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KOMUNIKAT 06 / 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 w uzgodnieniu z Urzędem
śeglugi Śródlądowej w Szczecinie informuje, Ŝe w związku ustąpieniem zjawisk lodowych,
od dnia 19.02.2009 r. (czwartek), godz. 09:00

OTWIERA SIĘ DLA śEGLUGI
- rzekę Odrę Wschodnią od km 704,1 (m. Widuchowa) do km 730,5 (Przekop KluczUstowo);
- rzekę Parnicę od km 4,0 (most Portowy) do Przekopu Parnickiego, wraz z tym
przekopem

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:
- na Odrze Wschodniej: 350 cm;
- na rzece Parnicy i Przekopie Parnickim: 400 cm
RZGW Szczecin informuje, Ŝe nadal do odwołania ZAMKNIĘTE dla Ŝeglugi pozostają:
- rzeka Odra od km 542,4 (ujście Nysy ŁuŜyckiej ) do km 704,1 (m. Widuchowa);
- Jezioro Dąbie w Szczecinie.

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 Odrze granicznej wykonywane są obecnie przez polską i niemiecką
administrację dróg wodnych prace mające na celu przystosowanie poszczególnych
pododcinków do otwarcia ich dla Ŝeglugi. W dniu dzisiejszym zakończone będą
trałowania, a częściowo na niektórych pododcinkach wystawione zostało oznakowanie
lądowe, zdjęte przed pochodem lodu. W najbliŜszych dniach, jeŜeli pozwolą na to warunki
atmosferyczne wystawiane będzie nadal oznakowanie lądowe i częściowo pływające
(szczególnie w miejscach gdzie oznakowanie lądowe nie moŜe zostać wystawione).
Z uwagi na obecne ochłodzenie wzdłuŜ granicznego odcinka rzeki Odry poza pokrywą
śnieŜną zalega lód, który po akcji lodołamania odłoŜył się na brzegi, utrudniając prace
związane z wystawieniem oznakowania lądowego.
Wstępnie przyjęto, Ŝe polsko-niemieckie sondowania odcinka granicznego zostanie
wykonane w dziewiątym tygodniu roku.
Na Jeziorze Dąbie w Szczecinie występują cały czas zjawiska lodowe.

Dyrektor
dr inŜ. Andrzej Kreft
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