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UŻ - 5142/1-64/2017-mz

Szczecin, dnia 30.10.2017 r.

Komunikat nr 54/2017
W/g rozdzielnika

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie informuje, że w związku z
utrzymującymi się od kilku dni silnymi wiatrami ze strony północnej wywołujących w rejonie
estuarium rzeki Odry zjawisko cofki w dniu 30.10.2017 r. przekroczony został stan Wielkiej
Wody Żeglownej na wodowskazach:
- Szczecin Most Długi (km 35,95) (zabroniona żegluga dla odcinka od rzeki Odry
Zachodniej (km 17,10) do granicy z wewnętrznymi wodami morskimi (km 36,55)
- Gryfino Odra Zachodnia (km 14,4) (zabroniona żegluga dla odcinka rzeki Odry
Zachodniej od jazu w Widuchowej (km 0,0) do granicy państwowej z Niemcami (km 17,1)
- Szczecin Podjuchy (km 734,0) (zabroniona żegluga dla odcinka rzeki Regalicy od
Przekopu Klucz – Ustowo (km 730,5) do ujścia jeziora Dąbie (km 741,6)
Stany wody na ww. wodowskazach o godz. 7:00 wynosiły:
• w Szczecinie na Moście Długim – 603 cm stan WWŻ został przekroczony o 13 cm.
• W Gryfinie na Odrze Zachodniej – 601 cm stan WWŻ został przekroczony o 1 cm.
• W Szczecinie Podjuchach – 611 cm stan WWŻ został przekroczony o 1 cm.
Jednocześnie informujemy, że na wodowskazie w Gryfinie (km 718,5 rz. Odry Wschodniej) do
stanu WWŻ brakuje 5 cm.
Żegluga jest zabroniona, jeżeli poziom wody osiągnie lub przekroczy znak WWŻ
przynajmniej na jednym z pary odpowiadających sobie wodowskazów, wymienionych w § 5
Zarządzenia Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie w sprawie uprawiania żeglugi
na wodach granicznych rzeki Odry, rzeki Odry Zachodniej i Rzeki Nysy Łużyckiej oraz zgodnie z
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§ 4 Zarządzenia Dyrektora Urzędy Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie w sprawie przepisów prawa
miejscowego na śródlądowych drogach wodnych dla poszczególnych odcinków drogi wodnej.
Informacje o bieżących stanach wody są dostępne w oficjalnym całodobowym serwisie
państwowej służby hydro-meteorologicznej IMGW pod adresem www.pogodynka.pl w zakładce
STACJE HYDRO, gdzie są na bieżąco aktualizowane. W zakresie wodowskazów niemieckich
aktualne stany wody na wodowskazach są dostępne na oficjalnej stronie internetowej niemieckiej
służby hydrologicznej www.pegelonline.wsv.de. Dodatkowo, w godzinach pracy RZGW Szczecin
informacji o stanach wód i prześwitów pod mostami udziela Wydział Śródlądowych Dróg
Wodnych RZGW Szczecin (tel. 91-44-11-301).
Wykonawców robót hydrotechnicznych na wodzie oraz użytkowników jednostek pływających
przycumowanych do brzegu, właściciele portów i przystani powinni pilnie zabezpieczyć sprzęt
pływający w obszarze przekroczenia stanów WWŻ. Żegluga na ww. odcinkach będzie możliwa po
opadnięciu stanów wód poniżej stanów WWŻ.

Z up. p.o. DYREKTORA
p.o. Z-CA DYREKTORA
ds. Inwestycji i Utrzymania Wód
mgr inż. Bogdan Zakrzewski
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