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KOMUNIKAT 22 / 12
w/g rozdzielnika
Zgodnie z §43, pkt 6 Ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o żegludze śródlądowej
(Dz.U.2006.123.857 – tj. z późn. zm.), Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie w
uzgodnieniu z Urzędem Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie informuje, że od dnia 19.12.2012 r.
OTWIERA SIĘ DLA ŻEGLUGI
- rzekę Regalicę od km 730,5 (połączenia z Przekopem Klucz-Ustowo) do km 739,5
(połączenie z Parnicą),
- rzekę Odrę Wschodnia od km 718,18 (most drogowy) do km 730,5 (Przekop Klucz –
Ustowo)
Otwarcie żeglugi odbędzie się przy następujących warunkach nawigacyjnych:
1. Dla żeglugi w porze dziennej i przy dostatecznej widoczności.
2. Przy ograniczeniach parametrów szlaku żeglownego, zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora
Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie w sprawie przepisów prawa miejscowego na
śródlądowych drogach wodnych z dnia 07.06.2004 r.
3. Przy stałej głębokości tranzytowej wynoszącej:
- 400 cm na Regalicy od km 730,5 do km 739,5.
- 350 cm na Odrze Wschodniej od km 718,18 do km 730,5
Jednocześnie przypominamy, że do odwołania ze względu na zalodzenie i brak oznakowania
nawigacyjnego zamknięte dla żeglugi pozostają:
- rzeka Odra na odcinku granicznym od km 542,4 do km 704,1;
- rzeka Odra Zachodnia od km 0,0 do km 3,0;
- rzeka Odra Wschodnia od km 704,1 do km 718,18;
- rzeka Regalica od km 739,5 do km 741,6;
- jezioro Dąbie w Szczecinie.
W związku z niekorzystnymi prognozami meteorologicznymi, przewidującymi ponowną falę
ochłodzenia pod koniec bieżącego tygodnia, należy liczyć się z możliwością ponownego
zamknięcia dróg wodnych dla żeglugi przy wystąpieniu silniejszego zalodzenia.

Aktualne warunki nawigacyjne na administrowanych przez RZGW Szczecin drogach wodnych dostępne są w:

telegazecie TVP INFO - str. 173;

internecie na stronie: www.rzgw.szczecin.pl

