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ZARZ¥DZENIE
DYREKTORA URZÊDU ¯EGLUGI ŒRÓDL¥DOWEJ
W GDAÑSKU
z dnia 13 marca 2007 r.
w sprawie szczegó³owych warunków bezpieczeñstwa
ruchu i postoju statków na œródl¹dowych drogach
wodnych
Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r.
o ¿egludze œródl¹dowej (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 43 i
Nr 100, poz. 1085, z 2002 r. Nr 199, poz. 1672, z
2003 r. Nr 211, poz. 2049, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 93,
poz. 895, Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 85, poz. 726,
Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, tekst jednolity
Dz.U. z 2006 r. Nr 123, poz. 857) zarz¹dza siê co nastêpuje:
§1
Zakres obowi¹zywania
Przepisy reguluj¹ szczegó³owe warunki bezpieczeñstwa ruchu i postoju statków zestawów wynikaj¹ce z charakteru i w³aœciwoœci dróg wodnych na nastêpuj¹cych
odcinkach œródl¹dowych drogach wodnych, znajduj¹cych siê na obszarze w³aœciwoœci miejscowej dyrektora Urzêdu ¯eglugi Œródl¹dowej w Gdañsku:
1. Rzeka Wis³a od ujœcia rzeki Wdy od km 813,5 do granicy morskich wód wewnêtrznych,
2. Rzeka Martwa Wis³a od rzeki Wis³y w Przegalinie do
granicy morskich wód wewnêtrznych,
3. Rzeka Nogat od rzeki Wis³y do ujœcia do Zalewu Wiœlanego,
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Szerokość
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4. Rzeka Szkarpawa od rzeki Wis³y do ujœcia do Zalewu Wiœlanego,
5. Kana³ Jagielloñski od po³¹czenia z rzek¹ Elbl¹g do
rzeki Nogat,
6. Systemat Kana³u Elbl¹skiego, jezior Pojezierza I³awskiego i jeziora Dru¿no obejmuj¹cego:
1) Jeziora: Piniewo, Sambród, Ruda Woda, Bartê¿ek, Iliñsk, Drwêckie, Puzy, Szel¹g Wielki, Dauby, Jeziorak, Ewingi,
2) Kana³ Elbl¹ski od jeziora Dru¿no do jeziora Jeziorak i jeziora Szel¹g Wielki,
3) Kana³ Bartnicki od jeziora Ruda Woda do jeziora
Bartê¿ek,
4) Szlak ¿eglowny jeziora Dru¿no.
7. Przepisy zarz¹dzenia stosuje siê tak¿e do statków
s³u¿¹cych do przewozów miêdzybrzegowych, zarobkowego przewozu osób lub ³adunków, zarobkowego po³owu ryb wykonywania robót technicznych lub
eksploatacji z³ó¿ kruszywa na innych wodach œródl¹dowych ni¿ okreœlone w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia
21 grudnia 2000 r. o ¿egludze œródl¹dowej (Dz.U. z
2001 r. Nr 5, poz. 43 z póŸn. zm./tekst jednolity Dz.U
z 2006 r. Nr 123, poz 857.) w granicach województwa
pomorskiego i nastêpuj¹cych powiatów województwa warmiñsko–mazurskiego: elbl¹skiego, i³awskiego, nowomiejskiego, ostródzkiego oraz miasta na
prawach powiatu Elbl¹g.
§2
Wymiary statków
1. Na nastêpuj¹cych odcinkach dróg wodnych mo¿na
uprawiaæ ¿eglugê jednostkami p³ywaj¹cymi, które
nie mog¹ przekraczaæ ni¿ej okreœlonych wymiarów.
¯egluga mo¿e odbywaæ siê w porze dziennej.
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2. W przypadku pogorszenia siê warunków meteorologicznych, maj¹c na wzglêdzie bezpieczeñstwo ¿eglugi, kierownicy zestawów pchanych i holowanych
zobowi¹zani s¹ do zmniejszenia ich d³ugoœci, szerokoœci, niezale¿nie od podanych powy¿ej wartoœci.
3. Zanurzenie statków powinno odpowiadaæ warunkom drogi wodnej, a najwiêksze zanurzenie statku
powinno byæ, co najmniej o 30 cm mniejsze od g³êbokoœci tranzytowej i nie mo¿e przekroczyæ znaku
wolnej burty.
§3
Szlak ¿eglowny zasady ruchu i postoju statku
1. Na drogach wodnych gdzie znaki ¿eglugowe nie stanowi¹ inaczej, szlak ¿eglowny przebiega ca³¹ szerokoœci¹ koryta drogi wodnej, jednak wszystkie statki,
zestawy pchane i zestawy holownicze powinny zachowaæ bezpieczne odleg³oœci od budowli wodnych
oraz innych przeszkód i miejsc niebezpiecznych.
2. Wielkoœæ zanurzenia statków i zestawów powinna
byæ dostosowana do aktualnych g³êbokoœci tranzytowych, podanych do wiadomoœci przez w³aœciw¹
administracjê drogi wodnej.
3. Na szlaku ¿eglownym wykonawcy robót hydrotechnicznych, budowli wodnych s¹ zobowi¹zani do wystawienia oznakowania w uzgodnieniu z w³aœciw¹
administracj¹ drogi wodnej i dyrektorem Urzêdu ¯eglugi Œródl¹dowej w Gdañsku.
4. Statki, które napotkaj¹ na drodze wodnej statek, który pokazuje sztywn¹ flagê oznaczaj¹c¹ literê „A” miêdzynarodowego kodu sygna³owego, powinny
zachowaæ szczególn¹ ostro¿noœæ, zmniejszyæ prêdkoœæ do minimalnej prêdkoœci sterownej i omin¹æ go
w bezpiecznej odleg³oœci nie mniejszej ni¿ 25 m.
5. Wszystkie statki, zestawy pchane, zestawy holownicze z wyj¹tkiem ma³ych statków p³yn¹ce w dó³ rzeki, zamierzaj¹ce wp³yn¹æ do portów, awanportów
œluzowych oraz podporz¹dkowanych dróg wodnych,
musz¹ uprzednio dokonaæ obrotu poni¿ej wejœcia lub
wp³yn¹æ ruf¹, je¿eli warunki na to pozwalaj¹.
6. Statki wychodz¹ce z kana³ów œluzowych maj¹ pierwszeñstwo przed statkami zamierzaj¹cymi wp³yn¹æ
do kana³ów.
7. Statki wychodz¹ce z portu maj¹ pierwszeñstwo przed
statkami zmierzaj¹cymi wp³yn¹æ do portu.

8. Podczas ¿eglugi na uci¹¿liwych odcinkach drogi wodnej oznaczonych znakami B.8, B.9a, B.9b – za³¹cznik Nr 7 rozporz¹dzenia Ministra Infrastruktury z dnia
28 kwietnia 2003 r. w sprawie przepisów ¿eglugowych na œródl¹dowych drogach wodnych (Dz.U. z
2003 r.Nr 212, poz. 2072) na statkach i zestawach
pchanych, których d³ugoœæ przekracza 86 m nale¿y
utrzymaæ posterunek obserwacyjny w czêœci dziobowej. Obserwator powinien posiadaæ sta³¹ ³¹cznoœæ
ze sterówk¹. Statki zbli¿aj¹ce siê do uci¹¿liwych odcinków dróg wodnych powinny podawaæ komunikat
radiowy na wyznaczonej czêstotliwoœci dla ³¹cznoœci
statek – statek, informuj¹cy o ich pozycji.
§4
Prêdkoœæ statków
1. Prêdkoœæ statków i zestawów powinna byæ bezpieczna i dostosowana do istniej¹cych warunków nawigacyjnych i atmosferycznych, w szczególnoœci nie
mo¿e stwarzaæ zagro¿enia dla innych statków,
uczestników imprez na wodzie i osób k¹pi¹cych siê.
2. Prêdkoœæ statków na podanych ni¿ej ¿eglownych odcinkach œródl¹dowych dróg wodnych, je¿eli oznakowanie brzegowe nie stanowi inaczej – nie mo¿e
przekraczaæ:
1) Rzeka Wis³a od ujœcia rzeki Wdy km 813,5 do granicy z morskimi wodami wewnêtrznymi km 941,3
(ujœcie do zatoki) – nie ogranicza siê prêdkoœci
statków
2) Rzeka Martwa Wis³a od km 0,00 do granicy z morskimi wodami wewnêtrznymi km 11,5 – nie ogranicza siê prêdkoœci statków
3) Rzeka Nogat od km 0,00 do ujœcia do Zalewu Wiœlanego
a) dla jednostek za³adowanych – 10 km/godz.
b) dla jednostek pustych – 12 km/godz.
4) Rzeka Szkarpawa od km 0,00 do ujœcia do Zalewu
Wiœlanego
a) dla jednostek za³adowanych – 10 km/godz.
b) dla jednostek pustych – 12 km/godz.
5) Kana³ Jagielloñski od po³¹czenia z rzek¹ Elbl¹g
do rzeki Nogat
a) dla jednostek za³adowanych – 8 km/godz.
c) dla jednostek pustych – 10 km/godz.
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6) Wszystkie kana³y Systematu Warmiñskiego i kana³u Elbl¹skiego 6 – km/godz.
7) Jezioro Dru¿no – 15 km/godz.
8) Pozosta³e jeziora Systematu Kana³u Elbl¹skiego
i Systematu Warmiñskiego wyszczególnione w §
1 pkt 6 oraz na otwartych jeziorach: Wdzydze, £ebsko Charzykowskie, ¯arnowieckie nie ogranicza
siê prêdkoœci statków pasa¿erskich, pozosta³e
statki 15km/godz.
§5
Ograniczenie ¿eglugi
1. Zamkniêcie ¿eglugi na danym odcinku drogi wodnej
lub na ca³ej drodze wodnej (zjawisko wyst¹pienia zalodzenia, niski lub wysoki stan wody, wypadek ¿eglugowy i tym podobne) og³asza administracja drogi
wodnej w formie komunikatów.
2. Zamkniêcie drogi wodnej nie dotyczy statków bior¹cych udzia³ w akcjach ratowniczych (stra¿y po¿arnej, policji, stra¿y granicznej), statków, których ruch
jest konieczny dla utrzymania prawid³owego stanu
drogi wodnej oraz statków inspekcyjnych urzêdów
¿eglugi œródl¹dowej.
3. Ruch statków nieuprawnionych do p³ywania w strefie zamkniêtego szlaku ¿eglownego jest zabroniony.
§6
¯egluga nocna
1. Uprawianie ¿eglugi w porze nocnej mo¿e odbywaæ siê
wy³¹cznie na drogach wodnych, na których istnieje
odpowiednie oznakowanie szlaku ¿eglownego do
¿eglugi nocnej.
2. Informacje o otwarciu i zamkniêciu poszczególnych
dróg wodnych dopuszczonych do uprawiania ¿eglugi nocnej bêdzie og³aszana w formie komunikatu
przez administracjê drogi wodnej.
3. Przepis ustêpu 1 nie dotyczy:
1) statków bêd¹cych w akcji ratowniczej,
2) statków wykonuj¹cych zadania interwencyjne i
kontrolne w s³u¿bie publicznej,
3) statków rybackich dokonuj¹cych zarobkowego po³owu ryb oraz p³yn¹cych lub powracaj¹cych z ³owiska,
4) lodo³amaczy podczas akcji ³amania lodu,
5) statków i zestawów które znajduj¹ siê po zapadniêciu zmroku w ruchu na szlaku ¿eglownym, gdzie
nie jest dozwolona ¿egluga nocna. Obowi¹zane s¹
one dop³yn¹æ do najbli¿szego bezpiecznego miejsca postoju i zatrzymaæ siê tam na postój nocny.
§7
¯egluga pasa¿erska statkiem i ³odzi¹ przewozow¹
1. Wsiadanie i wysiadanie pasa¿erów na statek lub ³ódŸ
przewozow¹ s³u¿¹c¹ do zarobkowego przewozu osób
mo¿e odbywaæ siê tylko w miejscach do tego wyznaczonych – zwanych przystaniami pasa¿erskimi i powinno byæ nadzorowane przez cz³onka za³ogi statku
lub obs³ugê przystani.
2. Podczas dochodzenia i odchodzenia od przystani
oraz podczas œluzowania, urz¹dzenia nag³aœniaj¹ce powinny byæ wy³¹czone. Nale¿y korzystaæ z rozg³oœni manewrowej.

3. Zabrania siê przeprowadzania pasa¿erów do wsiadania lub wysiadania przez inny statek, a tak¿e w
œluzie, na pochylni w ich rejonie oraz na innej budowli hydrotechnicznej niebêd¹c¹ przystani¹.
4. Na statku pasa¿erskim w miejscach dostêpnych dla
pasa¿erów powinny byæ wywieszone aktualne przepisy porz¹dkowe.
5. Zabrania siê statkom i ³odziom przewozowym z pasa¿erami na pok³adzie pobierania i wydawania materia³ów
pêdnych oraz innych materia³ów niebezpiecznych.
6. Obs³uga przystani obowi¹zana jest zapewniæ bezpieczeñstwo i pierwsz¹ pomoc osobom korzystaj¹cym z przystani.
7. Statki przewo¿¹ce pasa¿erów nie mog¹ holowaæ ani
pchaæ innych statków.
§8
Przewozy miêdzybrzegowe
1. Odcinki drogi wodnej, jeziora lub zbiornika wodnego gdzie odbywa siê przewóz miêdzybrzegowy promem lub ³odzi¹ przewozow¹, musi byæ oznakowany
nastêpuj¹cymi znakami ¿eglugowymi: E.4a, E.4b,
B.6, B.7, B.8 zgodnie z przepisami ¿eglugowymi na
œródl¹dowych drogach wodnych (Dz.U. z 2003 r. Nr
212, poz. 2072), oraz po przeciwleg³ych stronach
drogi wodnej, na której odbywa siê przewóz miêdzybrzegowy musi znajdowaæ siê:
1) tablica informacyjna, która zawiera regulamin przeprawy promowej, czas pracy, telefony do: Urzêdu
¯eglugi Œródl¹dowej w Gdañsku, Regionalnego
Zarz¹du Gospodarki Wodnej – w³aœciwego terytorialnie oraz do armatora promu,
2) znak drogowy ustawiony po obu stronach drogi
dojazdowej, okreœlaj¹cy wielkoœæ tona¿ow¹ promu,
3) szlabany drogowe po obu stronach rzeki odgradzaj¹ce miejsce postoju od wjazdu na prom.
2. W czasie wjazdu i zjazdu pojazdów mechanicznych,
pojazdów zaprzêgowych, wchodzeniu i opuszczaniu
promu przez pieszych oraz wprowadzaniu i wyprowadzaniu zwierz¹t prom musi byæ przycumowany dwoma ³añcuchami cumowniczymi do urz¹dzeñ
cumowniczych na brzegu (polery cumownicze powinny znajdowaæ siê po obu stronach rzeki).
3. Rozpoczêcie jazdy przewoŸnik powinien zasygnalizowaæ seri¹ uderzeñ w dzwon lub gong.
4. Pojazdy mechaniczne i zaprzêgowe znajduj¹ce siê
na promie, powinny mieæ ko³a zablokowane.
5. W czasie ruchu promu, klapy zjazdowe po obu stronach statku powinny byæ uniesione do góry i zabezpieczone.
6. W czasie przejœcia promu z jednego brzegu na drugi szlabany znajduj¹ce siê po obu stronach drogi dojazdowej do promu, musz¹ byæ opuszczone.
7. Ka¿dorazowo po zakoñczeniu przewozu, lina g³ówna promu powinna byæ opuszczona, a prom przycumowany do brzegu, klapa wjazdowa od strony wody
powinna byæ uniesiona do góry i zabezpieczona.
8. Wjazd lub wejœcie na prom mo¿e odbywaæ siê tylko
za zgod¹ kierownika promu.
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§9
Uprawianie ¿eglugi przez statki u¿ywane
do uprawiania sportu lub rekreacji
1. Za statki u¿ywane do uprawiania sportu lub rekreacji uwa¿a siê ³odzie motorowe, ³odzie ¿aglowe, ³odzie wios³owe, kajaki, pontony, rowery wodne, deski
z ¿aglem i skutery wodne.
2. ¯egluga dozwolona jest:
1) w porze dziennej od wschodu do zachodu s³oñca,
2) na wodach wolnych od lodu,
3) przy sile wiatru do 5,4 m/ sek.(60 w skali Beuforta),
4) przy dobrej widzialnoœci.
3. Uprawianie ¿eglugi na skuterach wodnych nie mo¿e stwarzaæ niebezpieczeñstwa u¿ytkownikom dróg
wodnych oraz nie mo¿e zagra¿aæ bezpieczeñstwu
osób k¹pi¹cych siê.
4. Nabrze¿a, przystanie, pomosty powinny byæ wyposa¿one w:
1) dostateczn¹ iloœæ polerów cumowniczych umo¿liwiaj¹cych ³atwe cumowanie,
2) odbojnice zabezpieczaj¹ce statki i nabrze¿e przystani przed uszkodzeniem w czasie wykonywania
manewrów cumowniczych,
3) sprzêt ratunkowy w postaci bosaków ratowniczych
i kó³ ratunkowych z link¹ d³. 25 m œr.8–10 mm.
Sprzêt ten powinien byæ rozmieszczony w odstêpach nie wiêkszych ni¿ 30 m w sposób umo¿liwiaj¹cy natychmiastowe jego u¿ycie, sprawny
technicznie, a w porze nocnej odpowiednio oœwietlony,
4) drabinkê umo¿liwiaj¹c¹ wyjœcie i zejœcie z wody.
5. W³aœciciele, nabrze¿y, przystani, pomostów zobowi¹zani s¹ do utrzymania w nale¿ytym stanie urz¹dzenia cumownicze, odbojowe, drabinki pomostowe
oraz porz¹dku na nabrze¿u, przystani i pomostach.

3) na skrajnych tykach znajduj¹cych siê najbli¿ej
szlaku ¿eglugowego powinno znajdowaæ siê w nocy bia³e zwyk³e œwiat³o widoczne dooko³a widnokrêgu, w dzieñ ¿ó³te p³awy lub ¿ó³te flagi oraz
tablica zawieraj¹ca numer identyfikacyjny w³aœciciela sprzêtu po³owowego.
4. Przy d³u¿szych zestawach sieciowych, równie¿ tyki
poœrednie powinny byæ pokryte ¿ó³t¹ odblaskow¹ farb¹ lub foli¹, przy czym odleg³oœæ pomiêdzy oznakowanymi w ten sposób tykami poœrednimi nie powinna
byæ wiêksza ni¿ 50 m.
5. Sieci rybackie przegradzaj¹ce w nocy szlak ¿eglowny, powinny byæ oznakowane i nadzorowane przez rybaka, który jest zobowi¹zany do przepuszczenia
statków bêd¹cych w akcji ratowniczej, interwencyjnej
lub kontrolnej, oraz statków, które uleg³y awarii i pod¹¿aj¹ do miejsca usuniêcia jej.
§ 11
Transport materia³ów niebezpiecznych
1. Statki przewo¿¹ce materia³y niebezpieczne mog¹
zatrzymywaæ siê tylko w miejscach specjalnie do tego wyznaczonych i oznakowanych.
2. W przypadku koniecznoœci zatrzymania statku w innym miejscu, nale¿y przestrzegaæ, aby odleg³oœæ
statku nie by³a mniejsza ni¿ 300 m w przypadku: mostów, zak³adów przemys³owych i innych zabudowañ.
3. Przestrzegaæ, aby miejsce postoju statku znajdowa³o siê w odleg³oœci nie mniejszej ni¿ 500 m od zwartych zabudowañ.
4. W czasie podró¿y i na postoju statek przewo¿¹cy
materia³y niebezpieczne powinien byæ oznakowany
zgodnie z rozporz¹dzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie przepisów ¿eglugowych na œródl¹dowych drogach wodnych (Dz.U.
z 2003 r. Nr 212, poz. 2072).

§ 10

§ 12

Uprawianie rybactwa
1. Na ustawianie rybackich sieciowych narzêdzi po³owowych na szlaku ¿eglownym lub w jego bezpoœrednim s¹siedztwie, wymagane jest wydanie zezwolenia
w³aœciwego terytorialnie Starosty, w uzgodnieniu z
w³aœciw¹ administracj¹ drogi wodnej oraz dyrektorem Urzêdu ¯eglugi Œródl¹dowej w Gdañsku.
2. Postoje statków rybackich uprawnionych do rybactwa
i ustawienie rybackich narzêdzi po³owowych do ³owienia ryb, nie mog¹ stwarzaæ zagro¿enia, przeszkody w uprawianiu ¿eglugi przez u¿ytkowników drogi
wodnej.
3. Statki rybackie zajête po³owem i narzêdzia po³owowe do ³owienia ryb wystawione na œródl¹dowych drogach ¿eglownych powinny byæ w dzieñ i w nocy
oznakowane zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami
¿eglugowymi na œródl¹dowych drogach wodnych, a
w szczególnoœci:
1) posiadaæ tablicê dzienn¹ znaku ¿eglugowego A.10,
2) tyki zestawu sieciowego powinny wystawaæ, co
najmniej 1 m ponad zwierciad³o najwy¿szej wody
¿eglownej (WW¯),

Przejœcie statków przez œluzy
1. Statki uczestnicz¹ce w akcji ratowniczej lub interwencyjnej, korzystaj¹ z pierwszeñstwa przejœcia
przed wszystkimi innymi statkami mog¹ ¿¹daæ œluzowania bez innych statków.
2. Statki inspekcyjne i policji maj¹ pierwszeñstwo œluzowania przed innymi statkami z zastrze¿eniem ust. 1.
3. Statek podchodz¹cy do œluzy lub pochylni, powinien
mieæ wy³¹czone urz¹dzenia nag³aœniaj¹ce, kierownik
statku mo¿e korzystaæ z rozg³oœni manewrowej.
4. W czasie podchodzenia do œluzy, pochylni, wejœcia
i wyjœcia ze œluzy, pochylni ca³a za³oga powinna znajdowaæ siê na wyznaczonych stanowiskach manewrowych.
5. Zabrania siê cumowania jednostek do dalb i prowadnic kierunkowych do œluzy.
6. Œluzowanie odbywa siê w godzinach ustalonych
przez administracjê drogi wodnej, og³oszonych komunikatem o otwarciu ¿eglugi.
§ 13
£¹cznoœæ radiotelefoniczna
Statki z napêdem mechanicznym, pog³êbiarki, œluzy,
pochylnie i inspektoraty nadzoru wodnego powinny po-
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siadaæ sprawne radiotelefony dla ³¹cznoœci radiotelefonicznej.
1) Kana³ 08 (czêstotliwoœæ 156,400 MHz) przeznaczony do ³¹cznoœci w relacji statek – statek dla celów
bezpiecznej nawigacji pomiêdzy statkami w ruchu i
na postoju.
2) Kana³ 09 (czêstotliwoœæ 156,450 MHz) przeznaczony do ³¹cznoœci w relacji statek – l¹d dla celów przekazywania informacji nawigacyjnych przez
administracjê drogi wodnej oraz nadzoru ruchu i postoju jednostek.
§ 14
Obowi¹zek posiadania przepisów ¿eglugowych
Obowi¹zek posiadania przepisów ¿eglugowych na
œródl¹dowych drogach wodnych oraz przepisów prawa
miejscowego dla danej drogi wodnej dotyczy wszystkich
statków z wyj¹tkiem statków:
1) bez za³ogi,
2) scalonych materia³ów p³ywaj¹cych,
3) statków przeznaczonych do uprawiania sportu lub
rekreacji bez napêdu lub o napêdzie mechanicznym
o mocy silników mniejszej ni¿ 75 kW.
§ 15
Zimowy postój statków
1. Na okres zimowego postoju, statki i inne jednostki
p³ywaj¹ce powinny byæ zgromadzone w portach, bazach lub innych miejscach do tego przystosowanych.
2. Statki albo inne jednostki p³ywaj¹ce mog¹ byæ zgrupowane na postój zimowy poza portami lub bazami
remontowymi, po uzgodnieniu z administracj¹ drogi
wodnej i dyrektorem Urzêdu ¯eglugi Œródl¹dowej w
Gdañsku.
3. Statki zgrupowane na zimowy postój powinny znajdowaæ siê pod nadzorem osoby zdolnej niezw³ocznie
podj¹æ konieczne dzia³ania.
4. Osob¹ odpowiedzialn¹ za bezpieczeñstwo na postoju zimowym jest kierownik zimowiska, wyznaczony imiennie przez armatora statków.
§ 16

wód œródl¹dowych maj¹ zastosowanie przepisy: ustawy prawo wodne, ustawy prawo ochrony œrodowiska, ustawy o ochronie przyrody, ustawy o rybactwie
œródl¹dowym, ustawy o wykonywaniu prac podwodnych, ustawy o kulturze fizycznej oraz akty wykonawcze na ich podstawie wydane.
2. Zarz¹dzenie podlega og³oszeniu w dzienniku urzêdowym województwa pomorskiego, województwa warmiñsko–mazurskiego i województwa kujawsko –
pomorskiego.
3. Traci moc Zarz¹dzenie Kierownika Inspektoratu ¯eglugi Œródl¹dowej w Gdañsku z dnia 15 kwietnia 1976
r. w sprawie lokalnych przepisów ¿eglugowych na
œródl¹dowych drogach wodnych (Dz. Urz. Wojewódzkiej Rady Narodowej w Gdañsku Nr 12, poz. 54).
Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
dnia og³oszenia. 1
Dyrektor
Urzêdu ¯eglugi Œródl¹dowej
w Gdañsku
Marian Kidaj
1

Niniejsze zarz¹dzenie by³o poprzedzone zarz¹dzeniem
Kierownika Inspektoratu ¯eglugi Œródl¹dowej w Gdañsku
z dnia 15 kwietnia 1976 r. w sprawie lokalnych przepisów
¿eglugowych na œródl¹dowych drogach wodnych (Dz. Urz.
Wojewódzkiej Rady Narodowej w Gdañsku Nr 12,
poz. 54), które utraci³o moc z dniem 25 kwietnia 2002r na
podstawie art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r.
o ¿egludze œródl¹dowej (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 43 i
Nr 100, poz. 1085, z 2002 r. Nr 199, poz. 1672, z 2003 r.
Nr 211, poz. 2049, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 93, poz. 895,
Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 85, poz. 726, Nr 155,
poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, tekst jednolity Dz.U. z
2006 r. Nr 123, poz. 857).
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Zarz¹dzenie Nr 5/2007
Starosty Lêborskiego
z dnia 15 lutego 2007 r.

Postêpowanie w sytuacjach szczególnych
1. Osoba odpowiedzialna za statek w celu unikniêcia
bezpoœrednio gro¿¹cego niebezpieczeñstwa powinna przedsiêwzi¹æ wszelkie œrodki podyktowane sytuacj¹, ³¹cznie z odst¹pieniem od przestrzegania
niniejszych przepisów.
2. W uzasadnionych sytuacjach na wniosek osoby zainteresowanej dyrektor Urzêdu ¯eglugi Œródl¹dowej
w Gdañsku w porozumieniu z administracj¹ drogi
wodnej mo¿e wydaæ zgodê na odst¹pienie od stosowania powy¿szych przepisów.

w sprawie ustalenia œredniego miesiêcznego kosztu
utrzymania jednego mieszkañca/dziecka w domach
pomocy spo³ecznej i domach dziecka Powiatu Lêborskiego w roku kalendarzowym 2007.

§ 17

Na wniosek dyrektora Domu Pomocy Spo³ecznej nr
1 w Lêborku, dyrektora Domu Pomocy Spo³ecznej nr 2
w Lêborku, dyrektora Placówki Wielofunkcyjnej nr 1 w
Lêborku i dyrektora Placówki Wielofunkcyjnej nr 2 „Dom
w Ogrodzie” w Lêborku ustala siê na 2007 rok miesiêczny koszt utrzymania jednego mieszkañca/dziecka w nastêpuj¹cej wysokoœci:

Przepisy koñcowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym zarz¹dzeniem stosuje siê przepisy ustawy o ¿egludze œródl¹dowej i przepisy ¿eglugowe na œródl¹dowych
drogach wodnych, a tak¿e w zakresie korzystania z

Na podstawie art. 60 ust. 2 pkt 2 i art. 86 ust 7 ustawy
z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy spo³ecznej (Dz.U.
z 2004 r., nr 64, poz. 593 z póŸ. zmian.) oraz § 28 pkt 1
Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w
Lêborku, zarz¹dzam co nastêpuje:
§1

