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KOMUNIKAT 10 / 10
w/g rozdzielnika

Zgodnie z §43, pkt 6 Ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. 2001 Nr 5,
Poz. 43), Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie w porozumieniu z Urzędem
Wodno-Żeglugowym w Eberswalde oraz w uzgodnieniu z Urzędem Żeglugi Śródlądowej w
Szczecinie informuje, że od dnia 25.06.2010 r. (piątek) od godz. 12:00,

OTWIERA SIĘ DLA ŻEGLUGI
- rzekę Odrę od km 667,2 (śluza Hohensaaten) do km 704,1 (m. Widuchowa)

Droga wodna dopuszczona jest do żeglugi przy następujących warunkach:
1. Dla żeglugi w porze dziennej i przy dostatecznej widoczności.
2. Przy następujących zmiennych głębokościach tranzytowych
(wg stanu na godz. 7:00 dnia 25.06.2010 r.):

Nazwa
odcink
a

Zakres odcinka

Wodowskaz
/stan wody [cm]

Głębokoś
ć tranzytowa [cm]

Km

Opisowo

IV

667,2-704,1

Hohensaaten (połączenie z HOW) – Widuchowa

Bielinek/515

279

IV a

667,2-677,5

Hohensaaten - wejście do kopalni w Bielinku

294

IV b

677,5-697,0

Bielinek – Ognica (kanał Schwedt)

363

IV c

697,0-704,1

Ognica (połączenie z SQF) - Widuchowa

Widuchowa/604

279

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

telegazecie TVP Info Szczecin- str. 173;

internecie na stronie: www.rzgw.szczecin.pl
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Przy stanie wody w dniu 25.06.2010
na wodowskazie w Bielinku w km 672,5
wynoszącym: 515 cm
z rzeką Odrą od strony wody dolnej
Bielinek
(połączenie kopalni)

Najmniejsza głębokość
[cm]
493

z rzeką Odrą od strony wody górnej

423

Przy stanie wody w dniu 25.06.2010
na wodowskazie w Bielinku w km 672,5
Wynoszącym 515 cm
z rzeką Odrą od strony wody dolnej

379

z rzeką Odra od strony wody górnej

404

Hohensaaten
(połączenie HOW)

3. Przy braku kompletnego oznakowania lądowego.
4. Przy wymaganym minimalnym do nawigacji oznakowaniu pływającym, które stanowi na tym
etapie otwarcia szlaku żeglownego jedyne wiążące oznakowanie miejsc niebezpiecznych
i granic szlaku żeglownego.
5. Przy następującym ograniczeniu parametrów szlaku żeglownego na rz. Odrze od km 617,6 do
km 697,0 (III klasa drogi wodnej):
Parametr
Głębokość tranzytowa

Wymagania dla
III klasy żeglowności
1,8 m

Stan istniejący
zmienna w zależności od stanu wody

6. Ruch żeglugowy powinien odbywac się w miarę możliwosci w osi rzeki z uwzględnieniem
wystawionego pływającego oznakowania nawigacyjnego.
Dodatkowe informacje:

Nadal zamknięta dla żeglugi pozostaje Odra graniczna od km 542,4 (ujście Nysy
Łużyckiej) do km 667,2 (śluza Hohensaaten). Na tym odcinku prowadzone są prace
przygotowawcze do otwarcia go dla żeglugi m. in. trałowania i wystawianie minimalnego
oznakowania nawigacyjnego. W pierwszej połowie 26 tygodnia br. prowadzone będą wspólne
sondowania ze stroną niemiecką. Planowane otwarcie drogi wodnej na odc. I – III
(km 542,4 - 667,2) powinno nastąpić w drugiej połowie tyg. 26.

Dyrektor
dr inż. Andrzej Kreft

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

telegazecie TVP Info Szczecin- str. 173;

internecie na stronie: www.rzgw.szczecin.pl

