695
ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW
z dnia 7 maja 2002 r.
w sprawie klasyfikacji Êródlàdowych dróg wodnych.
Na podstawie art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o ˝egludze Êródlàdowej (Dz. U. z 2001 r.
Nr 5, poz. 43 i Nr 100, poz. 1085) zarzàdza si´, co nast´puje:
§ 1. Przepisy rozporzàdzenia okreÊlajà:
1) szczegó∏owy sposób klasyfikacji Êródlàdowych
dróg wodnych,
2) podzia∏ Êródlàdowych dróg wodnych na klasy,

3) Êródlàdowe drogi wodne o znaczeniu regionalnym
i mi´dzynarodowym,
4) warunki eksploatacyjne i projektowe dla poszczególnych klas Êródlàdowych dróg wodnych.
§ 2. 1. Âródlàdowe drogi wodne klasyfikuje si´ wed∏ug wielkoÊci statków lub zestawów pchanych, jakie
mogà byç dopuszczone do ˝eglugi na okreÊlonej drodze wodnej, przyjmujàc jako kryterium okreÊlenia klasy drogi wodnej:
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1) najwi´kszà d∏ugoÊç i najwi´kszà szerokoÊç statku
lub zestawu pchanego,
2) minimalny przeÊwit pod mostami, rurociàgami i innymi urzàdzeniami krzy˝ujàcymi si´ z drogà wodnà
— zwane dalej „parametrami klasyfikacyjnymi”.

§ 5. 1. Warunki eksploatacyjne dla Êródlàdowych
dróg wodnych poszczególnych klas okreÊla si´ minimalnymi wymiarami szlaku ˝eglownego i Êluz oraz wysokoÊcià przeÊwitu pod mostami, rurociàgami i innymi
urzàdzeniami krzy˝ujàcymi si´ z drogà wodnà, zwanymi dalej „parametrami eksploatacyjnymi”.

2. Najni˝szà klasà drogi wodnej jest klasa Ia, a najwy˝szà klasà jest klasa Vb.

2. Parametry eksploatacyjne Êródlàdowych dróg
wodnych okreÊla za∏àcznik nr 3 do rozporzàdzenia.

3. Âródlàdowe drogi wodne klasy Ia, Ib, II i III sà
drogami wodnymi o znaczeniu regionalnym, a Êródlàdowe drogi wodne klasy IV, Va i Vb — drogami wodnymi o znaczeniu mi´dzynarodowym.

3. Czasowe zmiany w parametrach eksploatacyjnych sà podawane w komunikatach o aktualnych warunkach ˝eglugowych, og∏aszanych przez administracj´ drogi wodnej.

4. Szczegó∏owy sposób klasyfikacji Êródlàdowych
dróg wodnych, na podstawie parametrów klasyfikacyjnych, okreÊla za∏àcznik nr 1 do rozporzàdzenia.

§ 6. 1. Na Êródlàdowych drogach wodnych klasy IV
i Va, dla których parametr maksymalnej d∏ugoÊci zestawów pchanych jest odpowiednio mniejszy ni˝ dla drogi wodnej klasy III, mogà byç dopuszczone do ˝eglugi
zestawy pchane o d∏ugoÊci przewidzianej dla drogi
wodnej klasy III, o ile warunki eksploatacyjne na drogach wodnych tych klas pozwalajà na bezpiecznà ˝eglug´ takich zestawów pchanych.

§ 3. Podzia∏ Êródlàdowych dróg wodnych na klasy
okreÊla za∏àcznik nr 2 do rozporzàdzenia.
§ 4. 1. Dla Êródlàdowych dróg wodnych lub ich odcinków, które nie odpowiadajà w pe∏ni ustalonej klasie,
ustala si´ ograniczenia parametrów klasyfikacyjnych,
okreÊlajàc faktyczne ich wartoÊci. Ograniczenie parametrów klasyfikacyjnych mo˝e dotyczyç najwi´kszej
d∏ugoÊci i szerokoÊci oraz zanurzenia statku albo zestawu pchanego lub minimalnego przeÊwitu pod mostami, rurociàgami i innymi urzàdzeniami krzy˝ujàcymi
si´ z drogà wodnà.
2. Dla dróg wodnych lub ich odcinków, na których
wyst´puje zmienny poziom zwierciad∏a wody, okreÊla
si´ faktycznà wartoÊç zanurzenia statku lub zestawu
pchanego, odniesionà do ustalonej wartoÊci parametru klasyfikacyjnego, która nie powinna byç mniejsza
od wartoÊci zanurzenia wyst´pujàcego w okresie
240 dni lub wi´cej, w roku przeci´tnym z wielolecia.
3. WysokoÊç minimalnego przeÊwitu pod mostami,
rurociàgami i innymi urzàdzeniami krzy˝ujàcymi si´
z drogà wodnà ustala si´ ponad poziom najwy˝szej
wody ˝eglownej, z uwzgl´dnieniem bezpiecznej odleg∏oÊci, nie mniejszej ni˝ 30 cm, mi´dzy najwy˝szym
punktem konstrukcji statku lub jego ∏adunku a dolnà
kraw´dzià konstrukcji mostu, rurociàgu lub innego
urzàdzenia krzy˝ujàcego si´ z drogà wodnà. Ograniczenie tej wysokoÊci odnosi si´ do najni˝szego mostu, rurociàgu lub innego urzàdzenia nad Êródlàdowà drogà
wodnà lub jej odcinkiem.
4. Ograniczenia, o których mowa w ust. 1, okreÊla
w przepisach prawa miejscowego dyrektor urz´du ˝eglugi Êródlàdowej, w∏aÊciwy dla odcinka drogi wodnej,
w porozumieniu z administracjà tej drogi wodnej.
5. Ograniczenia parametrów klasyfikacyjnych Êródlàdowej drogi wodnej lub jej odcinka uwzgl´dnia si´ na
mapach Êródlàdowych dróg wodnych, uzupe∏niajàc
oznaczenie klasy drogi wodnej (symbol graficzny na
mapie) faktycznymi wartoÊciami minimalnego przeÊwitu (h) i zanurzenia (d), przedstawionymi w postaci
h
u∏amkowej —, za którymi nast´pujà faktyczne wartod
Êci d∏ugoÊci statku lub zestawu pchanego (L) i ich szerokoÊci (B).

2. Odcinki Êródlàdowych dróg wodnych o znaczeniu regionalnym mogà byç u˝ytkowane przez statki
o d∏ugoÊciach i szerokoÊciach wi´kszych od parametrów klasyfikacyjnych, przewidzianych dla tych klas, je˝eli warunki eksploatacyjne na to pozwalajà.
3. Maksymalne d∏ugoÊci zestawów pchanych, o których mowa w ust. 1, oraz maksymalne d∏ugoÊci i szerokoÊci statków, o których mowa w ust. 2, okreÊla w przepisach prawa miejscowego dyrektor urz´du ˝eglugi Êródlàdowej, w∏aÊciwy dla tych odcinków dróg wodnych.
§ 7. 1. Przy rozbudowie Êródlàdowych dróg wodnych o znaczeniu regionalnym klasy Ia, Ib i II — jako
warunki projektowe przyjmuje si´ wielkoÊci odpowiadajàce co najmniej maksymalnym wartoÊciom parametrów klasyfikacyjnych i warunków eksploatacyjnych, przewidzianych dla klasy bezpoÊrednio wy˝szej.
2. Przy rozbudowie lub modernizacji Êródlàdowych
dróg wodnych o znaczeniu regionalnym klasy III
i o znaczeniu mi´dzynarodowym klasy IV — jako warunki projektowe przyjmuje si´ wielkoÊci odpowiadajàce co najmniej maksymalnym wartoÊciom parametrów klasyfikacyjnych i warunków eksploatacyjnych,
przewidzianych dla klasy Va.
3. Przy modernizacji Êródlàdowych dróg wodnych
o znaczeniu mi´dzynarodowym, innych klas ni˝ okreÊlone w ust. 2, przyjmuje si´, jako warunki projektowe,
wielkoÊci nie ni˝sze ni˝ odpowiadajàce maksymalnym
wartoÊciom parametrów klasyfikacyjnych i warunków
eksploatacyjnych, przewidzianych dla klasy Vb, umo˝liwiajàce ˝eglug´ statków o zanurzeniu nie mniejszym
ni˝ 2,80 m.
4. Przepis ust. 3 stosuje si´ przy projektowaniu nowych dróg wodnych o znaczeniu mi´dzynarodowym.
§ 8. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
30 dni od dnia og∏oszenia.
Prezes Rady Ministrów: L. Miller
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Za∏àczniki do rozporzàdzenia Rady Ministrów z dnia 7 maja 2002 r. (poz. 695)

Za∏àcznik nr 1

KLASYFIKACJA ÂRÓDLÑDOWYCH DRÓG WODNYCH
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:DUWRŋþ]DQXU]HQLDXVWDODVLĕGODNRQNUHWQHMGURJLZRGQHMXZ]JOĕGQLDMćFZDUXQNLPLHMVFRZH



= XZ]JOĕGQLHQLHPEH]SLHF]QHMRGOHJãRŋFLZ\QRV]ćFHMQLHPQLHMQLŧFPSRPLĕG]\QDMZ\ŧV]\PSXQNWHPNRQVWUXNFMLVWDWNX
OXE ãDGXQNXD GROQćNUDZĕG]LćNRQVWUXNFMLPRVWXUXURFLćJXOXELQQHJRXU]ćG]HQLDNU]\ŧXMćFHJRVLĕ] GURJćZRGQć



GODSU]HZR]XNRQWHQHUyZXVWDODVLĕQDVWćSXMćFHZDUWRŋFL
³P GODVWDWNyZSU]HZRŧćF\FKNRQWHQHU\Z GZyFKZDUVWZDFK
³PGODVWDWNyZSU]HZRŧćF\FKNRQWHQHU\Z WU]HFKZDUVWZDFK
SU]\F]\PNRQWHQHUyZPRŧHE\þSXVW\FKZ SU]HFLZQ\PZ\SDGNXQDOHŧ\SU]HZLG\ZDþEDODVWRZDQLH



1LHNWyUHLVWQLHMćFHGURJLZRGQHPRJćE\þX]QDQH]DQDOHŧćFHGRNODV\,9 ]HZ]JOĕGXQDPDNV\PDOQćGãXJRŋþVWDWNyZL ]HVWD
ZyZSFKDQ\FKSRPLPRŧHLFKPDNV\PDOQDV]HURNRŋþZ\QRVLPD PDNV\PDOQH]DQXU]HQLH P



:DUWRŋþSLHUZV]DRGQRVLVLĕGRVWDQXREHFQHJRD GUXJD³GRVWDQXSHUVSHNW\ZLF]QHJRL Z QLHNWyU\FKSU]\SDGNDFKXZ]JOĕG
QLDVWDQREHFQ\



::Ŧ³QDMZ\ŧV]DZRGDŧHJORZQDXVWDORQ\VWDQZRG\SRNWyUHJRSU]HNURF]HQLXXSUDZLDQLHŧHJOXJLMHVW]DEURQLRQH
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Za∏àcznik nr 2

PODZIA¸ ÂRÓDLÑDOWYCH DRÓG WODNYCH NA KLASY
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Za∏àcznik nr 3

PARAMETRY EKSPLOATACYJNE ÂRÓDLÑDOWYCH DRÓG WODNYCH

3U]\SLV\


6]HURNRŋþV]ODNXŧHJORZQHJRQDSR]LRPLHGQDVWDWNXR GRSXV]F]DOQHMãDGRZQRŋFLSU]\SHãQ\P]DQXU]HQLX



*ãĕERNRŋþRGQRVLVLĕGRSLHUZV]HMZDUWRŋFL]DQXU]HQLDVWDWNXOXE]HVWDZXRNUHŋORQHMGODWHMVDPHMNODV\ZWDEHOLZ ]DãćF]QLNX
QU



6]ODN ŧHJORZQ\QDãXNXSRV]HU]DVLĕZ ]DOHŧQRŋFLRGGãXJRŋFLVWDWNXOXE]HVWDZXSFKDQHJRL SURPLHQLDãXNX



'RNODV\,,]DOLF]DVLĕUyZQLHŧ ŋOX]\LVWQLHMćFHR GãXJRŋFLRGP GRPD GRNODV\,9 ³R GãXJRŋFLP



::Ŧ³ QDMZ\ŧV]DZRGDŧHJORZQDXVWDORQ\VWDQZRG\SRNWyUHJRSU]HNURF]HQLXXSUDZLDQLHŧHJOXJLMHVW]DEURQLRQH

