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Szczecin, dnia 09.01.2006 r.

KOMUNIKAT nr 03 / 06
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, informuje że w związku
z gwałtownym rozwojem zjawisk lodowych, od dnia 09.01.2006 r. (poniedziałek)
godz. 10:00:

ZAMYKA SIĘ DLA ŻEGLUGI
-

Jezioro Dąbie w Szczecinie;

-

rzekę Regalicę od km 741,6 (ujście do J. Dąbie) do km 730,5 (Przekop KluczUstowo);

-

rzekę Odrę Wschodnią od km 730,5 do km 704,1 (m. Widuchowa);

-

rzekę Odrę od km 704,1 do km 677,5 (wejście do żwirowni w Bielinku);

-

Przekop Klucz-Ustowo;

-

rzekę Odrę Zachodnią od km 36,55 (wewnętrzne wody morskie) do km 3,0
(wejście do kanału HFW);

-

rzekę Parnicę i Przekop Parnicki.

W przypadku dalszego rozwoju zjawisk lodowych zamykane dla żeglugi będą
kolejne odcinki śródlądowych dróg wodnych administrowanych przez RZGW
Szczecin.
Statki poruszające się po odcinku drogi wodnej, dla której obowiązuje zamknięcie,
zobowiązane są do przerwania podróży i do schronienia się w najbliższym porcie lub
innym bezpiecznym miejscu znajdującym się poza korytem rzeki, natomiast jednostki
przygotowywane do żeglugi zobowiązane są do jej zaniechania.

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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Jednocześnie informujemy, że nie zastosowanie się do powyższego nakazu
schronienia się w najbliższym bezpiecznym miejscu poza korytem rzeki skutkować może
zatrzymaniem jednostek pływających w lodach, ich uszkodzeniem lub możliwością
zatonięcia,

niebezpieczeństwem dla

załóg

pływających,

a dodatkowo utrudnia

prowadzenie skutecznej akcji lodołamania i wymusza konieczność natychmiastowego
usunięcia takiej jednostki z koryta rzeki przy pomocy wynajętych na koszt armatora lub
właściciela jednostki lodołamaczy.

Z-CA DYREKTOR
Ds. Utrzymania Wód
inż Edward Hładki
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