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Szczecin, dnia 09.01.2017 r.
KOMUNIKAT 04 / 17
w/g rozdzielnika

Zgodnie z §43, pkt 6 Ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o żegludze śródlądowej (Dz. U.
2006.123.857 – tj. z późn. zm.), 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 09.01.2017 r., w związku z
gwałtownym rozwojem zjawisk lodowych
ZAMYKA SIĘ DLA ŻEGLUGI





rzekę Odrę od km 542,4 (ujście Nysy Łużyckiej) do km 704,1 (m. Widuchowa)
rzekę Odrę Wschodnią od km 704,1 (m. Widuchowa) do km 730,5 (Przekop Klucz Ustowo)
rzekę Odrę Zachodnią od km 0,0 do km 17,10
rzekę Regalicę wraz z bocznymi rozgałęzieniami, do km 730,5 (Przekop Klucz Ustowo) do km 741,6 (Jezioro Dąbie)



Jezioro Dąbie wraz z bocznymi rozgałęzieniami: (Czapina, Babina, Iński Nurt, Dąbska
Struga, Dąbski Nurt)







Przekop Klucz Ustowo
rzekę Odrę Zachodnią wraz z bocznymi rozgałęzieniami, od km 17,10 (wody
graniczne) do km 36,54 (Trasa Zamkowa)
Kanał Odyńca
rzekę Parnicę i Przekop Parnicki

Jednocześnie informujemy, że w związku z zamknięciem wszystkie jednostki pływające
zobligowane są do przerwania podróży i do schronienia się w najbliższym porcie lub innym
bezpiecznym miejscu, najwłaściwiej poza korytem rzeki, natomiast jednostki przygotowywane do
żeglugi zobowiązane są do zaniechania rejsu.
Prosimy o bieżące śledzenie komunikatów nawigacyjnych RZGW Szczecin na stronie
internetowej http://www.szczecin.rzgw.gov.pl lub w telegazecie TVP Szczecin na stronie 173 oraz
serwisów pogodowych www.pogodynka.pl, www.dwd.de.
Po zaniku zjawisk lodowych, RZGW Szczecin przystąpi do jak najszybszego otwarcia
poszczególnych odcinków dróg wodnych.
Z up. DYRKETORA
Z-CA DYREKTORA
Ds. Inwestycji i Utrzymania Wód

mgr inż. Łukasz Kolanda

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

