Szczecin, 2 stycznia 2019 r.
SZ.RPC.503/3.1.2019.MIZ

Komunikat nr 1/2019
W/g rozdzielnika
Zgodnie z §43, pkt 6 Ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2017 r. poz.
2128.), Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej
w Szczecinie, informuje:
W związku z prognozowanymi silnymi wiatrami z kierunków północnych (ostrzeżenia IMGW)
wywołującymi w rejonie estuarium rzeki Odry zjawisko cofki, ostrzegamy, że prognozowane są wzrosty stanów
wody na wodowskazach, aż do osiągniecia lub przekroczenia stanów wielkiej wody żeglownej (WWŻ).
W związku z tym należy liczyć się ze zmniejszonymi prześwitami pionowymi pod mostami, zwiększonym
falowaniem i ograniczeniami dla żeglugi.
Obszar objęty cofkowymi wzrostami stanów wód dotyczy śródlądowych dróg wodnych szczecińskiego
węzła wodnego, Odry Wschodniej, Odry Zachodniej oraz Odry co najmniej do miejscowości Widuchowa (w górę
rzeki).
W związku z tym mogą zostać przekroczone stany WWŻ na poniższych polskich i niemieckich
wodowskazach:
- Szczecin Most Długi (km 35,95)
- Gryfino Odra Zachodnia (km 14,4)/ Gartz Odra Zachodnia (km 8,0)
- Szczecin Podjuchy (km 734,0)
- Gryfino Odra Wschodnia (km 718,5)
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.
Wykonawcy robót hydrotechnicznych na wodzie oraz użytkownicy jednostek pływających
przycumowanych do brzegu, właściciele portów i przystani powinni pilnie zabezpieczyć sprzęt pływający
w obszarze prognozowanego przekroczenia stanów WWŻ.
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Aktualne warunki nawigacyjne na administrowanych przez PGWWP RZGW Szczecin drogach wodnych dostępne są na stronie
internetowej www.szczecin.rzgw.gov.pl w zakładce „Szlaki żeglowne”.
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RZGW Szczecin podaje warunki nawigacyjne i głębokości tranzytowe dla I i II odcinka eksploatacyjnego (rzeka Odra graniczna od
km 542,4 do km 617,6) będącego od 01.01.2018 r. w administracji RZGW Wrocław. Dyżurne telefony w Centrum Operacyjnym
Ochrony Przeciwpowodziowej RZGW Wrocław: 71-328-05-87, 71-33-78-823, kierownik Nadzoru Wodnego w Słubicach tel. 95 75827-22, tel. kom. 694-403-726
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