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KOMUNIKAT 04 / 09
w/g rozdzielnika
Zgodnie z §43, pkt 6 Ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o Ŝegludze śródlądowej (Dz. U. 2001 Nr 5,
Poz. 43), Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie porozumieniu z Urzędem Wodnośeglugowym w Eberswalde oraz w uzgodnieniu z Urzędem śeglugi Śródlądowej w Szczecinie
informuje, Ŝe w związku ustąpieniem zjawisk lodowych, od dnia 14.02.2009 r. (sobota),
godz. 08:00

OTWIERA SIĘ DLA śEGLUGI
-

rzekę Odrę Zachodnią od 0,0 do km 29,8 (Przekop Klucz - Ustowo)

Otwarcie Ŝeglugi odbędzie się przy następujących warunkach nawigacyjnych:
1. Dla Ŝeglugi w porze dziennej i przy dostatecznej widoczności.
2. Przy ograniczeniach parametrów szlaku Ŝeglownego, zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora
Urzędu śeglugi Śródlądowej w Szczecinie w sprawie przepisów prawa miejscowego na
śródlądowych drogach wodnych z dnia 07.06.2004 r.
3. Przy następujących stale obowiązujących głębokościach tranzytowych:
- od km 0,0 do km 3,0: 179 cm
- od km 3,0 do km 17,1: 394 cm
- od km 17,1 do km 29,8: 400 cm
RZGW Szczecin informuje, Ŝe obecnie do odwołanie ZAMKNIĘTE dla Ŝeglugi pozostają:
- rzeka Odra od km 542,4 (ujście Nysy ŁuŜyckiej ) do km 704,1 (m. Widuchowa);
- rzeka Odra Wschodnia od km 704,1 do km 730,5 (Przekop Klucz - Ustowo);
- rzeka Regalica wraz z bocznymi odgałęzieniami:
- od km 734,0 (Nadzór Wodny) do km 737,0 (powyŜej mostu Pionierów Szczecina),
- od km 739,6 (Parnica) do km 741,6 (ujście do jeziora Dąbie);
- Jezioro Dąbie w Szczecinie.
- Przekop Parnicki i rzeka Parnica od przekopu do km 4,0 (most Portowy).

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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Na zamkniętych odcinkach dróg wodnych trwają przygotowania do otwarcia ich do
Ŝeglugi. Wykonywane są lub będą w najbliŜszym czasie: trałowania, wystawienie
oznakowania lądowego i częściowo pływającego, sondowania. W niektórych portach i
kanałach dochodzących do Odry zalega jeszcze kra lub pokrywa lodowa, co utrudnia
ruchy jednostek pływających administracji dróg wodnych.
Na podstawie informacji uzyskanych w Urzędzie Wodno-śeglugowym w Eberswalde, otwarcie
drogi wodnej Szczecin-Berlin, z uwagi na znaczne zalodzenie (w szczególności na kanale na
odcinku od Niederfinow w kierunku Berlina) prawdopodobnie nie nastąpi wraz z oddaniem po
zimowej przerwie technicznej podnośni statków w Niederfinow, co planowane było na dzień
15.02.2009 r. Zalodzenie uniemoŜliwia równieŜ w najbliŜszym czasie innych dróg wodnych (m.in.
kanału Odra-Szprewa).

Z-ca Dyrektora
ds. Utrzymania Wód
inŜ. Edward Hładki
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