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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 grud-
nia 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 poszcze-
gólnych klas Êródlàdowych dróg wodnych.

§ 2. 1. Âródlàdowe drogi wodne klasyfikuje si´ we-
d∏ug wielkoÊci statków lub zestawów pchanych, jakie
mogà byç dopuszczone do ˝eglugi na okreÊlonej dro-
dze wodnej, przyjmujàc jako kryterium okreÊlenia kla-
sy 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 in-
nymi urzàdzeniami krzy˝ujàcymi si´ z drogà wod-
nà

— zwane dalej „parametrami klasyfikacyjnymi”.

2. Najni˝szà klasà drogi wodnej jest klasa Ia, a naj-
wy˝szà klasà jest klasa Vb.

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

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

§ 3. Podzia∏ Êródlàdowych dróg wodnych na klasy
okreÊla za∏àcznik nr 2 do rozporzàdzenia.

§ 4. 1. Dla Êródlàdowych dróg wodnych lub ich od-
cinków, które nie odpowiadajà w pe∏ni ustalonej klasie,
ustala si´ ograniczenia parametrów klasyfikacyjnych,
okreÊlajàc faktyczne ich wartoÊci. Ograniczenie para-
metrów klasyfikacyjnych mo˝e dotyczyç najwi´kszej
d∏ugoÊci i szerokoÊci oraz zanurzenia statku albo zesta-
wu pchanego lub minimalnego przeÊwitu pod mosta-
mi, 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 parame-
tru 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 odle-
g∏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. Ogranicze-
nie tej wysokoÊci odnosi si´ do najni˝szego mostu, ru-
rociàgu 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 ˝e-
glugi Êródlàdowej, w∏aÊciwy dla odcinka drogi wodnej,
w porozumieniu z administracjà tej drogi wodnej.

5. Ograniczenia parametrów klasyfikacyjnych Êród-
làdowej 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 prze-
Êwitu (h) i zanurzenia (d), przedstawionymi w postaci 

hu∏amkowej —, za którymi nast´pujà faktyczne warto-
d

Êci d∏ugoÊci statku lub zestawu pchanego (L) i ich sze-
rokoÊci (B).

§ 5. 1. Warunki eksploatacyjne dla Êródlàdowych
dróg wodnych poszczególnych klas okreÊla si´ mini-
malnymi wymiarami szlaku ̋ eglownego i Êluz oraz wy-
sokoÊcià przeÊwitu pod mostami, rurociàgami i innymi
urzàdzeniami krzy˝ujàcymi si´ z drogà wodnà, zwany-
mi dalej „parametrami eksploatacyjnymi”.

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

3. Czasowe zmiany w parametrach eksploatacyj-
nych sà podawane w komunikatach o aktualnych wa-
runkach ˝eglugowych, og∏aszanych przez administra-
cj´ drogi wodnej.

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

2. Odcinki Êródlàdowych dróg wodnych o znacze-
niu regionalnym mogà byç u˝ytkowane przez statki
o d∏ugoÊciach i szerokoÊciach wi´kszych od parame-
trów klasyfikacyjnych, przewidzianych dla tych klas, je-
˝eli warunki eksploatacyjne na to pozwalajà.

3. Maksymalne d∏ugoÊci zestawów pchanych, o któ-
rych mowa w ust. 1, oraz maksymalne d∏ugoÊci i szero-
koÊci statków, o których mowa w ust. 2, okreÊla w przepi-
sach prawa miejscowego dyrektor urz´du ̋ eglugi Êródlà-
dowej, w∏aÊciwy dla tych odcinków dróg wodnych.

§ 7. 1. Przy rozbudowie Êródlàdowych dróg wod-
nych o znaczeniu regionalnym klasy Ia, Ib i II — jako
warunki projektowe przyjmuje si´ wielkoÊci odpowia-
dajàce co najmniej maksymalnym wartoÊciom para-
metrów klasyfikacyjnych i warunków eksploatacyj-
nych, 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 wa-
runki projektowe przyjmuje si´ wielkoÊci odpowiadajà-
ce co najmniej maksymalnym wartoÊciom parame-
trów klasyfikacyjnych i warunków eksploatacyjnych,
przewidzianych dla klasy Va.

3. Przy modernizacji Êródlàdowych dróg wodnych
o znaczeniu mi´dzynarodowym, innych klas ni˝ okre-
Êlone 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 no-
wych 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 Mini-
strów z dnia 7 maja 2002 r. (poz. 695)

Za∏àcznik nr 1

KLASYFIKACJA ÂRÓDLÑDOWYCH DRÓG WODNYCH

Przypisy:
1) WartoƉļ zanurzenia ustala siœ dla konkretnej drogi wodnej, uwzglœdniajŅc warunki miejscowe.
2) Z uwzglœdnieniem bezpiecznej odlegġoƉci, wynoszŅcej nie mniej niƥ 30 cm pomiœdzy najwyƥszym punktem konstrukcji statku
lub ġadunku a dolnŅ krawœdziŅ konstrukcji mostu, rurociŅgu lub innego urzŅdzenia krzyƥujŅcego siœ z drogŅ wodnŅ.

3) dla przewozu kontener·w ustala siœ nastŅpujŅce wartoƉci:
ñ 5,25 m dla statk·w przewoƥŅcych kontenery w dw·ch warstwach,
ñ 7,00 m dla statk·w przewoƥŅcych kontenery w trzech warstwach,
przy czym 50% kontener·w moƥe byļ pustych, w przeciwnym wypadku naleƥy przewidywaļ balastowanie.

4) Niekt·re istniejŅce drogi wodne mogŅ byļ uznane za naleƥŅce do klasy IV ze wzglœdu na maksymalnŅ dġugoƉļ statk·w i zesta-
w·w pchanych, pomimo ƥe ich maksymalna szerokoƉļ wynosi 11,4 m, a maksymalne zanurzenie 3,0 m.

5) WartoƉļ pierwsza odnosi siœ do stanu obecnego, a druga ñ do stanu perspektywicznego i w niekt·rych przypadkach uwzglœd-
nia stan obecny.

6) WWƤ ñ najwyƥsza woda ƥeglowna, ustalony stan wody, po kt·rego przekroczeniu uprawianie ƥeglugi jest zabronione.
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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

Przypisy:
1) SzerokoƉļ szlaku ƥeglownego na poziomie dna statku o dopuszczalnej ġadownoƉci przy peġnym zanurzeniu.
2) GġœbokoƉļ odnosi siœ do pierwszej wartoƉci zanurzenia statku lub zestawu, okreƉlonej dla tej samej klasy w tabeli w zaġŅczniku
nr 1.

3) Szlak ƥeglowny na ġuku poszerza siœ w zaleƥnoƉci od dġugoƉci statku lub zestawu pchanego i promienia ġuku.
4) Do klasy II zalicza siœ r·wnieƥ Ɖluzy istniejŅce o dġugoƉci od 56,6 m do 57,4 m, a do klasy IV ñ o dġugoƉci 85,0 m.
5) WWƤ ñ najwyƥsza woda ƥeglowna, ustalony stan wody, po kt·rego przekroczeniu uprawianie ƥeglugi jest zabronione.


