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ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 10 grudnia 2002 r.

w sprawie Êródlàdowych dróg wodnych.

Na podstawie art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca
2001 r. — Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229
i Nr 154, poz. 1803 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984
i Nr 130, poz. 1112) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. 1. Rozporzàdzenie okreÊla Êródlàdowe wody
powierzchniowe uznane za ˝eglowne, zwane dalej
„Êródlàdowymi drogami wodnymi”.

2. Wykaz Êródlàdowych dróg wodnych jest okreÊlo-
ny w za∏àczniku do rozporzàdzenia.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2003 r.

Prezes Rady Ministrów: L. Miller

Za∏àcznik do rozporzàdzenia Rady Ministrów
z dnia 10 grudnia 2002 r. (poz. 1786)

WYKAZ ÂRÓDLÑDOWYCH DRÓG WODNYCH

1) rzeka Biebrza od ujÊcia Kana∏u Augustowskiego do
ujÊcia do rzeki Narwi;

2) rzeka Brda od po∏àczenia z Kana∏em Bydgoskim
w miejscowoÊci Bydgoszcz do ujÊcia do rzeki Wis∏y;

3) rzeka Bug od ujÊcia rzeki Muchawiec do ujÊcia do
rzeki Narwi;

4) jezioro Dàbie do granicy z morskimi wodami we-
wn´trznymi;

5) Kana∏ Augustowski od po∏àczenia z rzekà Biebrzà
do granicy Paƒstwa, wraz z jeziorami znajdujàcymi
si´ na trasie tego kana∏u;

6) Kana∏ Bartnicki od jeziora Ruda Woda do jeziora
Bart´˝ek, wraz z jeziorem Bart´˝ek;

7) Kana∏ Bydgoski;

8) Kana∏ Elblàski od jeziora Druzno do jeziora Jezio-
rak i jeziora Szelàg Wielki, wraz z tymi jeziorami
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i jeziorami na trasie kana∏u, oraz szlak boczny
w kierunku miejscowoÊci Zalewo od jeziora Jezio-
rak do jeziora Ewingi w∏àcznie;

9) Kana∏ Gliwicki wraz z Kana∏em K´dzierzyƒskim;

10) Kana∏ Jagielloƒski od po∏àczenia z rzekà Elblàg do
rzeki Nogat;

11) Kana∏ ¸àczaƒski;

12) Kana∏ Âlesiƒski wraz z jeziorami na jego trasie oraz
jezioro Gop∏o;

13) Kana∏ ˚eraƒski;

14) rzeka Martwa Wis∏a od rzeki Wis∏y w miejscowoÊci
Przegalina do granicy z morskimi wodami we-
wn´trznymi;

15) rzeka Narew od ujÊcia rzeki Biebrzy do ujÊcia do
rzeki Wis∏y, wraz z Jeziorem Zegrzyƒskim;

16) rzeka Nogat od rzeki Wis∏y do ujÊcia do Zalewu Wi-
Êlanego;

17) rzeka Noteç (górna) od jeziora Gop∏o do po∏àcze-
nia z Kana∏em Górnonoteckim i Kana∏ Górnono-
tecki oraz rzeka Noteç (dolna) od po∏àczenia z Ka-
na∏em Bydgoskim do ujÊcia do rzeki Warty;

18) rzeka Nysa ¸u˝ycka od miejscowoÊci Gubin do uj-
Êcia do rzeki Odry;

19) rzeka Odra od miejscowoÊci Racibórz do po∏àcze-
nia z rzekà Odrà Wschodnià, która przechodzi od
Przekopu Klucz-Ustowo w rzek´ Regalic´, wraz z tà
rzekà i bocznymi odga∏´zieniami do jeziora Dàbie
oraz szlak boczny rzeki Odry od Êluzy Opatowice
do Êluzy Miejskiej w miejscowoÊci Wroc∏aw;

20) rzeka Odra Zachodnia od jazu w miejscowoÊci 
Widuchowa (km 704,1 rzeki Odry) do granicy
z morskimi wodami wewn´trznymi, wraz z bocz-
nymi odga∏´zieniami i przekop Klucz-Ustowo ∏à-
czàcy rzek´ Odr´ Wschodnià z rzekà Odrà Zachod-
nià;

21) rzeka Parnica i Przekop Parnicki od rzeki Odry Za-
chodniej do granicy z morskimi wodami we-
wn´trznymi;

22) rzeka Pisa od jeziora RoÊ do ujÊcia do rzeki Narwi;

23) rzeka Szkarpawa od rzeki Wis∏y do ujÊcia do Zale-
wu WiÊlanego;

24) rzeka Warta od Kana∏u Âlesiƒskiego do ujÊcia do
rzeki Odry;

25) system Wielkich Jezior Mazurskich obejmujàcy
jeziora po∏àczone kana∏ami, tworzàcymi szlak od
jeziora RoÊ (w∏àcznie) w miejscowoÊci Pisz do
rzeki W´gorapy (w∏àcznie) w miejscowoÊci W´-
gorzewo, wraz z jeziorami: Seksty, Âniardwy, Mi-
ko∏ajskie, Ta∏ty, Ta∏towisko, Kotek, Szymon, Szy-
moneckie, Jagodne, Boczne, Niegocin, Tajty, Ki-
sajno, Dargin, ¸abap, Kirsajty, Mamry i Âwi´caj-
ty, wraz z Kana∏em Gi˝yckim oraz Kana∏em Nie-
gociƒskim i Kana∏em Pi´kna Góra oraz szlak od
Jeziora Ryƒskiego (w∏àcznie) w miejscowoÊci
Ryn do Jeziora Nidzkiego (do 3 km, stanowiàce-
go granic´ z Rezerwatem „Jezioro Nidzkie”),
wraz z jeziorami: Be∏dany, Guzianka Ma∏a i Gu-
zianka Wielka;

26) rzeka Wis∏a od ujÊcia rzeki Przemszy do po∏àczenia
z Kana∏em ¸àczaƒskim i od ujÊcia tego Kana∏u
w miejscowoÊci Skawina do ujÊcia Wis∏y do Zato-
ki Gdaƒskiej.


