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Szczecin, dnia 04.04.2006 r.

KOMUNIKAT 11 / 06
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie informuje, że w związku ze
zwiększonym przepływem wód roztopowych w dniu 04.04.2006 r. na wodowskazie w
Słubicach (km 584,1) przekroczony został I stopień WWŻ (Wielkiej Wody Żeglownej).
W związku z tym, administracja dróg wodnych przystąpiła do zdejmowania pływającego i
przerzedzenia lądowego oznakowania nawigacyjnego.
Jednostki pływające poruszające się drogą wodną Odry zobowiązane są do płynięcia jak
najbliżej osi rzeki.
Jednocześnie informujemy, że w dniu dzisiejszym na wodowskazie w Eisenhüttenstadt
(km 554,1) stan wody wynosił 522 cm (g. 6:00) i do II stopnia WWŻ brakowało 13 cm.
Przewidywany czas osiągnięcia II stopnia WWŻ
dla odcinka rzeki Odry od km 542,4 do km 584,1
04.04.06 w godzinach popołudniowych
W związku z powyższym statki, znajdujące się na odcinku rzeki Odry od km 542,4
do km 584,1 powinny kierować się do bezpiecznych portów, natomiast jednostki
zbliżające w rejon tego odcinka rzeki zobligowane są do zaprzestania podróży.
Żegluga jest zabroniona, jeżeli poziom wody osiągnie lub przekroczy znak II wody
wysokiej przynajmniej na jednym z pary odpowiadających sobie wodowskazów,
wymienionych w § 6 (Zarządzenia Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w
Szczecinie w sprawie uprawiania żeglugi na wodach granicznych
rzeki Odry, rzeki Odry Zachodniej i rzeki Nysy Łużyckiej)
dla poszczególnych odcinków drogi wodnej.

Z-ca Dyrektora
ds. Utrzymania Wód
Inż. 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
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