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Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 28 sierp-
nia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy
emerytalnych (Dz. U. Nr 139, poz. 934, z 1998 r. Nr 98,
poz. 610, Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1118, z 1999 r.
Nr 110, poz. 1256, z 2000 r. Nr 60, poz. 702 oraz z 2001 r.
Nr 8, poz. 64) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra SprawiedliwoÊci
z dnia 22 maja 1998 r. w sprawie sposobu prowadzenia
rejestru funduszy emerytalnych, wzoru tego rejestru
oraz szczegó∏owego trybu post´powania w sprawach

o wpis do rejestru funduszy emerytalnych (Dz. U.
Nr 69, poz. 456) w § 3 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) rubryka szósta — wzmianka o statucie oraz jego
zmianach, ze wskazaniem tych zmian i daty ich
wejÊcia w ˝ycie,”.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister SprawiedliwoÊci: S. Iwanicki
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI

z dnia 16 lipca 2001 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie sposobu prowadzenia rejestru funduszy emerytalnych, wzoru tego 
rejestru oraz szczegó∏owego trybu post´powania w sprawach o wpis do rejestru funduszy emerytalnych.
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ

z dnia 10 lipca 2001 r.

w sprawie okreÊlenia siedzib i terytorialnego zakresu dzia∏ania dyrektorów urz´dów ˝eglugi Êródlàdowej.

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

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

§ 2. Ustala si´ nast´pujàcy terytorialny zakres dzia-
∏ania dyrektorów urz´dów ˝eglugi Êródlàdowej:

1) dyrektora Urz´du ˚eglugi Âródlàdowej w Bydgosz-
czy:

a) Êródlàdowe drogi wodne:

— rzeka Wis∏a od km 719,9 (Silno) do ujÊcia rze-
ki Wdy,

— Kana∏ Bydgoski,

— rzeka Noteç Górna od jeziora Gop∏o do po∏à-
czenia z Kana∏em Górnonoteckim,

— Kana∏ Górnonotecki,

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

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

— Kana∏ Âlesiƒski wraz z jeziorem Gop∏o,

— rzeka Warta od Kana∏u Âlesiƒskiego do ujÊcia
rzeki Noteci,

b) wody Êródlàdowe, inne ni˝ Êródlàdowe drogi
wodne, w granicach województw: kujawsko-
-pomorskiego i wielkopolskiego — w zakresie,
o którym mowa w art. 1 ust. 3 ustawy z dnia
21 grudnia 2000 r. o ˝egludze Êródlàdowej,

2) dyrektora Urz´du ̊ eglugi Âródlàdowej w Gdaƒsku:

a) Êródlàdowe drogi wodne:

— rzeka Wis∏a od ujÊcia rzeki Wdy do granicy
morskich wód wewn´trznych,

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

— rzeka Nogat od rzeki Wis∏y do ujÊcia do Zale-
wu WiÊlanego,


