Szczecin, 23 stycznia 2019 r.
SZ.RPC.503/3.4.2019.MIZ

Komunikat nr 3/2019
W/g rozdzielnika

Zgodnie z §43, pkt 6 Ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2017 r. poz.
2128.), Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej
w Szczecinie w porozumieniu z Urzędem Dróg Wodnych i Żeglugi w Eberswalde oraz w uzgodnieniu
z Urzędem Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie informuje, że w związku z nadchodzącym okresem
pogodowym, w którym spodziewane jest wystąpienie zalodzenia przystąpiono do redukcji oznakowania
nawigacyjnego na Odrze w km 542,4 – 704,1.
W związku z powyższym oznakowanie nawigacyjne od km 542,4 do km 704,1 rz. Odry nie spełnia
wymogów określonych w § 7 pkt 1. Zarządzenia Dyrektora Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie z dnia
4 grudnia 2009 r. w sprawie uprawiania żeglugi na wodach granicznych rzeki Odry, rzeki Odry Zachodniej
i rzeki Nysy Łużyckiej (Dz. Urz. Woj. Zach.-Pom.2009, nr 94, poz. 2704), regulującym zasady uprawiania
żeglugi w porze nocnej.
Jednocześnie informujemy, że w przypadku tworzenia się intensywnych zjawisk lodowych należy
się liczyć z zamknięciem żeglugi. Jednostki pływające odbywające podróż powinny udawać się do
najbliższego portu lub innego bezpiecznego miejsca poza korytem rzeki, a jednostki przygotowane do
żeglugi powinny zaniechać rejsu.
Prosimy o śledzenie bieżących komunikatów nawigacyjnych RZGW Szczecin na stronie
internetowej www.rzgw.szczecin.pl.

Z-CA DYREKTORA
Bogdan Zakrzewski
Aktualne warunki nawigacyjne na administrowanych przez PGWWP RZGW Szczecin drogach wodnych dostępne są na stronie
internetowej www.szczecin.rzgw.gov.pl w zakładce „Szlaki żeglowne”.
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RZGW Szczecin podaje warunki nawigacyjne i głębokości tranzytowe dla I i II odcinka eksploatacyjnego (rzeka Odra graniczna od
km 542,4 do km 617,6) będącego od 01.01.2018 r. w administracji RZGW Wrocław. Dyżurne telefony w Centrum Operacyjnym
Ochrony Przeciwpowodziowej RZGW Wrocław: 71-328-05-87, 71-33-78-823, kierownik Nadzoru Wodnego w Słubicach tel. 95 75827-22, tel. kom.
694-403-726
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