
  
 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 18 kwietnia 2019 r. 

Poz. 721 

 

ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ 1) 

z dnia 15 kwietnia 2019 r. 

w sprawie wykazu śródlądowych dróg wodnych państw członkowskich2) 

Na podstawie art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2128, 
z 2018 r. poz. 1137 i 1694 oraz z 2019 r. poz. 125 i 642) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Rozporządzenie określa wykaz śródlądowych dróg wodnych państw członkowskich z podziałem na rejony pły-
wania, do których stosuje się wymagania techniczne dla statków objętych obowiązkiem posiadania unijnego świadectwa 
zdolności żeglugowej. 

§ 2. Śródlądowe drogi wodne, o których mowa w § 1, obejmują śródlądowe drogi wodne określone w załączniku I 
do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1629 z dnia 14 września 2016 r. ustanawiającej wymagania 
techniczne dla statków żeglugi śródlądowej, zmieniającej dyrektywę 2009/100/WE i uchylającej dyrektywę 2006/87/WE 
(Dz. Urz. UE L 252 z 16.09.2016, str. 118, z późn. zm.3)). 

§ 3. Traci moc rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 lutego 2010 r. w sprawie wykazu śródlądowych dróg 
wodnych państw członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. poz. 172). 

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 20 kwietnia 2019 r. 

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej: M. Gróbarczyk 

                                                           
1) Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej kieruje działem administracji rządowej – żegluga śródlądowa, na podstawie 

§ 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Mini-
stra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Dz. U. poz. 2324 oraz z 2018 r. poz. 100). 

2) Niniejsze rozporządzenie dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia postanowień dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2016/1629 z dnia 14 września 2016 r. ustanawiającej wymagania techniczne dla statków żeglugi śródlądowej, zmieniającej  
dyrektywę 2009/100/WE i uchylającej dyrektywę 2006/87/WE (Dz. Urz. UE L 252 z 16.09.2016, str. 118 oraz Dz. Urz. UE L 174 
z 10.07.2018, str. 15). 

3) Zmiany wymienionej dyrektywy zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 174 z 10.07.2018, str. 15. 
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