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KOMUNIKAT 03 / 07
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie informuje, Ŝe w związku z
wystąpieniem silnych wiatrów z kierunków północnych powodujących wystąpienie cofki
odmorskiej w dniu 29.01.2007 przekroczony został stan Wielkiej Wody śeglownej na
wodowskazach:
- w Szczecinie na moście „Długim” na Odrze Zachodniej (km 35,95)
dla odcinka rzeki Odry Zachodniej od km 17,1 do km 36,55 (wewnętrzne wody morskie)
- w Gryfinie na Odrze Zachodniej (km 14,4)
dla rzeki Odry Zachodniej od km 0,0 do km 17,1.
Stany wody na w/w wodowskazach wynosiły w dniu 29.01.07 o godz. 7:00:
• w Szczecinie na Odrze Zachodniej 596 cm, co oznacza, Ŝe stan WWś został
przekroczony o 6 cm.
• w Gryfinie na Odrze Zachodniej 600 cm, co oznacza, Ŝe stan WWś został
osiągnięty.
Jednocześnie informujemy, Ŝe na następujących wodowskazach do stanu WWś brakuje:
- na wodowskazie w Szczecinie-Podjuchach (km 734,0 rz. Regalicy) – 2 cm
- na wodowskazie w Gryfinie (km 718,5 rz. Odry Wschodniej) – 6 cm
Jak wynika z prognoz meteorologicznych, dzisiaj w godzinach południowych wiatr
powinien słabnąć.
Przypominamy, Ŝe Ŝegluga jest zabroniona, jeŜeli poziom wody osiągnie lub
przekroczy znak WWŹ przynajmniej na jednym z pary odpowiadających sobie
wodowskazów, wymienionych w § 6 (Zarządzenia Dyrektora Urzędu śeglugi
Śródlądowej w Szczecinie w sprawie uprawiania Ŝeglugi na wodach granicznych
rzeki Odry, rzeki Odry Zachodniej i rzeki Nysy ŁuŜyckiej) oraz zgodnie z § 4
(Zarządzenia Dyrektora Urzędu śeglugi Śródlądowej w Szczecinie w sprawie
przepisów prawa miejscowego na śródlądowych drogach wodnych) dla
poszczególnych odcinków drogi wodnej.
Z-ca Dyrektora
ds. Utrzymania Wód
inŜ. Edward Hładki

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

telegazecie TVP 1 i 2 - str. 173; TVP 3 - str. 189;

internecie na stronie: www.rzgw.szczecin.pl

