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ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia  23 grudnia 2002 r.

w sprawie granic mi´dzy Êródlàdowymi wodami powierzchniowymi a morskimi wodami wewn´trznymi
i wodami morza terytorialnego. 

Na podstawie art. 6 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, Nr 130,
poz. 1112, Nr 233, poz. 1957 i Nr 238, poz. 2022) zarzà-
dza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla granice mi´dzy Êródlà-
dowymi wodami powierzchniowymi a morskimi wo-
dami wewn´trznymi i wodami morza terytorialnego,
których wykaz jest okreÊlony w za∏àczniku do rozporzà-
dzenia.

§ 2. Granice mi´dzy Êródlàdowymi wodami po-
wierzchniowymi a morskimi wodami wewn´trznymi
i wodami morza terytorialnego, inne ni˝ okreÊlone w
za∏àczniku do rozporzàdzenia, stanowi linia ∏àczàca
oba brzegi Êródlàdowej wody powierzchniowej przy

ujÊciu do morskich wód wewn´trznych lub do wód mo-
rza terytorialnego.

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

Prezes Rady Ministrów: L. Miller
———————
1) Niniejsze rozporzàdzenie by∏o poprzedzone rozporzàdze-

niem Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 1977 r. w sprawie
granic wód, linii brzegu, urzàdzeƒ nad wodami oraz wód
Êródlàdowych ˝eglownych (Dz. U. Nr 26, poz. 110, z 1982 r.
Nr 29, poz. 203, z 1994 r. Nr 98, poz. 477 oraz z 2001 r.
Nr 106, poz. 1151), które na podstawie art. 218 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, Nr 130, poz. 1112, Nr 233, poz. 1957 i Nr 238,
poz. 2022) traci moc z dniem 31 grudnia 2002 r.

Za∏àcznik do rozporzàdzenia Rady Mini-
strów z dnia 23 grudnia 2002 r. (poz. 2035)

WYKAZ GRANIC MI¢DZY ÂRÓDLÑDOWYMI WODAMI POWIERZCHNIOWYMI A MORSKIMI WODAMI
WEWN¢TRZNYMI I WODAMI MORZA TERYTORIALNEGO

1) na rzece Pas∏´ka — linia ∏àczàca brzegi rzeki przy uj-
Êciu do Zalewu WiÊlanego i linia biegnàca wzd∏u˝
po∏udniowego brzegu rzeki przy jej po∏àczeniu z ka-
na∏em portowym;

2) na rzece Elblàg — linia ∏àczàca brzegi rzeki przy po-
∏àczeniu z jeziorem Druzno;

3) na rzece Wis∏a — linia ∏àczàca g∏owice kierownic
wysuni´tych w wody Zatoki Gdaƒskiej;
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4) na rzece Martwa Wis∏a — linia ∏àczàca po∏udnio-
wy kraniec nabrze˝a przystani rybackiej w miej-
scowoÊci Górki Wschodnie z po∏udniowym kraƒ-
cem przystani rybackiej w miejscowoÊci P∏onia
Wielka;

5) na rzece Mot∏awa, w starym i nowym korycie rzeki
— odpowiednio linia biegnàca wzd∏u˝ pó∏nocnej
kraw´dzi mostu Zielonego oraz pó∏nocnej kraw´-
dzi mostu Stàgiewnego w miejscowoÊci Gdaƒsk;

6) na rzece ¸eba — linia biegnàca w odleg∏oÊci
2,0 m od kraw´dzi pó∏nocnej mostu drogowego,
∏àczàcego ulic´ Sienkiewicza z ulicà Turystycznà
w miejscowoÊci ¸eba;

7) na kanale Che∏st — linia biegnàca w odleg∏oÊci
85,0 m od kraw´dzi zachodniej mostu drogowego,
po∏o˝onego  w ciàgu ulicy KoÊciuszki w miejsco-
woÊci ¸eba;

8) na rzece ¸upawa — linia biegnàca wzd∏u˝ zachod-
niej kraw´dzi mostu drogowego w miejscowoÊci
Rowy;

9) na rzece S∏upia — linia biegnàca wzd∏u˝ pó∏nocno-
-wschodniej kraw´dzi mostu kolejowego w miej-
scowoÊci Ustka;

10) na rzece Wieprza — linia ∏àczàca punkty graniczne
64 i 65, po∏o˝one na podporach mostu dla pieszych
w miejscowoÊci Dar∏owo;

11) na rzece Pars´ta — linia biegnàca wzd∏u˝ pó∏noc-
no-zachodniej kraw´dzi mostu kolejowego w miej-
scowoÊci Ko∏obrzeg i ∏àczàca punkty graniczne 77
i 78;

12) na Kanale Drzewnym — linia ∏àczàca punkty gra-
niczne 67 i 68, biegnàca w odleg∏oÊci 8,0 m na pó∏-
nocny zachód od kraw´dzi mostu dla pieszych przy
ulicy Solnej w miejscowoÊci Ko∏obrzeg;

13) na kanale ∏àczàcym jezioro Resko Przymorskie
z morzem terytorialnym — linia prostopad∏a do osi
kana∏u w miejscu jego po∏àczenia z jeziorem;

14) na rzece Rega — linia biegnàca wzd∏u˝ pó∏nocnej
kraw´dzi mostu drogowego w miejscowoÊci Mrze-
˝yno;

15) na kanale ∏àczàcym jezioro Liwia ̧ u˝a z morzem te-
rytorialnym — linia prostopad∏a do osi kana∏u
wzd∏u˝ pó∏nocnej kraw´dzi samoczynnych wrót
przeciwpowodziowych; 

16) na rzece Âwiniec — linia prostopad∏a do osi koryta
rzeki od strony Zatoki Karpinka, biegnàca wzd∏u˝
kraw´dzi mostu drogowego na drodze ∏àczàcej
miejscowoÊci Kamieƒ Pomorski i Dziwnów;

17) na rzece Wo∏czenica — linia ∏àczàca punkty granicz-
ne 139 i 756, w miejscu ujÊcia rzeki do Zatoki Ci-
chej;

18) na rzece Gowienica — linia prostopad∏a do osi ko-
ryta rzeki w odleg∏oÊci 150 m powy˝ej ujÊcia do
Roztoki Odrzaƒskiej;

19) na jeziorze Dàbie — linie prostopad∏e w miejscach
ujÊcia wód kana∏u Iƒski Nurt i Nurtu Babina (z Cza-
pinà) do rzeki Odry oraz w ujÊciu wód rzeki Duƒczy-
ca i cieku Przesmyk Orli do Przekopu Mieleƒskiego; 

20) na rzece Âwi´ta — linia prostopad∏a do osi koryta
rzeki, w odleg∏oÊci 60 m powy˝ej ujÊcia do rzeki
Odry;

21) na rzece Parnica — linia przecinajàca oba brzegi
rzeki Parnica w miejscu jej po∏àczenia z rzekà Rega-
lica i biegnàca wzd∏u˝ linii zachodniego brzegu rze-
ki Regalica oraz linia biegnàca wzd∏u˝ wschodniej
kraw´dzi mostu Portowego w miejscowoÊci Szcze-
cin;

22) na rzece Odra Zachodnia — linia biegnàca wzd∏u˝
pó∏nocnej kraw´dzi mostu Trasy Zamkowej w miej-
scowoÊci Szczecin;

23) na rzece ¸arpia — linia prostopad∏a do osi koryta
rzeki w odleg∏oÊci 750 m od ujÊcia do rzeki Odry;

24) na rzece Gunica — linia prostopad∏a do osi koryta
rzeki w odleg∏oÊci 1400 m powy˝ej ujÊcia do Rozto-
ki Odrzaƒskiej.


