UL. TAMA POMORZAŃSKA 13A

Fax:
Inf. nawigacyjna:

91 - 44 -11-311
91 - 44 -11-301

70-030 SZCZECIN

e-mail: eksploatacja@szczecin.rzgw.gov.pl Wydział Śródlądowych Dróg Wodnych
www.szczecin.rzgw.gov.pl
CENTRUM OPERACYJNE
Strona: 1/1

UŻ - 5142/1-1/2017-mz

Szczecin, dnia 04.01.2017 r.

Komunikat nr 1/2017
w/g rozdzielnika

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie informuje, że 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, Odrę Wschodnią i Zachodnią oraz Odrę 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)
- Widuchowa (km 701,8)/Schwedt (km 697,0)
Informacje o bieżących stanach wody są dostępne w oficjalnym całodobowym serwisie
państwowej służby hydro-meteorologicznej IMGW pod adresem www.pogodynka.pl w zakładce
RZEKI, 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 (te. 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 prognozowanego przekroczenia stanów WWŻ.
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Aktualne warunki nawigacyjne na administrowanych przez RZGW Szczecin drogach wodnych dostępne są w:

telegazecie TVP Szczecin - str. 173;
 Internecie na stronie: www.szczecin.rzgw.gov.pl

