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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPORTU1)

z dnia 9 sierpnia 2006 r.

w sprawie przeglàdów technicznych statków u˝ywanych na wodach Êródlàdowych do uprawiania sportu
lub rekreacji

Na podstawie art. 34a ustawy z dnia 21 grudnia
2000 r. o ˝egludze Êródlàdowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 123,
poz. 857) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla zakres oraz warunki
przeprowadzenia przeglàdów technicznych statków
u˝ywanych na wodach Êródlàdowych do uprawiania
sportu lub rekreacji:

1) bez nap´du mechanicznego niezale˝nie od wielko-
Êci oraz o nap´dzie mechanicznym o mocy do
75 kW,

2) o nap´dzie mechanicznym o mocy powy˝ej 75 kW
na wodach Êródlàdowych innych ni˝ Êródlàdowe
drogi wodne

— zwanych dalej „statkami”.

§ 2. 1. Statki podlegajà nast´pujàcym przeglàdom
technicznym przeprowadzanym przez w∏aÊciwe pol-
skie zwiàzki sportowe:

1) zasadniczym — przeprowadzanym przed pierwszà
rejestracjà statku;

2) okresowym — przeprowadzanym co najmniej raz
na 10 lat nie cz´Êciej ni˝ co 5 lat w celu potwier-
dzenia zdolnoÊci statku do ˝eglugi Êródlàdowej;

3) doraênym — przeprowadzanym po awarii, prze-
budowie lub na wniosek armatora.

———————
1) Minister Sportu kieruje dzia∏em administracji rzàdowej —

kultura fizyczna i sport, na podstawie § 1 ust. 2 rozporzà-
dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r.
w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra
Sportu (Dz. U. Nr 131, poz. 918).

2. Z zasadniczych przeglàdów technicznych zwol-
nione sà statki nowo zbudowane, posiadajàce ozna-
czenie CE.

3. Statki nowo zbudowane, posiadajàce oznacze-
nie CE sà zwolnione z okresowych przeglàdów tech-
nicznych przez 5 lat od daty pierwszej rejestracji.

4. Po przeprowadzonym przeglàdzie technicznym
dokonuje si´ w dokumencie rejestracyjnym wpisu
przed∏u˝ajàcego jego wa˝noÊç i wyznacza si´ termin
nast´pnego okresowego przeglàdu technicznego.

§ 3. Armator przedstawia w uzgodnionym terminie
i miejscu statek do przeglàdu oraz umo˝liwia przepro-
wadzenie pomiarów i prób technicznych.

§ 4. Zasadniczy i okresowy przeglàd techniczny
statku, w zale˝noÊci od jego rodzaju i przeznaczenia,
obejmujà odpowiednio:

1) kad∏ub statku, otwory i dro˝noÊç odp∏ywów;

2) statecznoÊç i p∏ywalnoÊç statku;

3) urzàdzenia pok∏adowe do kotwiczenia, cumowania
i holowania;

4) silniki, pomieszczenia silnikowe, ich wentylacj´
i izolacj´, prowadzenie instalacji elektrycznej, pali-
wowej, uk∏adu odprowadzania spalin i ich zabez-
pieczenia przed mo˝liwoÊcià spowodowania po˝a-
ru, zbiorniki paliwa oraz przewody paliwa;

5) urzàdzenie sterowe;

6) instalacj´ gazowà;

7) Êwiat∏a nawigacyjne;

8) osprz´t ˝aglowy;

9) wyposa˝enie ratunkowe i przeciwpo˝arowe;

10) urzàdzenia i Êrodki zapobiegajàce zanieczyszcza-
niu Êrodowiska.

§ 5. Dokumenty z przeglàdów technicznych stat-
ków wydane do dnia wejÊcia w ˝ycie niniejszego roz-
porzàdzenia zachowujà wa˝noÊç do czasu, na który
zosta∏y wydane, nie d∏u˝ej jednak ni˝ do dnia 31 paê-
dziernika 2008 r.

§ 6. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 paêdziernika 2006 r.

Minister Sportu: T. Lipiec
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