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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)
z dnia 5 grudnia 2002 r.
w sprawie pozwoleƒ na uprawianie ˝eglugi przez obce statki na polskich Êródlàdowych drogach wodnych
Na podstawie art. 15 ust. 8 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o ˝egludze Êródlàdowej (Dz. U. z 2001 r.
Nr 5, poz. 43 i Nr 100, poz. 1085 oraz z 2002 r. Nr 199,
poz. 1672) zarzàdza si´, co nast´puje:
———————
1)

Minister Infrastruktury kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 32, poz. 302).

§ 1. 1. Rozporzàdzenie okreÊla wzory i tryb wydawania pozwoleƒ na uprawianie ˝eglugi na polskich
Êródlàdowych drogach wodnych statkami, zarejestrowanymi w paƒstwach, z którymi nie zosta∏y zawarte
odpowiednie umowy mi´dzynarodowe, w przypadku
prowadzenia przez te statki:
1) regularnej ˝eglugi mi´dzy polskimi portami lub
mi´dzy portem polskim a portem obcym oraz
2) ˝eglugi innej ni˝ wymieniona w pkt 1.
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2. Ilekroç w rozporzàdzeniu jest mowa o „ustawie”,
rozumie si´ przez to ustaw´ z dnia 21 grudnia 2000 r.
o ˝egludze Êródlàdowej.
§ 2. 1. Wzór pozwolenia, o którym mowa w § 1
ust. 1 pkt 1, okreÊla za∏àcznik nr 1 do rozporzàdzenia.
2. Wzór pozwolenia, o którym mowa w § 1 ust. 1
pkt 2, okreÊla za∏àcznik nr 2 do rozporzàdzenia.
§ 3. 1. Pozwolenie wydaje si´ na pisemny wniosek
armatora obcego statku, zamierzajàcego uprawiaç ˝eglug´ na polskich Êródlàdowych drogach wodnych.
2. Wniosek o wydanie pozwolenia sk∏ada si´, co
najmniej na 14 dni przed zamierzonym przybyciem
statku do granicy Paƒstwa, do:
1) ministra w∏aÊciwego do spraw transportu za poÊrednictwem dyrektora urz´du ˝eglugi Êródlàdowej w∏aÊciwego terytorialnie dla miejsca przekroczenia granicy Paƒstwa, zwanego dalej „dyrektorem urz´du” — w przypadku, o którym mowa
w § 1 ust. 1 pkt 1;
2) dyrektora urz´du — w przypadku, o którym mowa
w § 1 ust. 1 pkt 2.
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§ 4. 1. Po przybyciu obcego statku do granicy Paƒstwa, kierownik statku, którego dotyczy pozwolenie,
powinien zg∏osiç gotowoÊç statku do inspekcji i stosowaç si´ do poleceƒ dyrektora urz´du dotyczàcych miejsca i czasu jej przeprowadzenia.
2. Inspekcj´ statku przeprowadza si´ nie póêniej ni˝
w terminie 3 dni roboczych od dnia zg∏oszenia gotowoÊci do jej przeprowadzenia.
§ 5. 1. Zakres inspekcji statku obejmuje w szczególnoÊci:
1) stan wyposa˝enia techniczno-eksploatacyjnego,
w tym:
a) kotwicznego,
b) nawigacyjnego,
c) sygna∏owego,
d) ratunkowego,
e) urzàdzeƒ zejÊciowych,
f) pok∏adowego,
g) awaryjnego,
h) przeciwpo˝arowego przenoÊnego;

3. Wniosek o wydanie pozwolenia powinien okreÊlaç:
1) nazw´ i siedzib´ albo imi´ i nazwisko armatora
statku oraz jego adres;

2) ustalenie wymiarów statku:
a) d∏ugoÊci,
b) szerokoÊci,

2) nazw´, numer rejestracyjny i port macierzysty statku;

c) zanurzenia,

3) wymiary statku: d∏ugoÊç ca∏kowità (L), szerokoÊç
ca∏kowità (B), zanurzenie (T), wysokoÊç bocznà (H),
wysokoÊç do najwy˝szej nierozbieralnej cz´Êci
statku;

e) wolnej burty,

4) rodzaj i przeznaczenie statku;
5) rodzaj przewo˝onego ∏adunku;
6) noÊnoÊç lub dopuszczalnà liczb´ pasa˝erów;
7) rodzaj nap´du i moc g∏ównych urzàdzeƒ nap´dowych;
8) iloÊç i rodzaj pomocniczych urzàdzeƒ usprawniajàcych manewrowanie statkiem;
9) drogi wodne, na których ma byç uprawiana ˝egluga, oraz wskazanie portów, w których b´dzie nast´powa∏ za∏adunek lub wy∏adunek statku, oraz zejÊcie lub wejÊcie pasa˝erów;
10) dat´ przybycia do granicy Paƒstwa i proponowanà
dat´ i miejsce dokonania inspekcji statku, o której
mowa w art. 15 ust. 4 pkt 1 ustawy, zwanej dalej
„inspekcjà statku”.
4. Do wniosku o wydanie pozwolenia za∏àcza si´
uwierzytelnione kserokopie dokumentów uprawniajàcych statek do ˝eglugi po drogach wodnych paƒstwa
rejestracji statku.

d) wysokoÊci do najwy˝szej nierozbieralnej cz´Êci
statku,

f) noÊnoÊci,
g) dopuszczalnej liczby pasa˝erów.
2. Zakres technicznej oceny statku, o której mowa
w art. 15 ust. 4 pkt 2 ustawy, obejmuje w szczególnoÊci:
1) przeglàd wa˝noÊci dokumentów klasyfikacyjnych
lub innych odpowiednich dokumentów dotyczàcych stanu technicznego statku, wydanych przez
administracj´ obcego paƒstwa;
2) ogólny przeglàd techniczny statku w zakresie:
a) zewn´trznych ogl´dzin:
— poszycia cz´Êci nadwodnej,
— urzàdzenia sterowego,
— wyposa˝enia kotwicznego, cumowniczego
i szczepiajàcego,
b) ogl´dzin:
— urzàdzeƒ maszynowych — ograniczony do
przyrzàdów kontrolno-pomiarowych,
— plomb na zaworach bezpieczeƒstwa zbiorników ciÊnieniowych,
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— sprawnoÊci sta∏ych instalacji przeciwpo˝arowych,
— zaworów szybkozamykajàcych na zbiornikach paliwa i oleju,
— instalacji elektrycznej — pod wzgl´dem jej
bezpieczeƒstwa,
— wyposa˝enia i urzàdzeƒ s∏u˝àcych ochronie
Êrodowiska.
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polskich Êródlàdowych drogach wodnych dyrektorowi
urz´du, który do∏àcza je do akt sprawy.
§ 8. 1. Wniosek, o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt 1,
wraz z protoko∏em inspekcji statku i zaÊwiadczeniem
o zdolnoÊci ˝eglugowej na polskich Êródlàdowych drogach wodnych, dyrektor urz´du przesy∏a niezw∏ocznie
ministrowi w∏aÊciwemu do spraw transportu.

§ 6. 1. Z przeprowadzonej inspekcji statku sporzàdza si´ w dwóch egzemplarzach protokó∏ inspekcji
statku.

2. Je˝eli nie zachodzà przes∏anki, o których mowa
w art. 15 ust. 6 ustawy, dyrektor urz´du mo˝e, na wniosek armatora lub kierownika obcego statku, wydaç pozwolenie na jednà podró˝.

2. Jeden egzemplarz protoko∏u inspekcji statku wydaje si´ kierownikowi obcego statku, drugi — do∏àcza
si´ do akt sprawy.

§ 9. Organ, który wydaje pozwolenie, o którym mowa w § 1, mo˝e ograniczyç jego zakres do okreÊlonej
Êródlàdowej drogi wodnej albo jej odcinka.

3. W przypadku stwierdzenia podczas inspekcji
statku braków lub nieprawid∏owoÊci, w protokole inspekcji okreÊla si´ ich zakres oraz termin do ich usuni´cia.

§ 10. Dotychczasowe pozwolenia wydane zgodnie
z wzorami okreÊlonymi w rozporzàdzeniu Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 22 stycznia
1993 r. w sprawie pozwoleƒ na uprawianie ˝eglugi
przez obce statki na Êródlàdowych drogach wodnych
(Dz. U. Nr 8, poz. 43) zachowujà wa˝noÊç do chwili ich
wymiany, jednak˝e nie d∏u˝ej ni˝ przez okres 2 miesi´cy od dnia wejÊcia w ˝ycie rozporzàdzenia.

§ 7. 1. Z przeprowadzonej technicznej oceny statku
sporzàdza si´ w trzech egzemplarzach zaÊwiadczenie
o zdolnoÊci ˝eglugowej na polskich Êródlàdowych drogach wodnych, przy czym dwa egzemplarze tego zaÊwiadczenia wydaje si´ kierownikowi obcego statku.
2. Kierownik obcego statku przekazuje jeden egzemplarz zaÊwiadczenia o zdolnoÊci ˝eglugowej na

§ 11. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.
Minister Infrastruktury: w z. A. Pi∏at
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Poz. 39
Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 5 grudnia 2002 r. (poz. 39)

WZÓR

Za∏àcznik nr 1
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Poz. 39
Za∏àcznik nr 2

WZÓR

