złot
niki drogą lokalną Orłowo-Więcławice (Orłowo 
i Więcławice w RZGW Poznań) do toru kolejowego 
Więcławice-Latkowo, dalej drogą Latkowo-Ino
wrocław do granic miasta Inowrocław, wschodnią 
granicą administracyjną miasta (Inowrocław 

w RZGW Poznań) do drogi Inowrocław-Marcinko
wo-Parchanie, dalej tą drogą, idąc od granic Ino
wrocławia, aż do granicy gmin Inowrocław-Dą
browa Biskupia, 

1.5. w obszarze powiatu lipnowskiego: 

- miasto Lipno, 

- gminy: Bobrowniki, Chrostkowo, Kikół, Skępe oraz 

- część gminy podzielonej granicą działu wodnego, 
tj.: 

Lipno - na zachód wzdłuż granicy gmin Lipno 
i Wielgie do przecięcia z drogą Wielgie-Susze
wo-Kłokock; drogą do Kłokocka i dalej do Rado
mic (Radomice i Kłokock w RZGW Gdańsk); na po
łudnie drogą Radomice-Szpetal Górny do granicy 
gmin Lipno i Fabianki, 

1.6. w obszarze powiatu nakielskiego: 

- część gminy podzielonej granicą działu wodnego, 
tj.: 

Mrocza - od granicy gmin Więcbork-Mrocza, 
wzdłuż granicy administracyjnej gminy Mrocza na 
wschód do przecięcia z drogą drugorzędną Mro
cza-Wąwelno, dalej wzdłuż ww. drogi na południe 
do przecięcia z drogą wiejską do Gliszcz-Kolonia 
przez PGR Ostrowo do przecięcia z granicą gminy 
Sicienko, 

1.7. w obszarze powiatu rypińskiego: 

- miasto Rypin, 

- gminy: Brzuze, Rogowo, Rypin, Wąpielsk, 

1.8. w obszarze powiatu sępoleńskiego: 

- gminy: Kamień Krajeński, Sępólno Krajeńskie, So
śno, 

1.9. w obszarze powiatu włocławskiego: 

- gmina Lubanie oraz 

- część gminy podzielonej granicą działu wodnego, 
tj.: 

Fabianki - drogą od granicy gmin Lipno i Fabian
ki do granicy miasta Włocławek (Cyprianka i Fa
bianki w RZGW Warszawa); 

2. obszar województwa pomorskiego, z wyłącze
niem: 

2.1. w obszarze powiatu bytowskiego: 

- gminy Trzebielino oraz 

- części gmin podzielonych granicą działu wodnego, 
tj.: 

Kołczygłowy - od granicy gmin Dębnica Kaszub
ska i Kołczygłowy na południe drogą przez Darsko-
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wo (RZGW Szczecin), Jezierze (RZGW Gdańsk), 
Kołczygłowy (RZGW Gdańsk), Barnowiec (RZGW 
Gdańsk), Łubno (RZGW Szczecin) i Witanowo 
w kierunku Kramorzyn do granicy gmin Kołczygło
wy i Tuchomie; na wschód wzdłuż granicy gmin 
Kołczygłowy i Tuchomie do przecięcia z drogą wiej
ską ze wsi Zagony do Trzebiatkowa, 

Miastko - drogą od przecięcia z granicą gmin Lip
nica i Miastko na zachód przez Piaszczyno (RZGW 
Gdańsk) w stronę Miastka do wsi Zadry nad Jezio
rem Dolskim; drogą leśną wzdłuż lewego brzegu 
Jeziora Dolskiego do przecięcia z drogą drugorzęd

ną; na północ drogą drugorzędną do przecięcia z li 
nią kolejki we wsi Lubkowo; wzdłuż linii kolejki na 
zachód do przecięcia z drogą leśną prowadzącą do 
osady Lubkowo nad jeziorem Kamień; drogą leśną 
przez osadę Lubkowo na południe wzdłuż zachod
niego brzegu Jeziora Kamień do skrzyżowania 
z drogą Przęsin-Szydlice; na południowy zachód 
drogą do Przęsina; drogą leśną na południowy za
chód przez PGR Chlebowo do drogi drugorzędnej ; 
drogą drugorzędną na wschód do miejscowości 
Świeszyno i drogą na Bielsko Pomorskie do grani
cy gmin Miastko i Koczała, 

Tuchomie - od granicy gmin Kołczygłowy i Tucho
mie na południe drogą wiejską ze wsi Zagony przez 
Leśniczówkę Masłowice przecinając drogę Tucho
mie Kramarzyny do Trzebiatkowa i dalej na połu 
dnie drogą wiejską do granicy gmin Tuchomie 
i Lipnica, 

2.2. w obszarze powiatu człuchowskiego: 

- miasta Człuchów, 

- gminy: Czarne i Debrzno oraz 

- części gmin podzielonych granicą działu wodnego, 
tj.: 

Człuchów - od granicy gmin Czarne-Człuchów 
na północ wzdłuż granicy gminy Człuchów do prze
cięcia się jej z drogą lokalną Olszanowo-Krępsk, 
dalej ww. drogą lokalną na wschód do przecięcia 
się z dopływem jeziora Krępsko na zachód od Kręp
ska, dalej od tego przecięcia po lewym brzegu tego 
dopływu do przecięcia z drogą wiejską Krępsk
Sieroczyn w jego górnym odcinku, dalej drogą 
wiejską i lokalną w kierunku na Człuchów do prze
cięcia się drogi lokalnej z granicą Człuchowa , dalej 
wzdłuż granicy administracyjnej zachodnio-pół
nocno-wschodniej Człuchowa do miejsca przecię
cia z drogą drugorzędną Człuchów-Dębnica, dalej 
wzdłuż ww. drogi drugorzędnej na południe w kie
runku miasta Mosiny, dalej drogą drugorzędną na 
południe w kierunku Nowego Gronowa do przecię
cia się z granicą administracyjną gminy Debrzno, 

Rzeczenica - po wschodniej granicy gminy Rze
czenica do jej przecięcia z drogą lokalną Rzeczeni 
ca- Przechlewo (na południe), dalej na południe 
wzdłuż drogi Przechlewo-Rzeczenica do przecię
cia się jej z granicą administracyjną miasta Rzecze
nica, dalej wzdłuż zachodniej i południowej grani-

cy Rzeczenicy do przecięcia na południu z drogą 
Rzeczenica-Gwieździn, drogą Rzeczenica
Gwieździn, Gwieździn-Grodzisko, Grodzisko-Ol
sza nowo, do przecięcia się z granicą gminy Czarne, 
dalej wzdłuż granicy gminy Czarne na wschód do 
połączenia się z granicą gminy Człuchów, 

2.3. w obszarze powiatu słupskiego: 

- gminy Kępice oraz 

- części gmin podzielonych granicą działu wodnego, 
tj. : 

Kobylnica - na południowy wschód wzdłuż grani
cy gmin Słupsk i Kobylnica do styku z drogą 
Słupsk-Sławno (skrzyżowanie z drogą do Rebli
na). Od granicy gmin na południe drogą przez Re
blino-Runowo Sławieńskie do Słonowic przez 
skrzyżowanie z drogą lokalną na wschód do stacji 
Słonowice i drogą wiejską do Kończewa (Kończe
wo i Reblino w RZGW Gdańsk; Runowo Sławień
ski e i Słonowice w RZGW Szczecin); drogą z Koń
czewa na południe przez Kuleszewo (Kuleszewo 
w RZGW Gdańsk) do Barcina do przecięcia z grani
cą gmin Kępice i Kobylnica; na wschód wzdłuż gra
nicy gmin Kobylnica i Kępice oraz Kobylnica i Trze
bieli no do granicy z gminą Dębnica Kaszubska, 

Słupsk - od granicy gmin Ustka i Słupsk drogą 
Charnowo-Gałęzinowo-Wielichowo-Brusko
wo Wielkie-Słupsk do granicy Słupsk Miasto (Ga
łęzinowo i Wielichowo w RZGW Gdańsk; Brusko
wo Wielkie i Kaczy Dołek w RZGW Szczecin), 

Ustka - od granicy miasta Ustka drogą lokalną do 
Wodnicy na południowy wschód do przecięcia z li
nią kolejową Ustka-Słupsk (Wodnica w RZGW 
Gdańsk); linią kolejową na południe do przecięcia 
z granicą gminy Ustka i gminy Słupsk; granicą 
gmin na zachód do przecięcia z drogą Charnowo
Gałęzinowo; 

3. w obszarze województwa warmińsko-mazur
skiego: 

3.1. miasto na prawach powiatu Elbląg, 

3.2. powiaty: braniewski, elbląski, iławski, no
womiejski, 

3.3. w obszarze powiatu bartoszyckiego 

- część gminy podzielonej granicą działu wodnego, 
tj.: 

Górowo lIaweckie - granicą państwa od przejścia 
nr 2338 na południe drogą do Górowa Iławeckiego 
do skrzyżowania z drogą biegnącą na południowy 
zachód do Kamińska przez Pareżki; drogą drugo
rzędną od skrzyżowania jw. do miejscowości Ka
mińsk; na południowy wschód drogą drugorzędną 
Kamińsk-Górowo lławeckie (Górowo lławeckie 
w RZGW Warszawa); na południe drogą drugo
rzędną Górowo lławeckie przez Dwórzno do Jani
kowa; na południe drogą wiejską Janikowo-Wor-
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kiejmy (Janikowo i Workiejmy w RZWG Gdańsk) 
do przecięcia z granicą gminy Lidzbark Warmiński, 

3.4. w obsza rze powiatu działdowskiego: 

- gminę Rybno oraz 

- części gmin podzielonych granicą działu wodnego, 
tj.: 

Oziałdowo - od granicy gmin Dąbrówno i Dział
dowo na zachód drogą na Gardyny Leszcz do gra
nicy gmin Działdowo i Dąbrówno; na południe 
wzdłuż granicy gmin do przecięcia z linią kolejki 
wąskotorowej; na południe linią kolejki wąskotoro
wej do Uzdowa; z Uzdowa na południe linią kolejo
wą do Turzy Wielkiej (Uzdowo i Turza Wielka 
w RZGW Gdańsk); drogą lokalną Turza WieIka
Skurpie do granicy gmin Działdowo i Płośnica, 

Lidzbark - od granicy gmin Płośnica i Lidzbark na 
południowy zachód drogą wiejską przez Nowy 
Dwór (Nowy Dwór w RZGW Warszawa) do skrzyżo
wania z drogą Lidzbark-Zieluń; wzdłuż drogi Lidz
bark-Zieluń do granicy gmin Lidzbark i Lubowidz, 

Płośnica - wzdłuż granicy gmin Działdowo i Pło
śnica do skrzyżowania z koleją Działdowo-Lidz
bark, dalej wzdłuż granicy gmin na zachód ok. 2 km 
do ponownego skrzyżowania z koleją; wzdłuż kolei 
Działdowo-Lidzbark do skrzyżowania z drogą Pło
śnica-Mały tęck-Wielki tęck; wzdłuż drogi do 
miejscowości Wielki tęck (Mały tęck w RZGW 
Gdańsk; Wielki tęck w RZGW Warszawa); droga 
wiejska od miejscowości Wielki tęck w stronę No
wego Dworu do granicy gmin Płośnica i Lidzbark, 

3.5. w obszarze powiatu lidzbarskiego: 

- gminę Orneta oraz 

- części gmin podzielonych granicą działu wodnego, 
tj.: 

Lidzbark Warmiński - na południe od granicy 
gmin Górowo lławeckie i Lidzbark Warmiński dro
gą wiejską Janikowo-Workiejmy-Ignalin; na za
chód drogą drugorzędną Ignalin-Runowo (lgnalin 
w RZGW Warszawa; Runowo w RZGW Gdańsk). 
Na południe drogą Runowo-taniewo do styku 
z trasą kolejki wąskotorowej; na zachód wzdłuż tra
sy kolejki do granicy gmin Lidzbark Warmiński i Lu
bomino, 

Lubomino - drogą Lidzbark Warmiński i Lubomi
no od przecięcia z granicą gmin Lidzbark Warmiń
ski i Lubomino do miejscowości Bieniewo (Bienie
wo i Wolnica w RZGW Gdańsk); na południe drogą 
wiejską do wsi Zagony; na południe drogą drugo
rzędną przez Rogiedle i Wilczkowo do granicy gmin 
Lubomino i Świątki (Zagony, Rogiedle i Wilczkowo 
w RZGW Warszawa), 

3.6. w obszarze powiatu olsztyńskiego : 

- części gmin podzielonych granicą działu wodnego, 
tj.: 

Poz. 1180 

Gietrzwałd - drogą wiejską od granicy gmin Jon
kowo i Gietrzwałd do drogi drugorzędnej Gietrz
wałd-Olsztyn; drogą drugorzędną na wschód do 
granicy Olsztyna; wzdłuż granicy administracyjnej 
Olsztyna do granicy gminy Stawiguda, 

Jonkowo - od granicy gmin Świątki i Jonkowo 
drogą na południowy wschód przez wieś tomy 
i miejscowość Jonkowo, następnie na południe do 
wsi Giedajty (tomy, Jonkowo i Giedajty w RZWG 
Gdańsk); drogą wiejską na południowy wschód 
przez Kolonię Giedajty i Leśniczówkę Szeląg do 
granicy gmin Jonkowo i Gietrzwałd, 

Olsztynek - od granicy gmin Stawiguda i Olszty
nek wzdłuż linii kolejowej na południowy zachód 
do granicy Olsztynka; wzdłuż granicy miasta wokół 
jeziora Jemiołowo do przecięcia z linią kolejki wą
skotorowej; na południowy zachód wzdłuż linii ko
lejki wąskotorowej do granicy gmin Olsztynek 
i Grunwald, 

Stawiguda - od przecięcia granic gminy Stawigu
da i Olsztyna z linią kolejową Olsztyn-Olsztynek 
w PGR Stary Dwór. Na południe wzdłuż linii kolejo
wej przez Stawigudę i Gryźliny do granicy gmin 
Stawiguda i Olsztynek, 

Świątki - od granicy gmin Świątki i Lubomino na 
południe drogą drugorzędną przez Świątki, Goło
górę w kierunku tomów do granicy gmin Świątki 
i Jonkowo, 

3.7. w obsza rze powiatu ostródzkiego: 

- miasto Ostróda, 

- gminy: Dąbrówno, Łukta, Małdyty, Miłakowo, Mi-
łomłyn, Morąg, Ostróda oraz 

- część gminy podzielonej granicą działu wodnego, 
tj.: 

Grunwald - od granicy gmin Olsztynek i Grun
wald wzdłuż linii kolejki wąskotorowej na zachód 
do miejscowości Gierzwałd; na południe drogą do 
Frygnowa w kierunku Sarnina do przecięcia z gra
nicą gmin Grunwald i Dąbrówno (Gierzwałd i Fry
gnowo w RZGW Gdańsk). 

II. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej 
w Gliwicach działa na obszarze dorzeczy Wisły 
od źródeł do ujścia rzek Przemszy (km 0+000) oraz 
Odry do Kędzierzyna-Koźla (km 94+900) i rzeki Wag 
w granicach Państwa, obejmujących: 

1. w obszarze województwa małopolskiego: 

1.1. w obszarze powiatu chrzanowskiego: 

- części miast: Chrzanów, Libiąż i Trzebinia, podzie
lonych granicą działu wodnego, 

- części gmin podzielonych granicą działu wodnego, 
tj.: 

Chrzanów - od miejsca przecięcia się linii kolejo
wej z granicą gminy Libiąż-Chrzanów wzdłuż gra-
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nicy gmin do drogi krajowej 933, a potem od skrzy
żowania tej drogi z drogą krajową 781, następnie 
wzdłuż niej na wschód do skrzyżowania z drogą lo
kalną do Balina i wzdłuż niej do północnej granicy 
miasta Chrzanów; granicą tą na wschód do grani
cy z gminą Trzebinia, 

Libiąż - od miejsca przecięcia się granicy gmin 
Chełmek-Libiąż z linią kolejową i dalej wzdłuż linii 
kolejowej do granicy z gminą Chrzanów, 

Trzebinia - od miejsca przecięcia się północnej 
granicy miasta Chrzanów z granicą gminy Trzebi
nia i idąc granicą gmin Chrzanów-Trzebinia w kie
runku północnym do przecięcia z drogą drugorzęd
ną biegnącą w kierunku miejscowości Krze na pół
nocny-wschód, do północnej granicy miasta Trze
binia i wzdłuż niej do drogi krajowej 782 i dalej 
wzdłuż tej drogi do granicy gminy Krzeszowice, 

1.2. w obszarze powiatu olkuskiego: 

- gminy: Bolesław, Bukowno, Klucze, Olkusz, Sław
ków, 

- części gmin podzielonych granicą działu wodnego, 
tj.: 

Trzyciąż - od miejsca przecięcia się granicy gmin 
Sułoszowa-Olkusz z granicą gminy Trzyciąż i idąc 
na północ po granicy gminy Trzyciąż do przecięcia 
z drogą drugorzędną biegnącą w kierunku wschod
nim na Jangrot do drogi krajowej 778, dalej od 
punktu odejścia na północny wschód drogi drugo
rzędnej i dalej tą drogą w kierunku miejscowości 
Porąbka do granicy gmin Wolbrom-Trzyciąż, 

Wolbrom - idąc granicą gmin Wolbrom-Trzyciąż 
oraz gmin Wolbrom-Gołcza do miejsca przecięcia 
się z drogą drugorzędną i dalej po tej drodze do 
miejscowości Budzyń, następnie od skrzyżowania 
z drogą drugorzędną w stronę północno-zachodnią 
na Porębę Górną do granicy miasta Wolbrom, na
stępnie granicą miasta po stronie wschodniej do 
przecięcia z linią kolejową Wolbrom-Miechów 
(północny wschód) do granicy gmin Wolbrom
Charsznica, 

1.3. w obszarze powiatu oświęcimskiego: 

- części miast: Brzeszcze, Chełmek, podzielonych 
granicą działu wodnego, 

- części gmin podzielonych granicą działu wodnego, 
tj.: 

Brzeszcze - od miejsca przecięcia się granicy wsi 
Wilamowice z granicą gminy Brzeszcze i dalej idąc 
granicą gmin Brzeszcze i Wilamowice na zachód do 
przecięcia z drogą drugorzędną z Dankowic do Ja
wiszowic; dalej tą drogą na północ do skrzyżowa
nia z drogą krajową 949 i tą drogą dalej na północ 
do skrzyżowania z drogą krajową 933 do jej prze
cięcia z granicą gmin Oświęcim i Brzeszcze, 

Chełmek - idąc od granicy gminy Chełmek-mo
stu kolejowego na Wiśle i dalej wzdłuż linii kolejo-

wej do skrzyżowania z drogą drugorzędną w kie
runku Gorzowa, dalej tą drogą do skrzyżowania 
z drogą w kierunku Chełmka, następnie tą drogą na 
północ do granicy miasta Chełmek, dalej tą grani
cą na wschód do granicy gminy Chełmek i tą gra
nicą do linii kolejowej Chełmek-Libiąż, 

Oświęcim - od miejsca przecięcia granicy gmin 
Oświęcim-Brzeszcze z drogą krajową nr 933 i da
lej idąc wzdłuż tej drogi do granicy gminy miejskiej 
Oświęcim i dalej po granicy gminy miejskiej 
Oświęcim, a następnie wzdłuż linii kolejowej 
Oświęcim-Chrzanów do granicy gminy - mostu 
kolejowego na Wiśle; 

2. w obszarze województwa opolskiego: 

2.1. w obszarze powiatu głubczyckiego: 

- gminy: Baborów, Branice, Kietrz, 

- część gminy podzielonej granicą działu wodnego, 
tj.: 

Głubczyce - granica poprowadzona jest od grani
cy państwa (dł. geogr. 50'17", szer. geogr. 17'63") 
drogą wiejską do Gadzowic, a następnie w Gadzo
wicach drogą wiejską do drogi Gołuszowice-Osa
da Lwowska; drogą drugorzędną Gołuszowice
Osada Lwowska w kierunku Osady Lwowskiej do 
skrzyżowania z drogą drugorzędną Sławoszów
Głubczyce; od skrzyżowania drogą drugorzędną 
Sławoszów-Głubczyce do granic administracyj
nych miejscowości Głubczyce; północnymi grani
cami administracyjnymi Głubczyc do drogi wiej
skiej Głubczyce-Grudynia Wielka; drogą wiejską 
Głubczyce-Grudynia Wielka do drogi drugorzęd
nej do miejscowości Debrzyce; od drogi do De
brzyc drogą polną na południowy wschód do dro
gi drugorzędnej Grobniki-Uciszków; drogą dru
gorzędną Grobniki-Uciszków do granicy gminy 
Pawłowiczki, 

2.2 w obszarze powiatu kędzierzyńsko-ko
zielskiego: 

- gminy: Bierawa, Cisek, Polska Cerekiew, 

- częsc miasta podzielonego granicą działu 
wodnego, tj.: 

Kędzierzyn-Koźle - granica poprowadzona jest od 
granicy gminy Reńska Wieś drogą drugorzędną 
z Reńskiej Wsi (gmina Reńska Wieś) do mostów na 
rzece Odrze (km 95+200) w Kędzierzynie-Koźlu; 
wzdłuż lewego brzegu Odry na południe do km 
94+900 biegu rzeki; następnie przez rzekę Odrę 
w km 94+900; potem wzdłuż prawego brzegu rzeki 
Odry do mostów na rzece Odrze (km 95+200); pra
wobrzeżnym wałem przeciwpowodziowym rzeki 
Odry do ujścia Kanału Gliwickiego; od ujścia Kana
łu Gliwickiego prawą stroną kanału do śluzy Kłod
nica; od śluzy Kłodnica linią kolejową Raszowa
Kędzierzyn-Koźle do granicy gminy Leśnica, 

2.3. w obszarze powiatu strzeleckiego: 

- gminę Ujazd; 
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3. obszar województwa śląskiego, z wyłączeniem: 

3.1. p o w i a t u częstochowskiego, 

3.2. pow i atu kłobuckiego, 

3.3. powiatu lublinieckiego, 

3.4. w obszarze powiatu bielskiego: 

- gmin: Buczkowice, Kozy, Porąbka, Szczyrk, 

- części gminy podzielonej granicą działu wodnego, 
tj.: 

Wilamowice - od miejsca przecięcia się granicy 
gminy Wilamowice z północno-zachodnią granicą 
miejscowości Pisarzowice i dalej idąc tą granicą do 
granicy wsi Wilamowice, następnie tą granicą od 
strony zachodniej do granicy z gminą Brzeszcze, 

3.5. części miasta na prawach powiatu 

- Bielsko-Biała - podzielonego granicą działu wod
nego, 

3.6. w obszarze powiatu gliwickiego: 

- części gminy podzielonej granicą działu wodnego, 
tj.: 

Wielowieś - granica poprowadzona jest od styku 
granic gmin: Strzelce Opolskie, Toszek, Wielowieś 
drogą polną do skrzyżowania 9r09i Dąbrówka
Sarnów z drogą z miejscowości Swibie; od skrzyżo
wania drogi Dąbrówka-Sarnów z drogą z miejsco
wości Świbie drogą drugorzędną w kierunku Sar
nowa do przecięcia się tej drogi z granicą gmin 
Wielowieś-Toszek; od przecięcia się drogi drugo
rzędnej w kierunku Sarnowa z granicą gmin WieIo
wieś i Toszek południową granicą g!lliny WieIo
wieś do przecięcia się z drogą lokalną Swibie-Sar
nów; drogą lokalną Świbie-Sarnów w kierunku 
Świbia do przecięcia się z drogą polną w kierunku 
Wiśnieza; drogą polną do miejscowości Wiśnieze; 
z Wiśnicz drogą drugorzędną do Błażejowie; z Bła
żejowie drogą wiejską do drogi drugorzędnej Wie
lowieś-Sieroty; drogą drugorzędną WieIowieś
Sieroty do północnych obrzeży miejscowości Sie
roty; z obrzeży Sierot drogą polną na południowy 
wschód do miejscowości Chwoszcz; z Chwoszczy 
drogą polną do granicy gminy Zbrosławice, 

3.7. w obszarze powiatu tarnogórskiego: 

- miast: Kalety, Miasteczko Śląskie oraz 

- części miasta: 

Tarnowskie Góry - granica poprowadzona jest od 
granicy gminy miejskiej Tarnowskie Góry drogą 
wiejską na wschód do skrzyżowania z drogą lokal
ną Opatowice-Tarnowice Stare; drogą lokalną 
Opatowice-Tarnowice Stare do Tarnowie Starych; 
od Tarnowie Starych drogą polną, a następnie dro
gą lokalną do przecięcia się z drogą drugorzędną 
Bytom-Tarnowskie Góry biegnącą przez Suchą 
Górę; od drogi drugorzędnej Bytom-Tarnowskie 
Góry biegnącej przez Suchą Górę południowo-

-wschodnią granicą gminy Tarnowskie Góry do 
styku granic gmin: Tarnowskie Góry i Miasteczko 
Śląskie, 

- gmin: Krupski Młyn, Tworóg oraz 

- części gminy podzielonej granicą działu wodnego, 
tj.: 

Zbrosławice - granica poprowadzona jest od gra
nicy gminy Zbrosławice drogą polną do miejsco
wości Kopienice; z Kopienie drogą lokalną do miej
scowości Księży Las; z Księżego Lasu drogą drugo
rzędną do Wilkowic; z Wilkowic drogą drugorzęd
ną do południowych obrzeży miejscowości Mieda
ry; z południowych obrzeży Miedar drogą drugo
rzędną na wschód do granicy gminy miejskiej Tar
nowskie Góry, 

3.8. w obszarze powiatu zawierciańskiego: 

- gmin: Irządze, Kroczyce, Pilica, Szczekociny, Wło
dowice, Żarnowiec, 

- części gminy podzielonej granicą działu wodnego, 
tj.: 

Zawiercie - północno-wschodnią granicą gminy 
Zawiercie, aż do przecięcia się z drogą krajową 78 
w kierunku Zawiercia, wzdłuż drogi krajowej 78 na 
południowy zachód do granicy z gminą Poręba 
i dalej tą granicą do granicy z gminą Myszków, 

- części miasta: 

Zawiercie - podzielonego granicą działu wodne
go. 

III. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej 
w Krakowie działa na obszarze dorzeczy Wisły od 
ujścia rzek Przemszy km 0+000 do nowego ujścia 
rzeki Sanny km 295+200, Dniestru i Dunaju w gra
nicach państwa, obejmujących: 

1. w obszarze województwa lubelskiego: 

1.1. w obszarze powiatu biłgorajskiego: 

- miasta: Biłgoraj, Frampol, Józefów, Tarnogród, 

- gminy: Aleksandrów, Biłgoraj, Biszcza, Józefów, 
Księżpol, Łukowa, Obsza, Potok Górny, Tarnogród 
oraz 

- części gmin podzielonych granicą działu wodnego, 
tj.: 

Frampol - od miejsca przecięcia s i ę drogi drugo
rzędnej biegnącej w kierunku wsi Teodorówka 
z granicą gminy Frampol i dalej od tego punktu 
drogą drugorzędną w kierunku wsi Smoryn do gra
nicy z gminą Radecznica i wzdłuż tej granicy w kie
runku południowo-zachodnim do granicy z gminą 
Biłgoraj, 

Goraj - od miejsca przecięcia się granicy gminy 
Chrzanów z gminą Goraj i idąc wzdłuż północnej 
granicy gminy Goraj w kierunku wschodnim do 
granicy zachodniej wsi Kondraty i dalej wzdłuż tej 
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granicy w kierunku południowym do granicy 
z wsią Zastawie i dalej tą granicą w kierunku 
wschodnim, a następnie południowym do granicy 
z wsią Wólka Abramowska i dalej tą granicą w kie
runku północno-wschodnim, a potem południo
wym do przecięcia się z drogą drugorzędną w kie
runku wsi Teodorówka i dalej tą drogą do granicy 
z gminą Frampol, 

Tereszpol- od miejsca przecięcia się granicy gmi
ny Tereszpol z drogą krajową 858 i dalej tą drogą 
idąc w kierunku wschodnim do przecięcia z grani
cą gminy i dalej na południowy-wschód granicą 
gmin Tereszpol-Zwierzyniec do granicy gminy 
Józefów, 

1.2. w obszarze powiatu janowskiego: 

- miasto Janów Lubelski, 

- gminy: Dzwola, Janów Lubelski, Modliborzyce, 
Potok Wielki oraz 

- części gmin podzielonych granicą działu wodnego, 
tj.: 

Chrzanów - od miejsca przecięcia się północnej 
granicy wsi Godziszów z granicą gmin Godzi
szów-Chrzanów na wschodzie i wzdłuż granicy 
gmin Chrzanów-Godziszów w kierunku północ
nym do punktu przecięcia z drogą lokalną w kierun
ku na Otrocz i dalej tą drogą w kierunku wschod
nim do granicy gminy i wzdłuż tej granicyw kierun
ku południowym do granicy z gminą Goraj, 

Godziszów - od miejsca przecięcia się granicy 
gmin Modliborzyce-Godziszów z północną grani
cą wsi Godziszów i dalej idąc w kierunku wschod
nim wzdłuż północnej granicy wsi Godziszów, a na
stępnie do przecięcia z granicą gminy Godziszów 
na wschodzie, 

1.3. w obsza rze powiatu kraśn ickiego: 

- część miasta Annopol podzielonego granicą działu 
wodnego, 

- gminy Gościeradów i Trzydnik Duży oraz 

- części gmin podzielonych granicą działu wodnego, 
tj.: 

Annopol - od miejsca przecięcia się północnej 
granicy gminy Zawichost z rzeką Wisłą i dalej idąc 
w kierunku północnym wzdłuż granicy gmin Oża
rów-Annopol do przecięcia się z drogą krajową 74 
i dalej tą drogą w kierunku wschodnim na Anno
pol, aż do skrzyżowania z drogą krajową 854 
i wzdłuż tej drogi na południowy wschód do prze
cięcia z południową granicą wsi Wymysłów 
i wzdłuż tej granicy w kierunku północno-wschod
nim do przecięcia z granicą gminy Gościeradów, 

Szastarka - od miejsca przecięcia się granicy 
gmin Trzydnik Duży-Kraśnik z granicą gminy Sza
starka i dalej idąc w kierunku południowo-wschod
nim wzdłuż granicy gmin Szastarka-Kraśnik do 

przecięcia się z granicą wsi Szastarka i dalej idąc 
wzdłuż tej granicy w kierunku południowym (gra
nica pokrywa się z drogą krajową nr 19), a potem 
w kierunku wschodnim, aż do przecięcia się z gra
nicą wsi Blinów i wzdłuż południowej granicy tej 
wsi w kierunku wschodnim do przecięcia się z gra
nicą gminy Batorz, następnie w kierunku południo
wym wzdłuż granic gmin Szastarka-Batorz do 
przecięcia się z granicą gminy Modliborzyce, 

1.4. w obszarze powiatu tomaszowskiego: 

- gminę Susiec; 

2. obszar województwa małopolskiego, z wyłącze
niem: 

2.1. w obszarze powiatu chrzanowskiego: 

- części miast: Chrzanów, Libiąż, Trzebinia, podzielo
nych granicą działu wodnego, 

- części gmin podzielonych granicą działu wodnego, 
tj.: 

Chrzanów - od miejsca przecięcia się linii kolejo
wej z granicą gminy Libiąż-Chrzanów wzdłuż gra
nicy gmin do drogi krajowej 933, a potem od skrzy
żowania tej drogi z drogą krajową 781, następnie 
wzdłuż niej na wschód do skrzyżowania z drogą lo
kalną do Balina i wzdłuż niej do północnej granicy 
miasta Chrzanów; granicą tą na wschód do grani
cy z gminą Trzebinia, 

Libiąż - od miejsca przecięcia się granicy gmin 
Chełmek-Libiąż z linią kolejową i dalej wzdłuż linii 
kolejowej do granicy z gminą Chrzanów, 

Trzebinia - od miejsca przecięcia się północnej 
granicy miasta Chrzanów z granicą gminy Trzebi
nia i idąc granicą gmin Chrzanów-Trzebinia w kie
runku północnym do przecięcia z drogą drugorzęd
ną biegnącą w kierunku miejscowości Krze na pół
nocny wschód, do północnej granicy miasta Trze
binia i wzdłuż niej do drogi krajowej 782 i dalej 
wzdłuż tej drogi do granicy gminy Krzeszowice, 

2.2. w obszarze powiatu miechowskiego: 

- części gmin podzielonych granicą działu wodnego, 
tj.: 

Charsznica - od miejsca przecięcia linii kolejowej 
z granicą gmin Wolbrom-Charsznica, dalej tą linią 
w kierunku wschodnim w kierunku miejscowości 
Tunel do granicy z gminą Kozłów, 

Kozłów - od miejsca przecięcia linii kolejowej na 
granicy gmin Charsznica-Kozłów, dalej po tej gra
nicy gmin w kierunku zachodnim do jej przecięcia 
drogą drugorzędną Uniejów-Kępie i dalej tą dro
gą w kierunku miejscowości Przysieka do jej styku 
z północno-zachodnią granicą gminy Kozłów i da
lej tą granicą do granicy gmin Kozłów-Sędziszów, 

2.3. w obszarze powiatu olkuskiego: 

- gmin: Bolesław, Bukowno, Klucze, Olkusz, Sław
kóworaz 
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- części gmin podzielonych granicą;działu wodnego, 
tj.: 

Trzyciąż - od miejsca przecięcia się granicy gmin 
Sułoszowa-Olkusz z granicą gminy Trzyciąż i idąc 
na północ po granicy gminy Trzyciąż do przecięcia 
z drogą drugorzędną biegnącą w kierunku wschod
nim na Jangrot do drogi krajowej 778, dalej od 
punktu odejścia na północny wschód drogi drugo
rzędnej i dalej tą drogą w kierunku miejscowości 
Porąbka do granicy gmin Wolbrom-Trzyciąż, 

Wolbrom - idąc granicą gmin Wolbrom-Trzyciąż 
oraz gmin Wolbrom-Gołcza do miejsca przecięcia 
się z drogą drugorzędną i dalej po tej drodze do 
miejscowości Budzyń, następnie od skrzyżowania 
z drogą drugorzędną w stronę północno-zachodnią 
na Porębę Górną do granicy miasta Wolbrom, na
stępnie granicą miasta po stronie wschodniej do 
przecięcia z linią kolejową Wolbrom-Miechów 
(północny wschód) do granicy gmin Wolbrom
Charsznica, 

2.4. w obszarze powiatu oświęcimskiego: 

- części miast: Brzeszcze, Chełmek podzielonych 
granicą działu wodnego, 

- części gmin podzielonych granicą działu wodnego, 
tj.: 

Brzeszcze - od miejsca przecięcia się granicy wsi 
Wilamowice z granicą gminy Brzeszcze i dalej idąc 
granicą gmin Brzeszcze i Wilamowice na zachód do 
przecięcia z drogą drugorzędną z Dankowic do Ja
wiszowic; dalej tą drogą na północ do skrzyżowa
nia z drogą krajową 949 i tą drogą dalej na północ 
do skrzyżowania z drogą krajową 933 do jej prze
cięcia z granicą gmin Oświęcim i Brzeszcze, 

Chełmek - idąc od granicy gminy Chełmek-mo
stu kolejowego na Wiśle i dalej wzdłuż linii kolejo
wej do skrzyżowania z drogą drugorzędną w kie
runku Gorzowa, dalej tą drogą do skrzyżowania 
z drogą w kierunku Chełmka, następnie tą drogą na 
północ do granicy miasta Chełmek, dalej tą grani
cą na wschód do granicy gminy Chełmek i tą gra
nicą do linii kolejowej Chełmek-Libiąż, 

Oświęcim - od miejsca przecięcia granicy gmin 
Oświęcim-Brzeszcze z drogą krajową nr 933 i da
lej idąc wzdłuż tej drogi do granicy gminy miejskiej 
Oświęcim i dalej po granicy gminy miejskiej 
Oświęcim, a następnie wzdłuż linii kolejowej 
Oświęcim-Chrzanów do granicy gminy-mostu 
kolejowego na Wiśle; 

3. obszar województwa podkarpackiego, z wyłą
czeniem: 

3.1. w obszarze powiatu lubaczowskiego: 

- części gminy podzielonej granicą działu wodnego, 
tj.: 

Horyniec - od miejsca przecięcia się granicy gmi
ny Naroi z granicą gminy Horyniec i dalej wzdłuż 
granicy gminy Narol-Horyniec w kierunku połu
dniowym do granicy wschodniej wsi Werchrata 

i dalej tą granicą w kierunku południowo-wschod
nim do granicy państwa; 

4. w obszarze województwa śląskiego: 

4.1. część miasta Bielsko-Biała na prawach 
powiatu podzielonego granicą działu wodnego, 

4.2. w obszarze powiatu bielskiego: 

- gminy: Buczkowice, Kozy, Porąbka, Szczyrk oraz 

- część gminy podzielonej granicą działu wodnego, 
tj.: 

Wilamowice - od miejsca przecięcia się granicy 
gminy Wilamowice z północno-zachodnią granicą 
miejscowości Pisarzowice i dalej idąc tą granicą do 
granicy wsi Wilamowice, następnie tą granicą od 
strony zachodniej do granicy z gminą Brzeszcze, 

4.3. powiat żywiecki; 

5. obszar województwa świętokrzyskiego, z wyłą
czeniem: 

5.1. w obszarze powiatu jędrzejowskiego: 

- części gmin podzielonych granicą działu wodnego, 
tj.: 

Małogoszcz - od miejsca przecięcia się granicy 
wsi Przygradów z granicą gminy Małogoszcz, dalej 
wzdłuż granicy w kierunku wschodnim do przecię
cia z zachodnią granicą wsi Dąbrówka, 

Słupia - od początku wspólnej granicy gmin Słu
pia-Sędziszów idąc nią w kierunku północno
-wschodnim do przecięcia z granicą zachodnią wsi 
Słupia i dalej tą granicą do wschodniej granicy wsi 
Wywła, i tą granicą do granicy gmin Słupia-Mo
skorzew, 

5.2. w obszarze powiatu kieleckiego: 

- miasta Bodzentyn, 

- gminy Nowa Słupia oraz części gmin podzielonych 
granicą działu wodnego, tj.: 

Bodzentyn - od miejsca przecięcia granicy gminy 
Bodzentyn z drogą lokalną na Kąty i dalej idąc tą 
drogą do wschodniej granicy wsi Kąty, a następnie 
wzdłuż tej granicy w kierunku południowym do 
granicy wsi Św. Katarzyna, a potem na południe tą 
granicą do drogi krajowej 752, tą drogą na połu
dnie do granicy gminy Bodzentyn i wzdłuż tej gra
nicy do punktu przecięcia się z granicą gminy No
wa Słupia, 

lopuszno - od miejsca przecięcia się granicy pół
nocnej wsi Skorków z granicą gminy Łopuszno 
i dalej po granicy gminy Łopuszno aż do przecięcia 
z drogą krajową 728 i dalej wzdłuż tej drogi na pół
noc do przecięcia z granicą wsi Łopuszno, następ
nie tą granicą od strony wschodniej do jej przecię
cia z drogą krajową 760, a następnie drogą drugo
rzędną w kierunku Olszówki do przecięcia z grani
cą wsi Olszówka i dalej po wschodniej granicy wsi 
Olszówka do przecięcia z granicą gminy Radoszyce 
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i dalej wzdłuż granicy gmin Radoszyce-Łopuszno 
w kierunku wschodnim, aż do przecięcia z granicą 
gminy Mniów, 

Mniów- od miejsca przecięcia granic gmin Rado
szyce-Mniów wzdłuż tej granicy w kierunku 
wschodnim do przecięcia z drogą drugorzędną 
w kierunku Grzymałkowa, tą drogą do skrzyżowa
nia z drogą drugorzędną biegnącą w kierunku 
Mniowa i tą drogą do przecięcia z granicą wsi 
Mniów, następnie jej granicą, aż do przecięcia 
z granicą gminy Miedziana Góra, 

Zagnańsk - od miejsca przecięcia wschodniej gra
nicy gminy Miedziana Góra z południową granicą 
wsi Kołomań, wzdłuż tej granicy do drogi lokalnej 
na Kołomań, dalej wzdłuż tej drogi do północnej 
granicy wsi Kołomań i wzdłuż tej granicy w kierun
ku wschodnim do granicy wsi Kaniów, a później do 
granicy gminy Zagnańsk, dalej wzdłuż granicy 
gminy w kierunku południowo-wschodnim do 
punktu przecięcia tej granicy z granicą gminy Ma
słów, 

5.3. w obszarze powiatu opatowskiego: 

- miasta Ożarów, 

- gminy Ożarów i Tarłów oraz części gmin podzielo
nych granicą działu wodnego, tj.: 

Opatów - od miejsca przecięcia granicy gminy 
Opatów z drogą krajową nr 9 i dalej w kierunku po
łudniowo-wschodnim do granicy miasta Opatów, 
a następnie wzdłuż północnej granicy miasta Opa
tów w kierunku wschodnim do drogi krajowej 74, 
dalej tą drogą w kierunku wschodnim do granicy 
gmin Opatów-Wojciechowice, 

Sadowie - od miejsca przecięcia się granicy gmi
ny 8aćkowice z granicą wschodnią wsi Truskolasy 
i dalej wzdłuż wschodniej granicy wsi Truskolasy 
w kierunku północnym do punktu przecięcia się 
z drogą lokalną na Sadowie i wzdłuż tej drogi w kie
runku wschodnim, a potem północnym do przecię
cia z drogą krajową nr 9, dalej na południowy
-wschód wzdłuż drogi krajowej nr 9 do granicy 
gminy Opatów, 

Wojciechowice - od miejsca przecięcia się drogi 
krajowej nr 74 z granicą gmin: Opatów-Wojcie
chowice i dalej wzdłuż tej drogi w kierunku 
wschodnim do skrzyżowania z drogą drugorzędną 
na Wilczyce i dalej tą drogą na południe do grani
cy wsi Sadłowice i dalej północną granicą wsi Sa
dłowice do przecięcia z granicą gminy Wilczyce, 

5.4. w obszarze powiatu włoszczowskiego: 

- miasta Włoszczowa, 

- gminy Kluczewsko oraz części gmin podzielonych 
granicą działu wodnego, tj.: 

Krasocin - od miejsca przecięcia się zachodniej 
granicy wsi Dąbrówka z granicą gminy Małogoszcz 
i idąc dalej po północno-zachodniej granicy wsi 

Dąbrówka do przecięcia się z granicą wsi Skorków 
i po tej gran-icy w kierunku północno-wschodnim 
do granicy gminy Łopuszno, 

Moskorzew - od miejsca przecięcia się wschod
niej granicy wsi Wywła (w gminie Słupia) z grani
cą gminy Moskorzew i idąc po tej granicy w kierun
ku zachodnim do granicy gmin Moskorzew
Szczekociny i dalej po tej granicy w kierunku pół
nocno-wschodnim do przecięcia z drogą lokalną na 
Tarnawę Górną i wzdłuż tej drogi do zachodniej 
granicy gminy Moskorzew i dalej wzdłuż tej grani
cy, aż do granicy gminy Radków, 

Secemin - od miejsca przecięcia się zachodniej 
granicy gminy Radków z granicą gmin Secemin 
i Szczekociny i idąc w kierunku zachodnim wzdłuż 
granicy gmin Secemin-Szczekociny do drogi kra
jowej 795 i wzdłuż tej drogi w kierunku wsi Psary, 
do przecięcia się z linią kolejową i dalej wzdłuż linii 
kolejowej w kierunku północno-wschodnim do 
granicy gminy Włoszczowa, 

Włoszczowa - od miejsca przecięcia się linii kole
jowej z granicą gminy Włoszczowa i dalej po tej 
granicy w kierunku wschodnim do wschodniej gra
nicy wsi Kąty i dalej wzdłuż tej granicy do drogi lo
kalnej w kierunku Włoszczowej, dalej wzdłuż grani
cy zachodniej, a potem północnej wsi Konieczno, 
aż do drogi drugorzędnej w kierunku Modrzewie 
i dalej tą drogą do granicy z wsią Przygradów, i po 
jej zachodniej granicy idąc na północ do granicy 
z gminą Małogoszcz, 

5.5. powiatów: koneckiego, ostrowieckiego, skar
żyskiego i starachowickiego. 

IV. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej 
w Poznaniu działa w obszarze dorzecza Warty od 
źródeł do ujścia do rzeki Odry, obejmującym: 

1. w obszarze województwa kujawsko-pomor
skiego: 

1.1. powiat mogileński, 

1.2. powiat żniński, 

1.3.w obszarze powiatu aleksandrowskiego: 

- gminę Zakrzewo, 

1.4. w obszarze powiatu bydgoskiego: 

- gminy: Białe Błota, Nowa Wieś Wielka, 

- część gminy podzielonej granicą działu wodnego, 
tj .: 

Sicienko - od przecięcia się granicy gminy Sicien
ko z drogą wiejską do Gliszcz-Kolonia tą samą 
drogą wiejską na wschód do przecięcia z drogą 
gminną Trzemiętowo-Samsieczno w miejscowo
ści Gliszcz (Gliszcz w RZGW Gdańsk). Dalej ww. 
drogą gminną na północny wschód do Trzemięto
wa (Trzemiętowo w RZGW Poznań). Drogą Trze-
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miętowo-Wojnowo na południowy wschód do 
Woj nowa (Wojnowo w RZGW Gdańsk). Dalej po 
zachodniej i południowej granicy Woj nowa do 
przecięcia z drogą gminną Wojnowo-Osowiec
Osowa Góra. Dalej ww. drogą gminną w kierunku 
Osowa Góra (południowy-wschód) do miejscowo
ści Osowiec (Osowa Góra i Osowiec w RZGW 
Gdańsk); dalej z miejscowości Osowiec drogą 
gminną na południe do miejscowości Kruszyniec 
(Kruszyniec w RZGW Poznań); dalej z miejscowo
ści Kruszyniec drogą w kierunku Bydgoszczy do 
granicy administracyjnej miejscowości Pawłówek 
(Pawłówek w RZGW Gdańsk), następnie zachodnią 
granicą miejscowości Pawłówek, aż do granicy 
gmin Sicienko i Bydgoszcz, 

1.5. w obszarze powiatu inowrocławskiego: 

- gminy: Janikowo, Kruszwica, Pakość i Złotniki Ku
jawskie, 

- części gmin podzielonych granicą działu wodnego, 
tj.: 

Dąbrowa Biskupia - od przecięcia się drogi Ino
wrocław-Marcinkowo-Parchanie z granicą gmin 
Inowrocław-Dąbrowa Biskupia, granicą gmin Ino
wrocław-Dąbrowa Biskupia do drogi Inowro
cław-Przybysław-Dąbrowa Biskupia, ww. drogą 
do Przybysławia (Przybysław w RZGW Gdańsk), 
drogą wiejską od Przybysławia na wschód i jej 
przedłużeniem w kierunku wschodnim (250 m) do 
granicy gmin Dąbrowa Biskupia i Zakrzewo od 
miejsca zmiany kierunku na południowy, 

Inowrocław - od granicy gmin Inowrocław-Złot
niki drogą lokalną Orłowo-Więcławice (Orłowo 
i Więcławce w RZGW Poznań) do toru kolejowego 
Więcławice-Latkowo, dalej drogą Latkowo-Ino
wrocław, do granic miasta Inowrocław, wschodnią 
granicą administracyjną miasta (Inowrocław 
w RZGW Poznań) do drogi Inowrocław-Marcinko
wo-Parchanie, dalej tą drogą idąc od granic Ino
wrocławia aż do granicy gmin Inowrocław-Dą
browa Biskupia, 

- miasto Inowrocław, 

1.6. w obszarze powiatu nakielskiego: 

- gminy: Kcynia, Nakło n. Notecią, Sadki, Szubin, 

- część gminy podzielonej granicą działu wodnego, 
tj.: 

Mrocza - od granicy gmin Więcbork-Mrocza, 
wzdłuż granicy administracyjnej gminy Mrocza na 
wschód do przecięcia z drogą drugorzędną Mro
cza-Wąwelno, dalej wzdłuż ww. drogi na południe 
do przecięcia z drogą wiejską do Gliszcz-Kolonia 
przez PGR Ostrowo do przecięcia z granicą gminy 
Sicienko, 

1.7. w obsza rze powiatu radziejowskiego: 

- miasto Radziejów, 

- gminę Dobre, 

- części gmin podzielonych granicą działu wodnego, 
tj.: 

Piotrków Kujawski - od przecięcia granicy gminy 
z drogą Niegibalice-Świesz, dalej drogą wiejską 
na południe do miejscowości Świesz, a następnie 
drogą drugorzędną nr 267 Piotrków Kujawski-By
toń na zachód do przecięcia z granicą administra
cyjną miasta Piotrków Kujawski, dalej wzdłuż 
wschodniej granicy administracyjnej Piotrkowa 
Kujawskiego na południe do przecięcia z drogą lo
kalną na Szewce, dalej od ww. miejsca drogą lokal
ną na południe do Dębołęki Bankowej przez Szew
ce, dalej od Dębołęki Bankowej drogą polną na po
łudnie do przecięcia z granicą gminy Wierzbinek 
w miejscowości Walerianowo, 

Radziejów - od granicy gmin Dobra-Radziejów 
drogą wiejską w kierunku południowo-zachodnim 
do przecięcia się z granicą administracyjną miasta 
Radziejów, dalej od ww. miejsca wzdłuż wschod
niej granicy administracyjnej miasta Radziejów 
w kierunku na południe do przecięcia z drogą dru
gorzędną Radziejów-Bytoń; dalej ww. drogą dru
gorzędną na południe do przecięcia z drogą wiej
ską w miejscowości Niegibalice i dalej tą drogą na 
południe do przecięcia z granicą administracyjną 
gminy Piotrków Kujawski, 

Topólka - od miejscowości Dębowiec na granicy 
gmin Wierzbinek-Topólka drogą polną na wschód 
do połączenia z drogą lokalną Koziejaty-Emiliano
wo, dalej ww. drogą lokalną na wschód przez Ko
ziejaty do przecięcia z granicą administracyjną 
gminy Izbica Kujawska, 

1.8. w obszarze powiatu sępoleńskiego: 

- gminę Więcbork, 

1.9. w obszarze powiatu włocławskiego: 

- część gminy podzielonej granicą działu wodnego, 
tj.: 

Izbica Kujawska - od przecięcia drogi prowadzą
cej z Koziejat (gmina Topólka) z granicą gminy dro
gą wiejską i lokalną na wschód przez Zakręty do 
przecięcia z granicą administracyjną miasta Izbica 
Kujawska, dalej wzdłuż północno-wschodniej gra
nicy administracyjnej miasta Izbica Kujawska do 
przecięcia z drogą lokalną na Wólkę Komorowską, 
dalej od ww. miejsca drogą lokalną przez Wólkę 
Komorowską do przecięcia z granicą administra
cyjną gminy Babiak; 

2. w obszarze województwa łódzkiego: 

2. 1. m i a s t o n a p r a w a c h p o w i a t u Łódź, 

2.2. P o w i a t bełchatowski, 

2.3. powiat łaski, 

2.4. powiat pajęczański, 
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2.5. powiat poddębicki, 

2.6. powiat sieradzki, 

2.7. powiat wieluński, 

2 .8. P o w i a t wieruszowski, 

2.9. powiat zduńskowolski, 

2.10. w obszarze powiatu kutnowskiego: 

- gminę Dąbrowice, 

2.11. w obszarze powiatu łęczyckiego: 

- gminy: Grabów, Świnice Warckie, 

- części gmin podzielonych granicą działu wodnego, 
tj.: 

Daszyna - północną granicą gminy Daszyna do 
osady Głogowa, dalej drogą lokalną przez Ma
zew-Siedlec do granicy gmin Daszyna-Łęczyca, 

Łęczyca - północną granicą gminy Łęczyca do li
nii kolejowej Kutno-Zgierz, dalej wzdłuż linii kole
jowej do skrzyżowania linii kolejowej z drogą lokal
ną Łęczyca-Topola Katowa, z wyłączeniem Łęczy
cy, dalej tą drogą aż do granicy gmin Łęczyca-Pa
rzęczew, 

2.12. w obszarze powiatu łódzkiego 
wschodniego: 

- części gmin podzielonych granicą działu, tj.: 

Brójce - wschodnią granicą gminy do przecięcia 
z drogą lokalną Andrespol-Wola Rakowa, dalej 
południową granicą kompleksu leśnego do drogi 
Brójce-Odpadki Leśne, dalej tą drogą na południe 
do miejscowości Brójce, na zachód drogą Wiskit
no-Rządowe do Woli Rakowej, drogą Wola Rako
wa-Romanów do granicy z gminą Rzgów, dalej 
granicą administracyjną gmin do granicy z gminą 
Tuszyn, 

Tuszyn - północną granicą gminy na zachód do 
przecięcia z autostradą A 1 wzdłuż jej zachodniej 
strony do miejscowości Głuchów, dalej w kierunku 
na południe przez Wodzinek, Mąkoszyn do granicy 
z gminą Grabica, 

2.13. w obszarze powiatu pabianickiego: 

- miasta: Konstantynów Łódzki, Pabianice, 

- gminy: Dlutów, Dobroń, miejska Konstantynów 
Łódzki, Lutomiersk, Pabianice, 

2.14. w obsza rze powiatu piotrkowskiego: 

- część gminy podzielonej granicą działu wodnego, 
tj.: 

Grabica - wzdłuż autostrady A 1 do Szydłowa, da
lej drogą polną do przecięcia z granicą gmin Grabi
ca-Wola Krzysztoporska, 

2.15. w obszarze powiatu radomszczań
skiego: 

- miasto Radomsko, 

- gminy: Dobryszyce, Gidie, Gomunice, Kamieńsk, 
Kodrąb, Lgota Wielka, Ładzice, Radomsko, 

- część gminy podzielonej granicą działu wodnego, 
tj.: 

Kobiele Wielkie - południowo-wschodnią granicą 
gminy Kodrąb do drogi Kodrąb-Kobiele Wielkie
Zytno, dalej tą drogą z wyłączeniem miejscowości 
Kobiele Wielkie (wzdłuż zachodniej granicy miej
scowości) do granicy gmin Kobiele Wielkie-Żyt
no, dalej południową granicą gminy Kobiele Wiel
kie w kierunku zachodnim do granicy z gminą Gi
die, 

2.16. w obszarze powiatu zgierskiego: 

- części gmin podzielonych granicą działu wodnego, 
tj.: 

Aleksandrów Łódzki - od granicy gminy drogą lo
kalną z Krasnodębów Starych w kierunku Ch rośna 
do granicy kompleksu leśnego (las sosnowy), dalej 
wzdłuż zachodniej granicy kompleksu leśnego do 
drogi nr 709 Poddębice-Aleksandrów Łódzki, 
wzdłuż drogi nr 709 do granicy miasta Aleksan
drów Łódzki, dalej wzdłuż zachodnio-południowej 
i południowej granicy miasta Aleksandrów Łódzki 
do zachodniej granicy Łodzi i dalej do granicy 
z gminą Zgierz, 

Parzęczew - granicą gmin Parzęczew-Łęczyca 
i Parzęczew-Ozorków do drogi lokalnej Łęczyca
-Parzęczew, dalej do Parzęczewa, wzdłuż drogi 
Piaskowice, Wytrzyszczki, w kierunku miejscowo
ści Florianka na Rafałów, Mikołajew, Nową Jerozo
limę do Marianpola, Nowomłyny do granicy gmi
ny Parzęczew z gminą Aleksandrów Łódzki; 

3. w obszarze województwa lubuskiego: 

3.1. powiat międzyrzecki, 

3.2. P o w i a t strzelecko-drezdenecki, 

3.3. w obszarze powiatu gorzowskiego: 

- miasto Gorzów, 

- część miasta podzielonego granicą działu wodne
go, tj.: 

Kostrzyn - granicą miasta Kostrzyn do granicy 
z gminą Boleszkowice (z wyłączeniem rzeki Odry), 
dalej zachodnio-północno-wschodnią granicą mia
sta do granicy z gminą Witnica, 

- gminy: Bogdaniec, Deszczno, miejska Gorzów 
Wlkp., Klodawa, Santok, 

- część gminy podzielonej granicą działu wodnego, 
tj.: 
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Witnica - wzdłuż granicy gminy do drogi wiejskiej 
Krześnica-Kamień Wielki do granicy miejscowo
ści Kamień Wielki, zachodnie i południowe obrze
że miejscowości Kamień Wielki do skrzyżowania 
z drogą lokalną Kamień Wielki-Kamień Mały, dro
gą lokalną do skrzyżowania z drogą lokalną Kamień 
Wielki-Mościce i drogą wiejską Mościce-Bogu
sław, drogą wiejską Bogusław-Mościce do skrzy
żowania z granicą gmin Witnica-Dębno Lubuskie, 

3.4. w obszarze powiatu nowosolskiego: 

- część gminy podzielonej granicą działu wodnego, 
tj.: 

Sława - wschodnią granicą gminy Sława do 
skrzyżowania z drogą lokalną Łupice-Kaszczor 
w miejscowości Kolonia Kaliska, drogą lokalną na 
zachód z Kolonii Kaliskiej do miejscowości Ciosa
niec, dalej na północ drogą lokalną Ciosaniec
Sławocin do miejscowości Sławocin na granicy 
gmin Sława-Wolsztyn, 

3.5. w obszarze powiatu słubickiego: 

- gminy: Górzyca (z wyłączeniem rzeki Odry), Ośno 
Lubuskie, 

- część gminy podzielonej granicą działu wodnego, 
tj.: 

Słubice - wschodnią granicą gminy do drogi 
głównej Rzepin-Frankfurt od granicy gmin Rze
pin-Słubice do skrzyżowania z drogą główną nr 
275 Cybinka-Słubice, drogą główną nr 275 Cybin
ka-Słubice od skrzyżowania z drogą główną Rze
pin-Frankfurt do mostu granicznego Słubice
Frankfurt, z włączeniem Słubic, prawostronny wał 
przeciwpowodziowy rzeki Odry od mostu granicz
nego Słubice-Frankfurt do granicy miejscowości 
Kostrzyn, 

3.6. w obszarze powiatu sulęcińskiego: 

- gminy: Krzeszyce, Lubniewice, Słońsk, Sulęcin, 

3.7. w obszarze powiatu świebodzi ńskiego: 

- gminę Zbąszynek, 

- części gmin podzielonych granicą działu wodnego, 
tj.: 

Lubrza - południowo-wschodnią granicCJ, gminy 
Lubrza do przecięcia z torem kolejowym Swiebo
dzin-Rzepin, dalej tym torem kolejowym do skrzy
żowania z drogą Bucze-Zagórze, dalej drogą Bu
cze-Zagórze w kierunku południowym do granicy 
gminy Lubrza-Łagów, granicą gminy Lubrza-Ła
gów do styku granic gmin Lubrza, Łagów i Skąpe, 

Świebodzin - wschodnią granicą gminy w kierun
ku południowym do skrzyżowania z drogą Brójce
Świebodzin, dalej tą drogą na zachód do Rzeczycy, 
drogą lokalną z Rzeczycy na zachód przez miejsco
wości Glińsko, Rusinów do granicy gminy Lubrza, 

3.8. w obszarze powiatu zielonogórskiego: 

- części gmin podzielonych granicą działu wodnego, 
tj.: 

Babimost-od przecięcia drogi prowadzącej z Kar
gowej z granicą administracyjną gminy Babimost, 
dalej tą drogą do granicy Babimostu, wschodnią 
granicą Babimostu do skrzyżowania z drogą lokal
ną Babimost-Podmokłe Wielkie, dalej tą drogą do 
skrzyżowania z torem kolejowym Sulechów
-Zbąszyń, torem kolejowym Sulechów-Zbąszyń 
do przecięcia z granicą gminy Zbąszynek w miej
scowości Kręcko, 

Kargowa -wschodnią granicą gminy Kargowa do 
drogi krajowej Świętno-Kargowa, dalej tą drogą na 
północny-zachód przez Jaromiersko do granicy ad
ministracyjnej Kargowa, dalej południowo-za
chodnią granicą administracyjną Kargowej do dro
gi lokalnej Kargowa-Babimost, dalej tą drogą na 
północ, do przecięcia z granicą gminy Babimost; 

4. w obszarze województwa opolskiego: 

4.1. w obsza rze powiatu ki uczborskiego 

- gminę Byczyna, 

4.2. w obszarze powiatu oleskiego:' 

- gminy: Gorzów Śląski, Praszka, Radłów, Rudniki, 

- część gminy podzielonej granicą działu wodnego, 
tj.: 

Olesno - południową granicą gminy Olesno do 
skrzyżowania z drogą nr 901 Dobrodzień-Olesno, 
drogą nr 901 do Wachowic, na wschód drogą lokal
ną do Wysokiej, drogą lokalną do miejscowości 
Wygoda, leżącej na trasie Olesno-Sieraków, dro
gą krajową nr 43, na wschód do granicy komplek
su leśnego Sowczyce i dalej południowo-wschod
nią granicą kompleksu leśnego do miejscowości 
Kamień, leżącej przy drodze Olesno-Borki Małe 
(nr 494), drogą 494 z Kamienia na zachód do grani
cy Olesna, dalej wschodnią granicą miasta Olesno 
do toru kolejowego Olesno-Gorzów Śląski, 
wschodnią granicą toru kolejowego do miejscowo
ści Boroszów, dalej z Boroszowa drogą lokalną do 
granicy z gminą Gorzów Śląski; 

5. w obszarze województwa pomorskiego: 

5.1. w obszarze powiatu człuchowskiego: 

- miasto Człuchów, 

- gminy: Czarne, miejska Człuchów, Debrzno, 

- części gmin podzielonych granicą działu wodnego, 
tj.: 

Człuchów - od granicy gmin Czarne-Człuchów 
na północ wzdłuż granicy gminy Człuchów do prze
cięcia się jej z drogą lokalną Olszanowo-Krępsk, 
dalej ww. drogą lokalną na wschód do przecięcia 
się z dopływem jeziora Krępsko na zachód od Kręp
ska, dalej od tego przecięcia po lewym brzegu tego 
dopływu do przecięcia z drogą wiejską Krępsk
Sieroczyn w jego górnym odcinku, dalej drogą 
wiejską i lokalną w kierunku na Człuchów do prze-
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cięcia się drogi lokalnej z granicą administracyjną 
Człuchowa, dalej wzdłuż granic administracyjnych 
zachodnio-północno-wschodnich Człuchowa do 
miejsca przecięcia z drogą drugorzędną Człu
chów-Dębnica, dalej wzdłuż ww. drogi drugo
rzędnej na południe w kierunku miasta Mosiny, da
lej drogą drugorzędną na południe w kierunku No
wego Gronowa do przecięcia się z granicą admini
stracyjną gminy Debrzno, 

Rzeczenica - po wschodniej granicy gminy Rze
czenica do jej przecięcia z drogą lokalną Rzeczeni
ca-Przechlewo, dalej na południe wzdłuż drogi 
Przechlewo-Rzeczenica do przecięcia się jej z gra
nicą administracyjną miasta Rzeczenica, dalej 
wzdłuż zachodniej i południowej granicy miejsco
wości Rzeczenica do przecięcia na południu z dro
gą Rzeczenica- Gwieździn, drogą Rzeczenica
Gwieździn, Gwieździn-Grodzisko, Grodzisko-Ol
sza nowo, do przecięcia się z granicą gminy Czarne, 
dalej wzdłuż granicy gminy Czarne na wschód do 
połączenia się z granicą gminy Człuchów; 

6. w obszarze województwa śląskiego: 

6.1. miasto na prawach powiatu Częstocho
wa, 

6.2. powiat kłobucki, 

6.3. w obszarze powiatu częstochowskiego: 

- gminy: Blachownia, Dąbrowa Zielona, Janów, Ka
mienica Polska, Kłomnice, Konopiska, Kruszyna, 
Mstów, Mykanów, Olsztyn, Poczesna, Przyrów, 
Rędziny, Starcza, 

6.4. w obszarze powiatu lublinieckiego: 

- gminy: Boronów, Ciasna, Herby, Kochanowice, 

6.5. w obszarze powiatu myszkowskiego: 

- miasto Myszków, 

- gminy: Poraj, Żarki, 

- części gmin podzielonych granicą działu wodnego, 
tj.: 

Myszków - drogą krajową 791 w kierunku północ
no-zachodnim do przecięcia się z drogą krajową 
793 i dalej tą drogą w kierunku południowo-za
chodnim do przecięcia się z drogą drugorzędną 
i dalej tą drogą w kierunku zachodnim do przecię
cia się z granicą gminy Koziegłowy, 

Koziegłowy - od przecięcia drogi krajowej nr 793 
z granicą gminy, drogą drugorzędną do Pińczyc, 
następnie tą drogą w kierunku północnym do Osie
ka i dalej w kierunku zachodnim do Mysłowa. Da
lej drogą trzeciorzędną w kierunku południowo-za
chodnim do skrzyżowania z drogą krajową nr 1, da
lej tą drogą w kierunku południowym do prawego 
brzegu Brynicy, następnie wzdłuż prawego brzegu 
Brynicy do przecięcia z granicą gminy Woźniki, 

Niegowa - wschodnią granicą gminy Niegowa do 
drogi Zbyczyce-Żarki nr 789, dalej w kierunku po
łudniowo-zachodnim do skrzyżowania z drogą lo
kalną biegnącą przez miejscowości Zalesie, Ogro
dy, Mrówki i dalej w kierunku miejscowości Zdów, 
do granicy gmin Niegowa-Włodowice, południo
wą granicą gminy Niegowa do granicy gminy Żar
ki, 

6.6. w obszarze powiatu zawierciańskiego: 

- część miasta Zawiercie podzielonego granicą dzia
łu wodnego, tj: 

Zawiercie - północno-wschodnią granicą gminy 
Zawiercie aż do przecięcia się z drogą krajową 78 
w kierunku Zawiercia wzdłuż drogi krajowej 78 na 
południowy zachód do granicy z gminą Poręba 
i dalej tą granicą do granicy z gminą Myszków, 

- część gminy podzielonej granicą działu wodnego, 
tj.: 

Włodowice - od przecięcia drogi nr 792 z granicą 
gminy tą drogą w kierunku południowo-wschod
nim do granicy gminy Kroczyce, wschodnią grani
cą gminy Włodowice w kierunku na południe do 
granicy gmin Włodowice-Zawiercie; 

7. obszar województwa wielkopolskiego, z wyłą
czeniem: 

7.1. miasta na prawach powiatu Leszno, 

7.2. powiatu rawickiego, 

7.3. w obszarze powiatu gostyńskiego: 

- gmin: Krobia, Pępowo, Pogorzela i Poniec, 

7.4. w obszarze powiatu kępińskiego: 

- gmin: Rychtal i Perzów, 

- części gminy podzielonej granicą działu wodnego, 
tj.: 

Bralin - wschodnią granicą gminy Bralin do gra
nicy miasta Kępno, zachodnią granicą miasta Kęp
no do drogi krajowej Kępno-Syców, dalej tą drogą 
na zachód do granicy z gminą Kobyla Góra, 
wschodnią granicą gminy Kobyla Góra do granicy 
z gminą Ostrzeszów, 

7.5. w obszarze powiatu krotoszyńskiego: 

- miasta Sulmierzyce, 

- gmin: Kobylin, Krotoszyn, Rozdrażew i Zduny, 

- części gminy podzielonej granicą działu wodnego, 
tj.: 

Koźmin Wielkopolski - północną granicą gminy 
Koźmin do drogi Dobrzyca-Koźmin, dalej drogą 
na zachód do granicy miejscowości Koźmin, pół-
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nocno-wschodnią granicą miasta do drogi Koź
min-Borek Wielkopolski i dalej drogą na zachód 
do granicy gminy Borek Wielkopolski, 

7.6. w obszarze powiatu leszczyńskiego: 

- gmin: Rydzyna, Święciechowa i Wijewo, 

- części gmin podzielonych granicą działu wodnego, 
tj.: 

Krzemieniewo - od przecięcia się granic gmin Go
styń-Krzemieniewo z drogą krajową Gostyń
-Leszno, dalej północną granicą ww. drogi krajo
wej do granicy gminy Osieczna, 

Włoszakowice- południową granicą gminy do to
ru kolejowego, torem kolejowym do granic admi
nistracyjnych miejscowości Włoszakowice, połu
dniową granicą Włoszakowic do przecięcia z drogą 
lokalną Włoszakowice-Zbarzewo, dalej tą drogą 
przez Zbarzewo w kierunku Osowej Sieni do prze
cięcia z granicą gminy Wschowa, dalej północną 
granicą gminy Wschowa do granicy z gminą Sła
wa, 

7.7. w obszarze powiatu ostrowskiego 
(wiei kopoiskiego ): 

- gmin: Odolanów, Przygodzice i Sośnie, 

- części gmin podzielonych granicą działu wodnego 
tj.: 

Ostrów Wielkopolski - południowo-zachodnią 
granicą gminy Sieroszewice do granicy z gminą 
Ostrów Wlkp., dalej zachodnią granicą gminy do 
drogi krajowej Parczew-Wysocko, dalej do miej
scowości Wysocko Wielkie, dalej na zachód drogą 
krajową do granicy Ostrowa Wlkp.; po południo
wo-zachodnią granicę miasta Ostrów Wlkp. do gra
nicy z gminą Raszków, 

Raszków - południową granicą gminy Raszków 
do Świeligowa, drogą na północ przez Jaskółki, 
Przybysławice do granicy Raszkowa, zachodnią 
granicą miasta Raszków do drogi krajowej Rasz
ków-Korytnica, dalej tą drogą na północ do grani
cy gminy Raszków, zachodnią granicą gminy Rasz
ków do granicy z gminą Dobrzyca, 

7 .8. w obszarze powiatu ostrzeszowskiego: 

- gminy Kobyla Góra, 

- części gmin podzielonych granicą działu wodnego, 
tj.: 

Mikstat - od granicy gminy Mikstat, drogą lokal
ną na zachód do Siedlikowa, dalej na północ przez 
Komorów, Mikstat, Kotłów drogą lokalną do grani
cy gminy Sieroszewice w miejscowości Kotłów
-Pustkowie, 

Ostrzeszów - zachodnią granicą gminy Ostrze
szów do skrzyżowania z drogą lokalną Parzynów
Rogaszyce w miejscowości Sobolizna, dalej na 
wschód do skrzyżowania z drogą krajową nr 43 
w Rogaszycach, z Rogaszyc drogą lokalną na pół-

nocny wschód do skrzyżowania z torem kolejo
wym w miejscowości Królewskie, lewą stroną toru 
kolejowego z miejscowości Królewskie w kierunku 
Grabowa nad Prosną do granicy gminy Doruchów; 

8. w obszarze województwa zachodniopomor
skiego: 

8.1. powiat wałecki, 

8.2. w obszarze powiatu choszczeńskiego: 

- gminę Bierzwnik, 

- część gminy podzielonej granicą działu wodnego, 
tj.: 

Drawno - wzdłuż granicy gmin Bierzwnik-Draw
no do drogi drugorzędnej Brzeziny-Kołki do skrzy
żowania z drogą drugorzędną Brzeziny-Recz Po
morski, z wyłączeniem miejscowości Brzeziny, dro
gą drugorzędną Brzeziny-Recz Pomorski od skrzy
żowania z drogą Brzeziny-Kołki do skrzyżowania 
z torem kolejowym Choszczno-Kalisz Pomorski, 
torem kolejowym Choszczno-Kalisz Pomorski od 
skrzyżowania z drogą Brzeziny-Recz Pomorski 
w kierunku Kalisza Pomorskiego do skrzyżowania 
z drogą leśną po stronie wschodniej wzdłuż obwo
du leśnego nr 151, drogą leśną po stronie wschod
niej wzdłuż obwodu leśnego nr 151 od skrzyżowa
nia z torem kolejowym Choszczno-Kalisz Pomor
ski do skrzyżowania z drogą główną nr 161 Draw
no-Choszczno, jednocześnie granicą gminy 
Drawno-Recz, dalej zachodnią granicą gminy 
Drawno do granicy z gminą Kalisz Pomorski, 

8.3. w obszarze powiatu drawskiego: 

- gminy: Czaplinek, Kalisz Pomorski, Ostrowice, 
Wierzchowo, Złocieniec, 

- część gminy podzielonej granicą działu wodnego, 
tj.: 

Drawsko Pomorskie - wzdłuż granicy gminy od 
granicy gminy Kalisz Pomorski-Drawsko Pomor
skie do przecięcia z drogą drugorzędną Jaworze
Oleszno, dalej tą drogą do skrzyżowania z drogą 
drugorzędną Konotop-Oleszno, dalej w kierunku 
miasta Oleszno do skrzyżowania z drogą wiejską 
Studnica-Jankowo, dalej w kierunku Jankowa tą 
drogą do granicy administracyjnej Drawska Po
morskiego, wzdłuż zachodnio-północnej granicy 
Drawska Pomorskiego aż do jej przecięcia z za
chodnio-północną granicą miejscowości Gogół
czyn, dalej tą granicą do przecięcia z drogą główną 
nr 173 Drawsko Pomorskie-Połczyn-Zdrój, dalej 
tą drogą do przecięcia z granicą gmin Ostrowice
Drawsko Pomorskie-Złocieniec, 

8.4. w obszarze powiatu myśliborskiego: 

- części gmin podzielonych granicą działu wodnego, 
tj.: 

BarIinek - drogą drugorzędną od granicy gminy 
Nowogródek Pomorski-Barlinek do skrzyżowania 
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z drogą główną nr 155 Gorzów Wielkopolski-Bar
linek, drogą lokalną w kierunku miejscowości 
Krzynka od skrzyżowania drogi głównej nr 155 Go
rzów Wielkopolski-Barlinek z drogą drugorzędną 
z Karska do skrzyżowania z drogą nr 156 Barlinek
Danków w Krzynce, drogą lokalną z Krzynki w kie
runku Płonno-Niesporowice do granicy gmin 
Ba rl i nek-Pełczyce, 

Nowogródek Pomorski - granicą gminy Nowo
gródek Pomorski drogą drugorzędną Marwice
Myslibórz do skrzyżowania z drogą drugorzędną 
Staw-Karsko w miejscowości Trzcinna, drogą 
drugorzędną z miejscowości Trzcinna w kierunku 
Karska do granicy gmin Nowogródek Pomorski
Bariinek, 

8 .5. w obszarze powiatu szczecineckiego: 

- gminy: Biały Bór, Borne Sulinowo, 

- część gminy podzielonej granicą działu wodnego, 
tj.: 

Szczecinek - wzdłuż granicy gminy od przecięcia 
z granicą gminy Ba rwice-Szczecinek-Borne Suli
nowo do przecięcia z drogą główną nr 172 Barwi
ce-Szczecinek drogą główną nr 172 Barwice
Szczecinek od przecięcia z granicą gminy Szczeci
nek-Borne Sulinowo w kierunku Szczecinka do 
skrzyżowania z drogą drugorzędną w kierunku 
miejscowości Parsęcko, drogą drugorzędną w kie
runku Radomyśla od skrzyżowania z drogą główną 
nr 172 Szczecinek-Barwice do skrzyżowania z dro
gą drugorzędną w kierunku Dalęcina w miejscowo
ści Parsęcko, z wyłączeniem tej miejscowości, dro
gą drugorzędną w kierunku Dalęcina od skrzyżo
wania w Parsęcku z drogą drugorzędną w kierunku 
miejscowości Radomyśl do skrzyżowania z drogą 
główną nr 11 Szczecinek-Koszalin łącznie z miej
scowością Dalęcino, drogą główną nr 11 Szczeci
nek-Koszalin od skrzyżowania z drogą drugorzęd
ną w kierunku Dalęcina do przecięcia z granicą 
gminy Bobolice-Szczecinek, wzdłuż północnej 
granicy gminy do granicy z gminą Biały Bór. 

V. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej 
w Szczecinie działa na obszarze dorzecza Odry 
od ujścia rzeki Nysy Łużyckiej km 542+400 do ujścia 
Odry wraz z Zalewem Szczecińskim, bez dorzecza 
Warty, oraz na obszarze Przymorza Zachodniego 
od zachodniej granicy państwa do zlewni rzeki Wie
przy włącznie wraz z dorzeczem przymorza zawar
tym między zlewnią rzeki Wieprzy i zlewnią rzeki 
Słupi w granicach państwa, obejmującym: 

1. w obszarze województwa lubuskiego: 

1.1. w obsza rze powiatu gorzowskiego: 

- część miasta Kostrzyn: 

Kostrzyn - brzeg rzeki odry w granicy miasta Ko
strzyn (z wyłączeniem rzeki Warty) od granicy ad
ministracyjnej miasta Kostrzyn i gminy Górzyca do 
granicy miasta Kostrzyn i gminy Boleszkowice, 

- gminę Lubiszyn, 

- część gminy Witnica podzielonej granicą działu 
wodnego, tj.: 

Witnica - drogą wiejską Krześnica-Kamień Wiel
ki od przecięcia z granicą gminy Witnica-Dębno 
Lubuskie do granicy miejscowości Kamień Wielki, 
zachodnimi i południowymi obrzeżami kamienia 
Wielkiego do skrzyżowania z drogą lokalną Kamień 
Wielki-Kamień Mały, drogą lokalną Kamień Wiel
ki-Kamień Mały do skrzyżowania z drogą lokalną 
Kamień Wielki-Mościce i drogą wiejską Mości
ce--Bogusław, drogą wiejską Bogusław-Mości
ce do skrzyżowania z granicą gmin Witnica-Dęb
no Lubuskie, 

1.2. w obszarze powiatu krośnieńskiego: 

- części gmin podzielonych granicą działu wodnego, 
tj.: 

Bytnica - drogą leśną z miejscowości Siedlisko od 
przecięcia z granicą gminy Maszewo-Bytnica w kie
runku Osady Kępiny do skrzyżowania z drogą Le
śną z Osady Pliszka do Osady Kępiny, drogą leśną 
z Osady Kępiny w kierunku Osady Pliszka do prze
cięcia z duktem leśnym między obwodami leśnymi 
48 i 31, duktem leśnym wzdłuż obwodów leśnych 
nr 48, 31, 46, 29, 44, 27, 42 i 25 do przecięcia z gra
nicą gmin Bytnica i Łagów, 

Maszewo - granica poprowadzona jest po koro
nie prawego wału przeciwpowodziowego do drogi 
polnej z miejscowości Rybaki; drogą wiejską do Ry
bak; południowym i wschodnim obrzeżem miej
scowości Rybaki do przecięcia się z drogą polną 
z Rybak do miejscowości Granice; drogą wiejską 
z Rybak w kierunku drogi Maszewo-Granice, do 
skrzyżowania z tą drogą; drogą drugorzędną z miej
scowości Granice w kierunku Maszewa do skrzyżo
wania z drogą wiejską przed miejscowością Grani
ce w kierunku wschodnim; drogą wiejską na 
wschód do skrzyżowania z drogą Maszewo-Lubo
goszcz; drogą wiejską do obrzeży miejscowości Lu
bogoszcz; zachodnim obrzeżem Lubogoszczy do 
drogi wiejskiej Lubogoszcz-Korczyców; drogą 
wiejską w kierunku miejscowości Korczyców do 
skrzyżowania z drogą Radomicko-Granice; drogą 
wiejską do skrzyżowania z drogą Radomicko-Gę
stowice; drogą nr 275 Radomicko-Gęstowice do 
skrzyżowania z drogą drugorzędną Korczyców
Trzebiechów; drogą drugorzędną Korczyców
Trzebiechów, przez miejscowość Trzebiechów do 
Siedliska; drogą leśną od miejscowości Siedlisko 
w kierunku Osady Kępiny (gmina Bytnica) do skrzy
żowania z drogą leśną z Osady Pliszka do Kępin 
(gmina Bytnica), 

1.3. w obszarze powiatu słubickiego: 

- miasta: Cybinka, Rzepin, 

- gminę Rzepin - z wyłączeniem rzeki Odry do uj-
ścia Nysy Łużyckiej, 
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-części gmin podzielonych granicą działu wodnego, 
tj.: 

Słubice - drogą główną Rzepin-Frankfurt od gra
nicy gmin Rzepin-Słubice do skrzyżowania z dro
gą główną nr 275 Cybinka-Słubice, drogą główną 
nr 275 Cybinka-Słubice od skrzyżowania z drogą 
główną Rzepin-Frankfurt do mostu granicznego 
Słubice-Frankfurt - z wyłączeniem miasta Słubi
ce, prawostronnym wałem przeciwpowodziowym 
rzeki Odry od mostu granicznego Słubice-Frank
furt do granicy administracyjnej miejscowości Ko
strzyn, 

- Cybinka - granica prowadzona jest od ujścia Ny
sy Łużyckiej do Odry w km 542+400 po koronie wa
łu przeciwpowodziowego, 

1.4. w obszarze powiatu sulęcińskiego: 

- miasto Torzym, 

- gminę Torzym, 

1.5. w obszarze powiatu świebodzińskiego: 

- miasto Łagów, 

- gminę Łagów; 

2. w obszarze województwa pomorskiego: 

2.1. w obszarze powiatu bytowskiego: 

- miasto Miastko, 

- gminę Trzebielino, 

- części gmin podzielonych granicą działu wodnego, 
tj.: 

Kołczygłowy - od granicy gmin Dębnica Kaszub
ska i Kołczygłowy na południe drogą przez Darsko
wo (RZGW Szczecin), Jezierze (RZGW Gdańsk), 
Kołczygłowy (RZGW Gdańsk), Barnowiec (RZGW 
Gdańsk), Łubno (RZGW Szczecin) i Wita nowo 
w kierunku Kramorzyn do granicy gmin Kołczygło
wy i Tuchomie. Na wschód wzdłuż granicy gmin 
Kołczygłowy i Tuchomie do przecięcia z drogą wiej
ską ze wsi Zagony do Trzebiatkowa, 

Miastko - drogą od przecięcia z granicą gmin Lip
nica i Miastko na zachód przez Piaszczyno (RZGW 
Gdańsk) w stronę Miastka do wsi Zadry nad Jezio
rem Dolskim; drogą leśną wzdłuż lewego brzegu 
Jeziora Dolskiego do przecięcia z drogą drugorzęd
ną; na północ drogą drugorzędną do przecięcia z li
nią kolejki we wsi Lubkowo; wzdłuż linii kolejki na 
zachód do przecięcia z drogą leśną prowadzącą do 
osady Lubkowo nad Jeziorem Kamień; drogą Le
śną przez osadę Lubkowo na południe wzdłuż za
chodniego brzegu jeziora Kamień do skrzyżowania 
z drogą Przęsin-Szydlice na południowy zachód 
drogą do Przęsina. Drogą leśną na południowy za
chód przez PGR Chlebowo do drogi drugorzędnej. 
Drogą drugorzędną na wschód do miejscowości 
Świeszyno i drogą na Bielsko Pomorskie do grani
cy gmin Miastko i Koczała, 

Tuchomie - od granicy gmin Kołczygłowy i Tucho
mie na południe drogą wiejską ze wsi Zagony przez 
Leśniczówkę Masłowice, przecinając drogę Tucho
mie - Kramarzyny do Trzebiatkowa i dalej na po
łudnie drogą wiejską do granicy gmin Tuchomie 
i Lipnica, 

2.2. w obszarze powiatu słupskiego: 

- miasto Kępice, 

- gminę Kępice, 

- części gmin podzielonych granicą działu wodne-
go, tj .: 

Kobylnica - na południowy wschód wzdłuż grani
cy gmin Słupsk i Kobylnica do styku z drogą 
Słupsk-Sławno (skrzyżowanie z drogą do Rebli
na). Od granicy gmin na południe drogą przez Re
blino-Runowo Sławieńskie do Słonowic przez 
skrzyżowanie z drogą lokalną na wschód do stacji 
Słonowice i drogą wiejską do Kończewa (Kończe
wo i RebIino w RZGW Gdańsk; Runowo Sławień
skie i Słonowice w RZGW Szczecin); drogą z Koń
czewa na południe przez Kuleszewo (Kuleszewo 
w RZGW Gdańsk) do Barcina do przecięcia z grani
cą gmin Kępice i Kobylnica; na wschód wzdłuż gra
nicy gmin Kobylnica i Kępice oraz Kobylnica i Trze
bielino do granicy z gminą Dębnica Kaszubska, 

Słupsk - od granicy gmin Ustka i Słupsk drogą 
Charnowo-Gałęzinowo-Wielichowo-Brusko
wo Wielkie-Słupsk do granicy Słupsk Miasto (Ga
łęzinowo i Wielichowo w RZGW Gdańsk; Brusko
wo Wielkie i Kaczy Dołek w RZGW Szczecin), 

Ustka - od granicy miasta Ustka drogą lokalną do 
Wodnicy na południowy wschód do przecięcia z li
nią kolejową Ustka-Słupsk (Wodnica w RZGW 
Gdańsk); linią kolejową na południe do przecięcia 
z granicą gminy Ustka i gminy Słupsk; granicą 
gmin na zachód do przecięcia z drogą Charnowo
-Gałęzi nowo; 

3. w obszarze województwa zachodniopomor
skiego: 

- miasta na prawach powiatu: Koszalin, Szczecin, 
Świnoujście, 

- powiaty: białogardzki, goleniowski, gryficki, gry
fiński, kamieński, kołobrzeski, koszaliński, policki, 
pyrzycki, sławieński, stargardzki, świdwiński, 

- miasta: Barlinek, Bobolice, Cedynia, Chociwel, 
Chojna, Darłowo, Dobra Nowogardzka, Dobrzany, 
Golczewo, lńsko, Karlino, Lipiany, Łobez, Masze
wo, Mieszkowice, Moryń, Nowe Warpno, Nowo
gard, Międzyzdroje, Płoty, Polanów, Połczyn
-Zdrój, Resko, Sianów, Suchań, Trzcińsko-Zdrój, 
Trzebiatów, Węgorzyno, Wolin, 

3.1. w obszarze powiatu choszczeńskiego: 

- miasta: Choszczno, Pełczyce, Recz, 
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- gminy: Choszczno, Krzęcin, Pełczyce, Recz, 

- część gminy podzielonej granicą działu wodnego, 
tj.: 

Drawno - drogą drugorzędną Brzeziny-Kołki od 
przecięcia z granicą gminy Choszczno-Drawno do 
skrzyżowania z drogą drugorzędną Brzeziny-Recz 
Pomorski, łącznie z miejscowością Brzeziny, drogą 
drugorzędną Brzeziny-Recz Pomorski od skrzyżo
wania z drogą Brzeziny-Kołki do skrzyżowania 
z torem kolejowym Choszczno-Kalisz Pomorski, 
torem kolejowym Choszczno-Kalisz Pomorski od 
skrzyżowania z drogą Brzeziny-Recz Pomorski 
w kierunku Kalisza Pomorskiego do skrzyżowania 
z drogą leśną po stronie wschodniej wzdłuż obwo
du leśnego nr 151, drogą leśną po stronie wschod
niej wzdłuż obwodu leśnego nr 151 od skrzyżowa
nia z torem kolejowym Choszczno-Kalisz Pomor
ski do skrzyżowania z drogą główną nr 161 Draw
no-Choszczno, jednocześnie granicą gminy 
Drawno-Recz Pomorski, dalej zachodnią granicą 
gminy Drawno do granicy z gminą Kalisz Pomor
ski, 

3.2. w obszarze powiatu drawskiego: 

- część gminy podzielonej granicą działu wodnego, 
tj.: 

Drawsko Pomorskie - wzdłuż granicy gminy od 
granic gmin Kalisz Pomorski-Ińsko-Drawsko Po
morskie do przecięcia z drogą drugorzędną Jawo
rze-Oleszno, drogą drugorzędną Jaworze-Olesz
no od przecięcia z granicą gmin Kalisz Pomorski
Drawsko Pomorskie do skrzyżowania z drogą dru
gorzędną Konotop-Oleszno, drogą drugorzędną 
Konotop-Oleszno od skrzyżowania z drogą Jawo
rze-Oleszno w kierunku Oleszna do skrzyżowania 
z drogą wiejską Studnica-Jankowo, drogą wiej
ską Studnica-Jankowo od skrzyżowania z drogą 
Konotop-Oleszno w kierunku Jankowa do grani
cy administracyjnej miasta Drawsko Pomorskie, 
wzdłuż zachodnio-północnej granicy administra
cyjnej miasta Drawsko Pomorskie, aż do jej prze
cięcia z zachodnio-północną granicą miejscowości 
Gogółczyn, zachodnio-północną granicą Gogół
czyna od przecięcia z zachodnio-północną granicą 
miasta Drawsko Pomorskie do przecięcia z drogą 
główną nr 173 Drawsko Pomorskie-Połczyn
-Zdrój, bez Gogółczyna, drogą główną nr 173 
Drawsko Pomorskie-Połczyn-Zdrój od przecięcia 
z zachodnio-północną granicą Gogółczyna w kie
runku Połczyna-Zdroju do przecięcia z granicą 
gmin Ostrowice-Drawsko Pomorskie-Złocie
niec, łącznie z miejscowością Zarańsko, wzdłuż 
granicy gmin od granicy gminy Ostrowice-Draw
sko Pomorskie-Złocieniec do granicy gminy 
Drawsko Pomorskie-Brzeźno-Ostrowice, 

3.3. w obszarze powiatu myśliborskiego: 

- miasta: Barlinek, Dębno, Myślibórz, 

- gminy: Boleszkowice, Dębno, Myślibórz, 

- części gmin podzielonych granicą działu wodnego, 
tj.: 

BarIinek - drogą drugorzędną od granicy gminy 
Nowogródek Pomorski-Barlinek do skrzyżowania 
z drogą główną nr 155 Gorzów Wielkopolski-Bar
linek, drogą lokalną w kierunku miejscowości 
Krzynka od skrzyżowania drogi głównej nr 155 Go
rzów Wielkopolski-Barlinek z drogą drugorzędną 
z Karska do skrzyżowania z drogą nr 156 Barlinek
Danków w miejscowości Krzynka - z miejscowo
ścią Krzynka włącznie, drogą lokalną z Krzynki 
w kierunku miejscowości Płonno-Niesporowice 
łącznie z Płonnem do granicy gminy Barlinek-Peł
czyce, 

Nowogródek Pomorski - od granicy gminy Lubi
szyn-Nowogródek Pomorski drogą drugorzędną 
Marwice-Myślibórz do skrzyżowania z drogą dru
gorzędną Staw-Karsko w miejscowości Trzcinna 
- łącznie z tą miejscowością, drogą drugorzędną 
z Trzcinnej w kierunku Karska z wyłączeniem miej
scowości Golin, a włącznie z miejscowością Karsko 
do granicy gminy Nowogródek Pomorski-Barli
nek, 

3.4. w obszarze powiatu szczecineckiego: 

- miasto Barwice, 

- gminy: Barwice, Grzmiąca, 

- część gminy podzielonej granicą działu wodnego, 
tj.: 

Szczecinek - wzdłuż granicy gminy od przecięcia 
z granicą gminy Barwice-Szczecinek-Borne Suli
nowo do przecięcia z drogą główną nr 172 Barwi
ce-Szczecinek, drogą główną nr 172 Barwice
Szczecinek od przecięcia z granicą gminy Szczeci
nek-Borne Sulinowo w kierunku Szczecinka do 
skrzyżowania z drogą drugorzędną w kierunku 
miejscowości Parsęcko, drogą drugorzędną w kie
runku Radomyśla od skrzyżowania z drogą główną 
nr 172 Szczecinek-Barwice do skrzyżowania z dro
gą drugorzędną w kierunku Dalęcina w Parsęcku, 
włącznie z miejscowością Parsęcko, drogą drugo
rzędną w kierunku Dalęcina od skrzyżowania 
w Parsęcku z drogą drugorzędną w kierunku Rado
myśla do skrzyżowania z drogą główną nr 11 
Szczecinek-Koszalin - z wyłączeniem miejsco
wości Dalęcino, drogą główną Szczecinek-Kosza
lin od skrzyżowania z drogą drugorzędną w kierun
ku Dalęcina do przecięcia z granicą gminy Boboli
ce-Szczecinek z wyłączeniem miejscowości 
Wierzchowo. 

VI. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej 
w Warszawie działa na obszarze dorzecza Wisły 
od ujścia Sanny km 295+200 do Korabnik km 
684+000, Pregoły, Niemna, Bezledy i Pasmar leżą
cych w granicach państwa, obejmujących: 

1. w całości obszar województw: mazowieckiego 
i podlaskiego; 
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2. w obszarze województwa kujawsko-pomor
skiego: 

- część miasta podzielonego granicą działu wodne
go, tj.: 

Włocławek - od granicy gminy Fabianki drogą do 
mostu na Wiśle; za mostem na Wiśle w prawo, dro
gą w kierunku Torunia, po około 800 m w lewo, dro
gą w kierunku Wieniec-Osięciny do granicy admi
nistracyjnej miasta Włocławek (ok. 900 m), do prze
cięcia się granicy gmin Włocławek miasto, Włocła
wek gmina i Brześć Kujawski; granicą administra
cyjną Włocławek miasto i Włocławek gmina w kie
runku północno-zachodnim do granic gmin Wło
cławek miasto i Włocławek gmina i Brześć Kujaw
ski gmina, 

2.1. w obszarze powiatu aleksandrowskiego: 

- część gminy podzielonej granicą działu wodnego, 
tj.: 

Bądkowo - od przecięcia granic gmin Lubanie 
i Bądkowo z drogą drugorzędną Rozinowo-Jara
nowo II-Bądkowo-Ujma Duża; opisaną wyżej 
drogą do granicy gmin Bądkowo i Zakrzewo (Jara
nowo II, Jaranowo I, Bądkowo, Słupy Małe do 
RZGW Warszawa), 

2.2. w obszarze powiatu lipnowskiego: 

- gminy: Dobrzyń n. Wisłą, Ttuchowo i Wielgie oraz 

- część gminy podzielonej granicą działu wodnego, 
tj .: 

Lipno - na zachód wzdłuż granicy gmin Lipno 
i Wielgie do przecięcia z drogą Wielgie-Susze
wo-Kłokock; drogą do Kłokocka i dalej do Rado
mic (Radomice i Kłokock w RZGW Gdańsk) na po
łudnie drogą Radomice-Szpetal Górny do granicy 
gmin Lipno i Fabianki, 

2.3. w obszarze powiatu radziejowskiego: 

- gminy: Bytoń i Osięciny oraz 

- części gmin podzielonych granicą działu wodnego, 
tj.: 

Piotrków Kujawski - od przecięcia granicy gminy 
z drogą Niegibalice-Świesz, dalej drogą wiejską 
na południe do miejscowości Świesz, a następnie 
drogą drugorzędną nr 267 Piotrków Kujawski-By
toń na zachód do przecięcia z granicą administra
cyjną miasta Piotrków Kujawski, dalej wzdłuż 
wschodniej granicy Piotrkowa Kujawskiego na po
łudnie do przecięcia z drogą lokalną na Szewce, da
lej drogą lokalną na południe do Dębołęki Banko
wej przez Szewce, dalej od Dębołęki Bankowej dro
gą polną na południe do przecięcia z granicą gmi
ny Wierzbinek w miejscowości Walerianowo, 

Radziejów - od granicy gmin Dobra-Radziejów 
drogą wiejską w kierunku na południowy zachód 
do przecięcia się z granicą administracyjną miasta 
Radziejów, dalej od ww. miejsca wzdłuż wschod-

niej granicy miasta Radziejów w kierunku na połu
dnie do przecięcia z drogą drugorzędną Radzie
jów-Bytoń, dalej ww. drogą drugorzędną na połu
dnie do przecięcia z drogą wiejską w miejscowości 
Niegibalice i dalej tą drogą na południe do przecię
cia z granicą administracyjną gminy Piotrków Ku
jawski, 

Topólka - od miejscowości Dębowiec na granicy 
gmin Wierzbinek-Topólka, drogą polną na 
wschód do połączenia z drogą lokalną Koziejaty
Emilianowo, dalej ww. drogą lokalną na wschód 
przez Koziejaty do przecięcia z granicą administra
cyjną gminy Izbica Kujawska, 

2.4. w obszarze powiatu rypińskiego: 

- gminę Skrwilno, 

2.5. w obszarze powiatu włocławskiego: 

- miasta: Kowal, Lubraniec, 

- gminy: Baruchowo, Boniewo, Brześć Kujawski, 
Choceń, Chodecz, Kowal, Lubień Kujawski, Lubra
niec, Włocławek oraz 

- części gmin podzielonych granicą działu wodnego, 
tj. : 

Fabianki - drogą od granicy gmin Lipno i Fabian
ki do granicy miasta Włocławek (Cyprianka i Fa
bianki w RZGW Warszawa), 

Izbica Kujawska - od przecięcia drogi prowadzą
cej z Koziejat (gmina Topólka) z granicą gminy dro
gą wiejską i lokalną na wschód przez Zakręty do 
przecięcia z granicą administracyjną miasta Izbica 
Kujawska, dalej wzdłuż północno-wschodniej gra
nicy administracyjnej miasta Izbica Kujawska do 
przecięcia z drogą lokalną na Wólkę Komorowską, 
dalej od ww. miejsca drogą lokalną przez Wólkę 
Komorowską do przecięcia z granicą administra
cyjną gminy Babiak; 

3. obszar województwa lubelskiego, z wyłącze
niem: 

3.1. w obszarze powiatu biłgorajskiego: 

- miast: Biłgoraj, Frampol, Józefów, Tarnogród, 

- gmin: Aleksandrów, Biłgoraj, Biszcza, Józefów, 
Księżpol, Łukowa, Obsza, Potok Górny i Tarno
gród, oraz 

- części gmin podzielonych granicą działu wodnego, 
tj.: 

Frampol - od miejsca przecięcia się drogi drugo
rzędnej biegnącej w kierunku wsi Teodorówka 
z granicą wsi Frampol i dalej od tego punktu drogą 
drugorzędną w kierunku wsi Smoryn do granicy 
z gminą Radecznica i wzdłuż tej granicy w kierunku 
południowo-zachodnim do granicy z gminą Biłgo
raj, 

Goraj - od miejsca przecięcia się granicy gminy 
Chrzanów z gminą Goraj i idąc wzdłuż północnej 
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granicy gminy Goraj w kierunku wschodnim do 
granicy zachodniej wsi Kondraty i dalej wzdłuż tej 
granicy w kierunku południowym do granicy 
z wsią Zastawie i dalej tą granicą w kierunku 
wschodnim, a następnie południowym do granicy 
z wsią Wólka Abramowska i dalej tą granicą w kie
runku północno-wschodnim, a potem południo
wym do przecięcia się z drogą drugorzędną w kie
runku wsi Teodorówka i dalej tą drogą do granicy 
z gminą Frampol, 

Tereszpol- od miejsca przecięcia się granicy gmi
ny Tereszpol z drogą krajową 858 i dalej tą drogą 
idąc w kierunku wschodnim do przecięcia z grani
cą gminy i dalej na południowy-wschód granicą 
gmin Tereszpol-Zwierzyniec do granicy gminy 
Józefów, 

3.2. w obszarze powiatu janowskiego: 

- miasta Janów Lubelski, 

- gmin: Dzwola, Janów Lubelski, Modliborzyce, Po-
tok Wielki oraz 

- części gmin podzielonych granicą działu wodnego, 
tj.: 

Chrzanów - od miejsca przecięcia się północnej 
granicy wsi Godziszów z granicą gmin Godzi
szów-Chrzanów na wschodzie i wzdłuż granicy 
gmin Chrzanów-Godziszów w kierunku północ
nym do punktu przecięcia z drogą lokalną w kierun
ku na Otrocz i dalej tą drogą w kierunku wschod
nim do granicy gminy i wzdłuż tej granicy w kierun
ku południowym do granicy z gminą Goraj, 

Godziszów - od miejsca przecięcia się granicy 
gmin Modliborzyce-Godziszów z północną grani
cą wsi Godziszów i dalej idąc w kierunku wschod
nim wzdłuż północnej granicy wsi Godziszów, a na
stępnie do przecięcia z granicą gminy Godziszów 
na wschodzie, 

3.3. w obszarze powiatu kraśnickiego: 

- części miasta Annopol podzielonego granicą dzia
łu wodnego, 

- gmin: Gościeradów i Trzydnik Duży oraz 

- części gmin podzielonych granicą działu wodne-
go, tj.: 

Annopol - od miejsca przecięcia się północnej 
granicy gminy Zawichost z rzeką Wisłą i dalej idąc 
w kierunku północnym wzdłuż granicy gmin Oża
rów-Annopol do przecięcia się z drogą krajową 74 
i dalej tą drogą w kierunku wschodnim na Anno
pol, aż do skrzyżowania z drogą krajową 854 
i wzdłuż tej drogi na południowy-wschód do prze
cięcia z południową granicą wsi Wymysłów 
i wzdłuż tej granicy w kierunku północno-wschod
nim do przecięcia z granicą gminy Gościeradów, 

Szastarka - od miejsca przecięcia się granicy 
gmin Trzydnik Duży-Kraśnik z granicą gminy Sza
starka i dalej idąc w kierunku południowo-wschod
nim wzdłuż granicy gmin Szastarka-Kraśnik do 

przecięcia się z granicą wsi Szastarka i dalej idąc 
wzdłuż tej granicy w kierunku południowym (gra
nica pokrywa się z drogą krajową nr 19), a potem 
w kierunku wschodnim, aż do przecięcia się z gra
nicą wsi Blinów i wzdłuż południowej granicy tej 
wsi w kierunku wschodnim, do przecięcia się z gra
nicą gminy Batorz, następnie w kierunku południo
wym wzdłuż granicy gmin Szastarka-Batorz do 
przecięcia się z granicą gminy Modliborzyce, 

3.4. w obszarze powiatu tomaszewskiego: 

- gminy Susiec; 

4. w obszarze województwa łódzkiego: 

- miasta: Piotrków Trybunalski, Skierniewice, 

- powiaty: łowicki, opoczyński, rawski, skierniewic-
ki i tomaszowski, 

4.1. w obszarze powiatu kutnowskiego: 

- gminy: Bedlno, Krośniewice, Krzyżanów, Kutno, 
Łanięta, Nowe Ostrowy, Oporów, Strzelce i Ży
chlin, 

4.2. w obszarze powiatu łęczyckiego: 

- miasto Łęczyca, 

- gminy: Góra Św. Małgorzaty, Piątek i Witonia oraz 

- części gmin podzielonych granicą działu wodnego, 
tj.: 

Łęczyca - północną granicą gminy Łęczyca do li
nii kolejowej Kutno-Zgierz, dalej wzdłuż linii kole
jowej do skrzyżowania linii kolejowej z drogą lokal
ną Łęczyca-Topola Katowa, dalej tą drogą, aż do 
granicy gmin Łęczyca-Parzęczew, 

Daszyna - północną granicą gminy Daszyna do 
osady Głogowa, dalej drogą lokalną przez Ma
zew-Siedlec do granicy gmin Daszyna i Łęczyca, 

4.3. w obszarze powiatu łódzkiego wschod
niego: 

- gminy: Andrespol, Brzeziny, Dmosin, Jeżów, Ko
luszki, Nowosolna i Rogów oraz 

- części gmin podzielonych granicą działu wodnego, 
tj.: 

Brójce - wschodnią granicą gminy do przecięcia 
z drogą lokalną Andrespol-Wola Rakowa, dalej 
południową granicą kompleksu leśnego do drogi 
Brójce-Odpadki Leśne, dalej tą drogą na południe 
do miejscowości Brójce, na zachód drogą Wiskitno 
Rządowe do Woli Rakowej, drogą Wola Rakowa
-Romanów do granicy z gminą Rzgów, dalej gra
nicą gmin do granicy z gminą Tuszyn, 

Tuszyn - północną ,granicą gminy na zachód do 
przecięcia z drogą szybkiego ruchu nr 1 wzdłuż jej 
zachodniej strony do miejscowości Głuchów, dalej 
w kierunku na południe przez Wodzinek, Mąkoszyn 
do granicy z gminą Grabica, 
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4.4. w obszarze powiatu piotrkowskiego: 

- gminy: Aleksandrów, Czarnocin, Gorzkowice, Łęki 
Szlacheckie, Moszczenica, Ręczno, Rozprza, Sule
jów, Wola Krzysztoporska i Wolbórz oraz 

- część gminy podzielonej granicą działu wodnego, 
tj.: 

Grabica - wzdłuż autostrady A 1 do Szydława, da
lej drogą polną do przecięcia z granicą gmin Grabi
ca-Wola Krzysztoporska, 

4.5. w obszarze powiatu radomszczańskiego: 

- gminy: Masłowice, Przedbórz, Wieigomłyny i Żyt
no oraz 

- część gminy podzielonej granicą działu wodnego, 
tj.: 

Kobiele Wielkie - południowo-wschodnią granicą 
gminy Kodrąb do drogi Kodrąb-Kobiele Wielkie
Zytno, dalej tą drogą (wzdłuż zachodniej granicy 
miejscowości Kobiele Wielkie leżącej w RZ~W 
Warszawa) do granicy gmin Kobiele Wielkie-Zyt
no, dalej południową granicą gminy Kobiele Wiel
kie w kierunku zachodnim do granicy z gminą Gi
die, 

4.6. w obszarze powiatu zgierskiego: 

- miasta: Gtowno, Ozorków, Stryków i Zgierz, 

- gminy: Gtowno, Ozorków, Stryków i Zgierz oraz 

- części gmin podzielonych granicą działu wodnego, 
tj.: 

Aleksandrów Łódzki - drogą lokalną z Krasnodę
bów Starych w kierunku Chrośna do granicy kom
pleksu leśnego (las sosnowy), dalej wzdłuż zachod
niej granicy kompleksu leśnego do drogi nr 709 
Poddębice-Aleksandrów Łódzki; wzdłuż drogi nr 
709 do granicy miasta Aleksandrów Łódzki; dalej 
wzdłuż zachodnio-południowej i południowej gra
nicy miasta Aleksandrów Łódzki do zachodniej gra
nicy Łodzi i dalej do granicy z gminą Zgierz, 

Parzęczew - granicą gmin Parzęczew-Łęczyca 
i Parzęczew-Ozorków do drogi lokalnej Łęczyca
Parzęczew, dalej do Parzęczewa wzdłuż drogi Pia
skowice, Wytrzyszczki, w kierunku miejscowości 
Florianki na Rafałów, Mikołajew, Nową Jerozolimę 
do Marianpola, Nowomłyny do granicy gminy Pa
rzęczew z gminą Aleksandrów Łódzki; 

5. w obszarze województwa małopolskiego: 

5.1. w obszarze powiatu miechowskiego: 

- części gmin podzielonych granicą działu wodnego, 
tj.: 

Charsznica - od miejsca przecięcia linii kolejowej 
granicą gmin Wolbrom-Charsznica, dalej tą linią 
w kierunku wschodnim w kierunku miejscowości 
Tunel do granicy z gminą Kozłów, 

Kozłów - od miejsca przecięcia linii kolejowej na 
granicy gmin Charsznica-Kozłów, dalej po tej gra
nicy gmin w kierunku zachodnim do jej przecięcia 
drogą drugorzędną Uniejów-Kępie i dalej tą dro
gą w kierunku miejscowości Przysieka do jej styku 
z północno-zachodnią granicą gminy Kozłów i da
lej tą granicą do styku z granicą gminy Sędziszów; 

6. w obszarze województwa podkarpackiego: 

6.1. w obszarze powiatu lubaczowskiego: 

- część gminy podzielonej granicą działu wodnego, 
tj.: 

Horyniec - od miejsca przecięcia się granicy gmi
ny Naroi z granicą gminy Horyniec i dalej wzdłuż 
granicy gmin Naroi, Horyniec w kierunku połu
dniowym do granicy wschodniej wsi Werchrata 
i dalej tą granicą w kierunku południowo-wschod
nim do granicy państwa; 

7. w obszarze województwa śląskiego: 

7.1. w obszarze powiatu częstochowskiego: 

- miasto Koniecpol, 

- gminy: Lelów, Koniecpol, 

7.2. w obszarze powiatu myszkawskiego: 

- część gminy podzielonej granicą działu wodnego, 
tj.: 

Niegowa - wschodnią granicą gminy Niegowa do 
drogi Zbyczyce-Żarki nr 789, dalej w kierunku po
łudniowo-zachodnim do skrzyżowania z drogą lo
kalną biegnącą przez miejscowości Zalesie, Ogro
dy, Mrówki i dalej w kierunku miejscowości Zdów, 
do granicy gmin Niegowa-Włodowice południo
wą granicą gminy Niegowa do granicy gminy Żar
ki, 

7.3. w obszarze powiatu zawierciańskiego: 

- miasto Szczekociny, 

- gminy: Irządze, Kroczyce, Pilica, Szczekociny, Żar-
nowiec oraz 

- część gminy podzielonej granicą działu wodnego, 
tj.: 

Włodowice - od przecięcia drogi nr 792 z granicą 
gminy tą drogą w kierunku południowo-wschod
nim do granicy gminy Kroczyce, wschodnią grani
cą gminy Włodawice w kierunku na południe do 
granicy gmin Włodowice-Zawiercie; 

8. w obszarze województwa świętokrzyskiego: 

8.1. powiaty: konecki, ostrowiecki, skarżyski, 
starachowicki, 

8.2. w obszarze powiatu jędrzejowskiego: 

- części gmin podzielonych granicą działu wodnego, 
tj.: 
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Małogoszcz - od miejsca przecięcia się granicy 
wsi Przygradów z granicą gminy Małogoszcz, dalej 
wzdłuż granicy w kierunku wschodnim do przecię
cia z zachodnią granicą wsi Dąbrówka, 

Słupia (Jędrzejowska) - od miejsca przecięcia się 
granic gmin Słupia-Sędziszów i starego woje
wództwa katowickiego, idąc w kierunku północno
-wschodnim po granicy gmin Słupia-Sędziszów 
do przecięcia z granicą zachodnią wsi Słupia i dalej 
tą granicą do wschodniej granicy wsi Wywła i tą 
granicą do granicy gminy Słupia, ze starym woje
wództwem częstochowskim, 

8.3. w obszarze powiatu kieleckiego: 

- miasto Bodzentyn, 

- gminę Nowa Słupia oraz 

- części gmin podzielonych granicą działu wodnego, 
tj. : 

Bodzentyn - od miejsca przecięcia granicy gminy 
Bodzentyn z drogą lokalną na Kąty i dalej idąc tą 
drogą do wschodniej granicy wsi Kąty, a następnie 
wzdłuż tej granicy w kierunku południowym do 
granicy wsi Św. Katarzyna, potem na południe tą 
granicą do drogi krajowej 752, tą drogą na połu
dnie do granicy gminy Bodzentyn i wzdłuż tej gra
nicy do punktu przecięcia się z granicą gminy No
wa Słupia, 

topuszno - od miejsca przecięcia się granicy pół
nocnej wsi Skorków z granicą gminy topuszno 
i dalej po granicy gminy topuszno, aż do przecię
cia z drogą krajową 728 i dalej wzdłuż tej drogi na 
północ do przecięcia z granicą wsi topuszno, na
stępnie tą granicą od strony wschodniej do jej 
przecięcia z drogą krajową 760, a następnie drogą 
drugorzędną w kierunku Olszówki do przecięcia 
z granicą wsi Olszówka i dalej po wschodniej gra
nicy wsi Olszówka do przecięcia z granicą gminy 
Radoszyce i dalej wzdłuż granicy gmin Radoszy
ce-topuszno w kierunku wschodnim, aż do prze
cięcia z granicą gminy Mniów, 

Mniów- od miejsca przecięcia granic gmin Rado
szyce-Mniów wzdłuż tej granicy w kierunku 
wschodnim do przecięcia z drogą drugorzędną 
w kierunku Grzymałkowa, tą drogą do skrzyżowa
nia z drogą drugorzędną biegnącą w kierunku 
Mniowa i tą drogą do przecięcia z granicą wsi 
Mniów, następnie jej granicą, aż do przecięcia 

z granicą gminy Miedziana Góra, 

Zagnańsk - od miejsca przecięcia wschodniej gra
nicy gminy Miedziana Góra z południową granicą 
wsi Kołomań, wzdłuż tej granicy do drogi lokalnej 
na Kołomań, dalej wzdłuż tej drogi do północnej 
granicy wsi Kołomań i wzdłuż tej granicy w kierun
ku wschodnim do granicy wsi Kaniów, a później do 
granicy gminy Zagnańsk, dalej wzdłuż granicy 
gminy w kierunku południowo-wschodnim do 
punktu przecięcia tej granicy z granicą gminy Ma
słów, 

8.4. w obsza rze powiatu opatowskiego: 

- miasto Ożarów, 

- gminy: Ożarów, Tarłów oraz 

- części gmin podzielonych granicą działu wodnego, 
tj.: 

Opatów - od miejsca przecięcia granicy gminy 
Opatów z drogą krajową nr 9 i dalej w kierunku po
łudniowo-wschodnim do granicy miasta Opatów, 
a następnie wzdłuż północnej granicy miasta Opa
tów, w kierunku wschodnim do drogi krajowej 74, 
dalej tą drogą w kierunku wschodnim do granicy 
gmin Opatów i Wojciechowice, 

Sadowie - od miejsca przecięcia się granicy gmi
ny Baćkowice z granicą wschodnią wsi Truskolasy 
i dalej wzdłuż wschodniej granicy wsi Truskolasy, 
w kierunku północnym do punktu przecięcia się 
z drogą lokalną na Sadowie i wzdłuż tej drogi w kie
runku wschodnim, a potem północnym do przecię
cia z drogą krajową nr 9, dalej na południowy 
wschód wzdłuż drogi krajowej nr 9 do granicy gmi
ny Opatów, 

Wojciechowice - od miejsca przecięcia się drogi 
krajowej nr74 z granicą gmin Opatów-Wojciecho
wice i dalej wzdłuż tej drogi w kierunku wschodnim 
do skrzyżowania z drogą drugorzędną na Wilczyce 
i dalej tą drogą na południe do granicy wsi Sadło
wice i dalej północną granicą wsi Sadłowice do 
przecięcia z granicą gminy Wilczyce, 

8.5. w obszarze powiatu włoszczowskiego: 

- miasto Włoszezowa, 

- gminę Kłuczewsko oraz 

- części gmin podzielonych granicą działu wodnego, 
tj.: 

Krasocin - od miejsca przecięcia się zachodniej 
granicy wsi Dąbrówka z granicą gminy Małogoszcz 
i idąc dalej po północno-zachodniej granicy wsi 
Dąbrówka, do przecięcia się z granicą wsi Skorków 
i po tej granicy w kierunku północno-wschodnim 
do granicy gminy topuszno, 

Moskorzew - od miejsca przecięcia się wschod
niej granicy wsi Wywła (w gminie Słupia) z grani
cą gminy Moskorzew i idąc po tej granicy w kierun
ku zachodnim do granicy gmin Moskorzew
Szczekociny i dalej po tej granicy w kierunku pół
nocno-wschodnim do przecięcia z drogą lokalną na 
Tarnawę Górną i wzdłuż tej drogi do zachodniej 
granicy gminy Moskorzew i dalej wzdłuż tej grani
cy, aż do granicy gminy Radków, 

Secemin - od miejsca przecięcia się zachodniej 
granicy gminy Radków z granicą gmin Secemin 
i Szczekociny i idąc w kierunku zachodnim wzdłuż 
granicy gmin Secemin-Szczekociny do drogi kra
jowej 795 i wzdłuż tej drogi w kierunku wsi Psary, 
do przecięcia się z linią kolejową i dalej wzdłuż linii 
kolejowej w kierunku północno-wschodnim do 
granicy gminy Włoszczowa, 
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Włoszczowa - od miejsca przecięcia się linii kole
jowej z granicą gminy Włoszczowa i dalej po tej 
granicy w kierunku wschodnim, do wschodniej 
granicy wsi Kąty i dalej wzdłuż tej granicy do drogi 
lokalnej w kierunku Włoszczowej, dalej wzdłuż gra
nicy zachodniej, a potem północnej wsi Konieczno, 
aż do drogi drugorzędnej w kierunku Modrzewie 
i dalej tą drogą do granicy z wsią Przygradów i po 
jej zachodniej granicy idąc na północ do granicy 
z gminą Małogoszcz; 

9. obszar województwa warmińsko-mazurskiego, 
z wyłączeniem: 

9.1. powiatów: braniewskiego, elbląskiego, 
iławskiego, nowomiejskiego, 

9.2. w obszarze powiatu bartoszyckiego: 

- części gminy podzielonej granicą działu wodnego, 
tj. : 

Górowo lławeckie - granica państwa od przejścia 
nr 2338 na południe wzdłuż drogi do Górowa lła
weckiego, do skrzyżowania z drogą biegnącą na 
południowy zachód do Kamińska przez Pareżki; 
drogą drugorzędną od skrzyżowania jw. do miej
scowości Kamińsk; na południowy wschód drogą 
drugorzędną Kamińsk-Górowo lławeckie (Góro
wo lławeckie w RZGW Warszawa); na południe 
drogą drugorzędną Górowo Iławeckie przez 
Dwórzno do Janikowa; na południe drogą wiejską 
Janikowo-Workiejmy (Janikowo i Workiejmy 
w RZGW Gdańsk) do przecięcia z granicą gminy 
Lidzbark Warmiński, 

9.3. w obszarze powiatu działdowskiego: 

- gminy Rybno, 

- części gmin podzielonych granicą działu wodnego, 
tj.: 

Oziałdowo - od granicy gmin Dąbrówno i Dział
dowo na zachód drogą na Gardyny Leszcz do gra
nicy gmin Działdowo i Dąbrówno; na południe 
wzdłuż granicy gmin do przecięcia z linią kolejki 
wąskotorowej; na południe linią kolejki wąskotoro
wej do Uzdowa; z Uzdowa na południe linią kolejo
wą do Turzy Wielkiej (Uzdowo i Turza Wielka 
w RZGW Gdańsk); wzdłuż drogi lokalnej Turza 
Wielka-Skurple do granicy gmin Działdowo i Pło
śnica, 

Lidzbark - od granicy gmin Płośnica i Lidzbark na 
południowy zachód drogą wiejską przez Nowy 
Dwór (Nowy Dwór w RZGW Warszawa) do skrzy
żowania z drogą Lidzbark-Zieluń; wzdłuż drogi 
Lidzbark-Zieluń do granicy gmin Lidzbark i Lubo
widz, 

Płośnica - wzdłuż granicy gmin Działdowo i Pło
śnica do skrzyżowania z koleją Działdowo-Lidz
bark, dalej wzdłuż granicy gmin na zachód ok. 2 km 
do ponownego skrzyżowania z koleją; wzdłuż kolei 
Działdowo-Lidzbark do skrzyżowania z drogą Pło
śnica-Mały Łęck-Wielki Łęck; wzdłuż drogi do 

miejscowości Wielki Łęck (Mały Łęck w RZGW 
Gdańsk, Wielki Łęck w RZGW Warszawa); drogą 
wiejską od miejscowości Wielki Łęck w stronę No
wego Dworu do granicy gmin Płośnica i Lidzbark, 

9.4. w obszarze powiatu lidzbarskiego: 

- gminy Orneta oraz 

- części gmin podzielonych granicą działu wodnego, 
tj.: 

Lidzbark Warmiński - na południe od granicy 
gmin Górowo Iławeckie i Lidzbark Warmiński dro
gą wiejską Janikowo-Workiejmy-Ignalin; na za
chód drogą drugorzędną Ignalin-Runowo (lgnalin 
w RZGW Warszawa; Runowo w RZGW Gdańsk); na 
południe drogą Runowo-Łaniewo do styku z tra
są kolejki wąskotorowej; na zachód wzdłuż trasy 
kolejki do granicy gmin Lidzbark Warmiński i Lubo
mino, 

Lubomino - drogą Lidzbark Warmiński i Lubomi
no od przecięcia z granicą gmin Lidzbark Warmiń
ski i Lubomino, do miejscowości Bieniewo (Bienie
wo i Wolnica w RZGW Gdańsk); na południe drogą 
wiejską do wsi Zagony; na południe drogą drugo
rzędną przez Rogiedle i Wilczkowo do granicy gmin 
Lubomino i Świątki (Zagony, Rogiedle i Wilczkowo 
w RZGW Warszawa), 

9.5 . w obszarze powiatu olsztyńskiego: 

- części gmin podzielonych granicą działu wodnego, 
tj.: 

Gietrzwałd - drogą wiejską od granicy gmin Jon
kowo i Gietrzwałd do drogi drugorzędnej Gietrz
wałd-Olsztyn; drogą drugorzędną na wschód do 
granicy Olsztyna; wzdłuż granicy administracyjnej 
Olsztyna do granicy gminy Stawiguda, 

Jonkowo - od granicy Świątki i Jonkowo drogą 
na południowy wschód przez wieś Łomy i miejsco
wość Jonkowo, następnie na południe do wsi Gie
dajty (Łomy, Jonkowo i Giedajty w RZGW Gdańsk); 
drogą wiejską na południowy wschód przez 
Kolonię Giedajty i Leśniczówkę Szeląg do granicy 
gmin Jonkowo i Gietrzwałd, 

Olsztynek - od granicy gmin Stawiguda i Olszty
nek wzdłuż linii kolejowej na południowy zachód 
do granicy Olsztynka; wzdłuż granicy miasta wokół 
jeziora Jemiołowo do przecięcia z linią kolejki wą
skotorowej; na południowy zachód wzdłuż linii ko
lejki wąskotorowej do granicy gmin Olsztynek 
i Grunwald, 

Stawiguda - od przecięcia granic gminy Stawigu
da i Olsztyn z linią kolejową Olsztyn-Olsztynek 
w PGR Stary Dwór; na południe wzdłuż linii kolejo
wej przez Stawigudę i Gryźliny do granicy gmin 
Stawiguda i Olsztynek, 

Świątki - od granicy gmin Świątki-Lubomino na 
południe drogą drugorzędną przez Świątki, Goło
górę w kierunku Łomów do granicy gminy Świątki 
i Jonkowo, 
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9.6. w obszarze powiatu ostródzkiego: 

- miasta Ostróda, 

- gmin: Dąbrówno, Łukta, Małdyty, Miłakowo, Mi-
łomłyn, Morąg, Ostróda oraz 

- części gminy podzielonej granicą działu wodnego, 
tuj.: 

Grunwald - od granicy gmin Olsztynek i Grun
wald wzdłuż linii kolejki wąskotorowej na zachód 
do miejscowości Gierzwałd; na południe drogą do 
Frygnowa w kierunku Sami na do przecięcia z gra
nicą gmin Grunwald i Dąbrówno (Gierzwałd i Fry
gnowo w RZGW Gdańsk). 

VII. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we 
Wrocławiu działa na obszarze dorzecza Odry od 
Kędzierzyna-Kożla km 94+900 do ujścia rzeki Nysy 
Łużyckiej w km 542+400 oraz dorzecza Łaby leżące
go w granicach państwa, obejmującego: 

1. w całości obszar województwa dolnośląskiego; 

2. w obszarze województwa lubuskiego: 

2.1. powiaty: żagański, żarski, 

- miasto na prawach powiatu: Zielona Góra, 

2.2. w obszarze powiatu krośnieńskiego 
(odrzańskiego): 

- miasto Gubin, 

- gminy: Bobrowice, Dąbie, Gubin i Krosno Odrzań-
skie oraz 

- części gmin podzielonych granicą działu wodnego, 
tj.: 

Bytnica - granica poprowadzona jest drogą leśną 
od Siedliska (gmina Maszewo) w kierunku Osady 
Kępiny do skrzyżowania z drogą leśną z Osady 
Pliszka do Kępin; drogą leśną z Osady Kępiny w kie
runku Osady Pliszka do przecięcia z duktem leśnym 
między obwodami leśnymi 48 i 31; duktem leśnym 
wzdłuż obwodów leśnych nr 48, 31,46,29,44,27, 
42 i 25 do przecięcia z granicą gmin Bytnica-Ła
gów, 

Maszewo - granica poprowadzona jest po koro
nie prawego wału przeciwpowodziowego do drogi 
polnej z miejscowości Rybaki; drogą wiejską do Ry
bak; południowym i wschodnim obrzeżem miej
scowości Rybaki do przecięcia się z drogą polną 
z Rybak do miejscowości Granice; drogą wiejską 
z Rybak w kierunku drogi Maszewo-Granice, do 
skrzyżowania z tą drogą; drogą drugorzędną z miej
scowości Granice w kierunku Maszewa do skrzyżo
wania z drogą wiejską przed miejscowością Grani
ce w kierunku wschodnim; drogą wiejską na 
wschód do skrzyżowania z drogą Maszewo-Lubo
goszcz; drogą wiejską do obrzeży miejscowości Lu
bogoszcz; zachodnim obrzeżem Lubogoszczy do 
drogi wiejskiej Lubogoszcz-Korczyców; drogą 
wiejską w kierunku miejscowości Korczyców do 

skrzyżowania z drogą Radomicko-Granice; drogą 
wiejską do skrzyżowania z drogą Radomicko-Gę
stowice; drogą nr 275 Radomicko-Gęstowice do 
skrzyżowania z drogą drugorzędną Korczyców
Trzebiechów; drogą drugorzędną Korczyców
Trzebiechów, przez miejscowość Trzebiechów do 
Siedliska; drogą leśną od miejscowości Siedlisko 
w kierunku Osady Kępiny (gmina Bytnica) do skrzy
żowania z drogą leśną z Osady Pliszka do Kępin 
(gmina Bytnica), 

2.3. w obszarze powiatu nowosolskiego: 

- miasto Nowa Sól, 

- gminy: Bytom Odrzański, Kolsko, Kożuchów, No-
wa Sól, Nowe Miasteczko, Otyń, Siedlisko, Szlich
tyngowa, Wschowa oraz 

- część gminy podzielonej granicą działu wodnego, 
tj.: 

Sława - granica poprowadzona jest wschodnią 
granicą gminy Sława do skrzyżowania z drogą lo
kalną Łupice-Kaszczor w miejscowości Kolonia 
Kaliska; drogą lokalną na zachód z Kolonii Kaliskiej 
do miejscowości Ciosaniec; dalej na północ drogą 
lokalną Ciosaniec-Sławocin do Sławocina na gra
nicy gmin Sława-Wolsztyn, 

2.4. w obszarze powiatu słubickiego: 

- część gminy podzielonej granicą działu wodnego, 
tj. : 

Cybinka - granica poprowadzona jest od ujścia 
Nysy Łużyckiej do Odry w km 542+400 po koronie 
prawego wału przeciwpowodziowego, 

2.5. w obszarze powiatu świebodzińskiego: 

- gminy: Skąpe i Szczaniec oraz 

- części gmin podzielonych granicą działu wodnego, 
tj.: 

Lubrza - granica poprowadzona jest południowo
-wschodnią gran,icą gminy Lubrza do przecięcia 
z linią kolejową Swiebodzin-Rzepin; linią kolejo
wą Świebodzin-Rzepin do skrzyżowania z drogą 
drugorzędną Bucze-Zagórze; dalej tą drogą Bu
cze-Zagórze w kierunku południowym do granicy 
gminy Lubrza-Łagów; granicą gminy Lubrza-Ła
gów do styku granic gmin Lubrza, Łagów i Skąpe, 

Świebodzin granica poprowadzona jest 
wschodnią granicą gminy Świel;>odzin do skrzyżo
wania z drogą lokalną Brójce-Swiebodzin; drogą 
lokalną Brójce-Świebodzin na zachód do Rzeczy
cy; drogą lokalną z Rzeczycy na zachód przez Gliń
sko, Rusinów do granicy gminy Lubrza, 

2.6. w obszarze powiatu zielonogórskiego: 

- gminy: Bojadła" Czerwieńsk, Nowogród Bobrzań
ski, Sulechów, Swidnica, Trzebiechów, Zabór, Zie
lona Góra oraz 

- części gmin podzielonych granicą działu wodnego, 
tj.: 
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Babimost - granica poprowadzona jest od grani
cy gminy Kargowa drogą lokalną do granic Babi
mostu; wschodnią granicą Babimostu do skrzyżo
wania z drogą lokalną Babimost-Podmokłe Wiel
kie; drogą lokalną do skrzyżowania z linią kolejową 
Sulechów-Zbąszyń; linią kolejową Sulechów
Zbąszyń do przecięcia z granicą gminy Zbąszynek 
w miejscowości Kręcko, 

Kargowa - granica poprowadzona jest wschodnią 
granicą gminy Kargowa do drogi krajowej Święt
no-Kargowa; drogą krajową na północny zachód 
przez Jaromiersko do granic miejscowości Kargo
wa; południowo-zachodnią granicą Kargowej do 
drogi lokalnej Kargowa-Babimost; drogą lokalną 
na północ do przecięcia z granicą gminy Babimost; 

3. obszar województwa opolskiego, z wyłącze
niem: 

3.1. w obsza rze powiatu głu bczyckiego: 

- gmin: Baborów, Branice, Kietrz oraz 

- części gminy podzielonej granicą działu wodnego, 
tj.: 

Głubczyce - granica poprowadzona jest od grani
cy państwa (dł. geogr. 50'17", szer. geogr. 17'63") 
drogą wiejską do miejscowości Gadzowice, a na
stępnie w Gadzowieach drogą wiejską do drogi Go
łuszowice-Osada Lwowska; drogą drugorzędną 
Gołuszowice-Osada Lwowska w kierunku Osady 
Lwowskiej do skrzyżowania z drogą drugorzędną 
Sławoszów-Głubczyce; od skrzyżowania drogą 
drugorzędną Sławoszów-Głubczyce do granic ad
ministracyjnych Głubczyc; północnymi granicami 
administracyjnymi Głubczyc do drogi wiejskiej 
Głubczyce-Grudynia Wielka; drogą wiejską Głub
czyce-Grudynia Wielka do drogi drugorzędnej do 
miejscowości Debrzyce; od drogi do Debrzyc dro
gą polną na południowy wschód do drogi drugo
rzędnej Grobniki-Uciszków; drogą drugorzędną 
Grobniki-Uciszków do granicy gminy Pawłowicz
ki, 

3.2. w obszarze powiatu kędzierzyńsko-ko
zielskiego: 

- gmin: Bierawa, Cisek, Polska Cerekiew oraz 

- części miasta podzielonego granicą działu wodne-
go, tj.: 

Kędzierzyn-Koźle - granica poprowadzona jest od 
granicy gminy Reńska Wieś drogą drugorzędną 
z Reńskiej Wsi (gmina Reńska Wieś) do mostów na 
rzece Odrze (km 95+200) w Kędzierzynie-Koźlu; 
wzdłuż lewego brzegu Odry na południe do km 
94+900 biegu rzeki; następnie przez rzekę Odrę 
w km 94+900; potem wzdłuż prawego brzegu rzeki 
Odry do mostów na rzece Odrze (km 95+200); pra
wobrzeżnym wałem przeciwpowodziowym rzeki 
Odry do ujścia Kanału Gliwickiego; od ujścia Kana
łu Gliwickiego prawą stroną kanału do śluzy Kłod
nica; od śluzy Kłodnica linią kolejową Raszowa
Kędzierzyn-Koźle do granicy gminy Leśnica, 

Poz. 1180 

3.3. w obszarze powiatu kluczborskiego: 

- gminy Byczyna, 

3.4. w obszarze powiatu oleskiego: 

- gmin: Gorzów Śląski, Praszka, Radłów, Rudniki 
oraz 

- części gminy podzielonej granicą działu wodnego, 
tj. : 

Olesno - granica poprowadzona jest południowo
-zachodnią granicą gminy Olesno do skrzyżowania 
z drogą drugorzędną (901) Dobrodzień-Olesno; 
drogą drugorzędną (901) do Wachowic, na wschód 
drogą lokalną do miejscowości Wysoka, drogą lo
kalną do Wygody leżącej na drodze Olesno-Siera
ków; drogą krajową (43) na wschód do granicy 
kompleksu leśnego Sowczyce i dalej południowo
-wschodnią granicą kompleksu leśnego do miej
scowości Kamień, leżącej przy drodze Olesno
Borki Małe (494); drogą drugorzędną (494) z Ka
mienia na zachód do granicy Olesna, dalej wschod
nią granicą Olesna do linii Kolejowej Olesno-Go
rzów Śląski, 

3.5. w obszarze powiatu strzeleckiego: 

- gminy Ujazd; 

4. w obszarze województwa wielkopolskiego: 

4.1. powiat rawicki, 

- miasto na prawach powiatu Leszno, 

4.2. w obszarze powiatu gostyńskiego: 

- gminy: Krobia, Pępowo, Pogorzela i Poniec, 

4.3. w obszarze powiatu kępińskiego: 

- gminy: Perzów, Rychtal oraz 

- część gminy podzielonej granicą działu wodnego, 
tj .: 

Bralin - granica poprowadzona jest wschodnią 
granicą gminy Bralin do granicy miejscowości 
Kępno; zachodnią granicą Kępna do drogi krajowej 
(8) Kępno-Syców, dalej tą drogą na zachód do 
granicy z gminą Kobyla Góra, wschodnią granicą 
gminy Kobyła Góra do granicy z gminą Ostrze
szów, 

4.4. w obszarze powiatu krotoszyńskiego: 

- miasto Sulmierzyce, 

- gminy: Kobylin, Krotoszyn, Rozdrażew, Zduny oraz 

- część gminy podzielonej granicą działu wodnego, 
tj.: 

Koźmin Wielkopolski - granica poprowadzona 
jest północną granicą gminy Koźmin do drogi dru
gorzędnej Dobrzyca-Koźmin, dalej drogą na za
chód do granicy miejscowości Koźmin, północno
-wschodnią granicą miasta do drogi drugorzędnej 
Koźmin-Borek Wielkopolski, dalej drogą na za
chód do granicy gminy Borek Wielkopolski, 
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4.5. w obszarze powiatu leszczyńskiego: 

- gminy: Rydzyna, Święciechowa, Wijewo oraz 

- części gmin podzielonych granicą działu wodnego, 
tj.: 

Krzemieniewo - granica poprowadzona jest od 
granicy z gminą Gostyń drogą drugorzędną Go
styń-Leszno do granicy gminy Osieczna, 

Wloszakowice - granica poprowadzona jest grani
cą gminy Włoszakowice do linii kolejowej w kierunku 
Włoszakowic, dalej linią kolejową do granic Włosza
kowic; południową granicą Włoszakowic do przecię
cia z drogą lokalną Włoszakowice-Zbarzewo; drogą 
lokalną Włoszakowice-Zbarzewo przez Zbarzewo 
w kierunku miejscowości Osowa Sień do przecięcia 
z granicą gminy Wschowa, dalej północną granicą 
gminy Wschowa do granicy z gminą Sława, 

4.6. w obszarze powiatu ostrowskiego 
(wiei kopolskieg o): 

- gminy: Odolanów, Przygodzice, Sośnie oraz 

- części gmin podzielonych granicą działu wodnego, 
tj.: 

Ostrów Wielkopolski - granica poprowadzona 
jest zachodnią granicą gminy do drogi krajowej 
Parczew-Wysocko, dalej do miejscowości Wysoc
ko Wielkie, dalej na zachód drogą krajową do gra
nicy Ostrowa Wielkopolskiego; południowo-za
chodnią granicą Ostrowa Wielkopolskiego do gra
nicy z gminą Raszków, 

Raszków - granica poprowadzona jest południo
wą granicą gminy Raszków do Świeligowa, drogą 
drugorzędną na północ przez Jaskółki, Przybysła
wiec do granicy Raszkowa; zachodnią granicą 
Raszkowa do drogi krajowej Raszków-Korylnica, 
dalej tą drogą na północ do granicy gminy Rasz
ków; zachodnią granicą gminy Raszków do granicy 
z gminą Dobrzyca, 

4.7. w obszarze powiatu ostrzeszowskie
go: 

- gminę Kobyla Góra oraz 

- części gmin podzielonych granicą działu wodnego, 
tj.: 

Mikstat - granica poprowadzona jest od granicy 
gminy Mikstat drogą lokalną na zachód do miej
scowości Siedlików, dalej na północ przez Komo
rów, Mikstat, Kotłów drogą lokalną do granicy gmi
ny Sieroszewice w miejscowości Kotłów-Pustko
wie, 

Ostrzeszów - granica poprowadzona jest zachod
nią granicą gminy OstrzeszóvJ do skrzyżowania 
z drogą lokalną Parzynów-Rogaszyce w miejsco
wości Sobolizna, dalej na wschód do skrzyżowania 
z drogą krajową (43) w miejscowości Rogaszyce; 
z Rogaszyc drogą lokalną na północny wschód do 

skrzyżowania z linią kolejową w miejscowości Kró
lewskie; linią kolejową z miejscowości Królewskie 
w kierunku miejscowości Grabów nad Prosną do 
granicy gminy Doruchów; 

5. w obszarze województwa śląskiego: 

5.1. w obszarze powiatu gliwickiego: 

- część gminy podzielonej granicą działu wodnego, 
tj.: 

Wielowieś - granica poprowadzona jest od styku 
granic gmin: Strzelce Opolskie, Toszek, Wielowieś 
drogą polną do skrzyżowania drogi Dąbrówka-Sar
nów z drogą z miejscowości Świbie; od skrzyżowania 
drogi Dąbrówka-Sarnów z drogą z miejscowości 
Świbie drogą drugorzędną w kierunku Sarnowa do 
przecięcia się tej drogi z granicą gmin Wiei owieś
Toszek; od przecięcia się drogi drugorzędnej w kie
runku Sarnowa z granicą gmin Wielowieś i Toszek 
południową granicą ,gminy Wielowieś do przecięcia 
się z drogą lokalną Swibie-Sarnów; drogą lokalną 
Świbie-Sarnów w kierunku miejscowości Świbie 
do przecięcia się z drogą polną w kierunku miejsco
wości Wiśnieze; drogą polną do miejscowości Wiśni
eze; z Wiśnicz drogą drugorzędną do Błażejowie; 
z Błażejowie drogą wiejską do drogi drugorzędnej 
Wielowieś-Sieroty; drogą drugorzędną Wielo
wieś-Sieroty do północnych obrzeży miejscowości 
Sieroty; z obrzeży Sierot drogą polną na południowy 
wschód do miejscowości Chwoszcz; z Chwoszczy 
drogą polną do granicy gminy Zbrosławice, 

5.2. w obszarze powiatu lublinieckiego: 

- miasto Lubliniec, 

- gminy: Koszęcin, Pawonków i Woźniki, 

5.3. w obszarze powiatu myszkowskiego: 

- część gminy podzielonej granicą działu wodnego, 
tj.: 

Kozieglowy - granica poprowadzona jest od gra
nicy gminy Koziegłowy drogą polną do miejsco
wości Winowo; od Winowa na północ drogą lokal
ną do miejscowości Krusin; od Krusina drogą lokal
ną do granicy gmin Koziegłowy i Woźniki, 

5.4. w obszarze powiatu tarnogórskiego: 

- miasta: Kalety, Miasteczko Śląskie oraz 

- część miasta Tarnowskie Góry - granica poprowa-
dzona jest od granicy gminy miejskiej Tarnowskie 
Góry drogą wiejską na wschód do skrzyżowania 
z drogą lokalną Opatowice-Tarnowice Stare; 
drogą lokalną Opatowice-Tarnowice Stare do 
miejscowości Tarnowice Stare; od Tarnowie Starych 
drogą polną, a następnie drogą lokalną do przecię
cia się z drogą drugorzędną Bytom-Tarnowskie 
Góry biegnącą przez miejscowość Sucha Góra; od 
drogi drugorzędnej Bytom-Tarnowskie Góry bie
gnącej przez Suchą Górę południowo-wschodnią 
granicą gminy Tarnowskie Góry dą styku granic 
gmin Tarnowskie Góry i Miasteczko Sląskie, 
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- gminy: Krupski Młyn, Tworóg oraz 

- część gminy podzielonej granicą działu wodnego, 
tj.: 

Zbrosławice - granica poprowadzona jest od gra
nicy gminy Zbrosławice drogą polną do miejsco-

wości Kopienice; z Kopienic drogą lokalną do miej
scowości Księży Las; z Księżego Lasu drogą drugo
rzędną do Wilkowic; z Wilkowic drogą drugorzęd
ną do południowych obrzeży miejscowości Mieda
ry; z południowych obrzeży Miedar drogą drugo
rzędną na wschód do granicy gminy miejskiej Tar
nowskie Góry. 

1181 

WYROK TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO 

z dnia 14 grudnia 1999 r. 

sygn. akt SK. 14/98. 

Trybunał Konstytucyjny w składzie: 

Zdzisław Czeszejko-Sochacki - przewodniczący, 

Wiesław Johann - sprawozdawca, 

Andrzej Mączyński, 

Ferdynand Rymarz, 

Jerzy Stępień, 

Joanna Szymczak - protokolant 

po rozpoznaniu w dniach 6 i 14 grudnia 1999 r. na 
rozprawie skargi konstytucyjnej Ryszarda Płaczkow
skiego, z udziałem skarżącego oraz umocowanych 
przedstawicieli uczestników postępowania: Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej oraz Prokuratora Generalne
go, o wydanie orzeczenia stwierdzającego, że: 

1) art. 1 pkt 9 ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o zmia
nie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodo
wych oraz niektórych innych ustaw (Dz. u. z 1996 r. 
Nr 7, poz. 44), w zakresie przeniesienia do dyspozy
cji bez zgody żołnierza zawodowego, jest niezgod
ny z art. 60 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej 
z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Oz. U. Nr 78, poz. 483), 

2) art. 36 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 30 czerwca 1970 r. 
o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. 
z 1997 r. Nr 10, poz. 55 ze zm.), w brzmieniu nada
nym art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 31 lipca 1997 r. 
o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy za
wodowych oraz ustawy o wyższym szkolnictwie 
wojskowym (Dz. U. Nr 107, poz. 688), jest niezgod
ny z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, 

3) art. 107 ust. 1a pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 
1970 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych 
(Dz. U. z 1997 r. Nr 10, poz. 55 ze zm.), w zakresie 
wyłączenia spod kognicji Naczelnego Sądu Admi
nistracyjnego decyzji organu wojskowego o zwol
nieniu żołnierza zawodowego ze stanowiska służ
bowego i przeniesieniu go do dyspozycji, jest nie
zgodny z art. 45 ust. 1 i art. 77 ust. 2 Konstytucji 
Rzeczypospolitej Polskiej, 

orzeka: 

1. Art. 1 pkt 9 ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. 
o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawo-

dowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 1996 r. 
Nr 7, poz. 44) w zakresie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 
30 czerwca 1970 r. o służbie wojskowej żołnierzy za
wodowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 10, poz. 55, Nr 106, 
poz. 678, Nr 107, poz. 688, Nr 117, poz. 753, Nr 121, 
poz. 770 i Nr 141, poz. 944, z 1998 r. Nr 162, poz. 1117 
oraz z 1999 r. Nr 1, poz. 7) jest zgod ny z art. 60 Kon
stytucji Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. Art. 36 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 30 czerwca 
1970 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych 
(Dz. U. z 1997 r. Nr 10, poz. 55, Nr 106, poz. 678, Nr 107, 
poz. 688, Nr 117, poz. 753, Nr 121, poz. 770, Nr 141, 
poz. 944, z 1998 r. Nr 162, poz. 1117 oraz z 1999 r. Nr 1, 
poz. 7), w brzmieniu nadanym art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 
31 lipca 1997 r. o zmianie ustawy o służbie wojskowej 
żołnierzy zawodowych oraz ustawy o wyższym szkol
nictwie wojskowym (Dz. U. Nr 107, poz. 688), jest 
zgodny z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. 

Ponadto postanawia 

na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 1 
sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. 
Nr 102, poz. 643), w części dotyczącej art. 107 ust. 
1a pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 1970 r. o służbie 
wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 1997 r. 
Nr 10, poz. 55 ze zm.), w zakresie zgodności wyłącze
nia spod kognicji Naczelnego Sądu Administracyjne
go decyzji organu wojskowego o zwolnieniu żołnierza 
zawodowego ze stanowiska służbowego i przeniesie
niu go do dyspozycji, z art. 45 ust. 1 i art. 77 ust. 2 Kon
stytucji Rzeczypospolitej Polskiej umorzyć postę 

powanie w związku z niedopuszczalnością wydania 
orzeczenia. 

Zdzisfaw Czeszejko-Sochacki 

Wiesfaw Johann 
Ferdynand Rymarz 

Andrzej Mączyński 
Jerzy Stępień 




