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Komunikat nawigacyjny nr 6/2023 

Na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2022 

r. poz. 2625, 2687.) oraz art. 43 ust. 6 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. 

U. z 2022 r. poz. 1097, 2642.) Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie w uzgodnieniu z 

Urzędem Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie informują, że  

od dnia 17.02.2023 r. oznakowanie nawigacyjne na obszarze Odry Zachodniej od km 

29,50 (Przekop Klucz – Ustowo) do km 32,10 (Wyspa Akademicka), 

w związku z prowadzonymi robotami odkładu urobku powyżej mostu „Pomorzan” (km 31,17 – rz. 

Odra Zachodnia), nie będzie odpowiadać wymogom określonym w §25 Zarządzeniu Dyrektora 

Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków 

bezpieczeństwa ruchu i postoju statków, regulujących zasady uprawiania żeglugi w porze nocnej.  

Wobec powyższego informujemy, że na wskazanym wyżej odcinku, żegluga nocna nie będzie 

dozwolona. O przywróceniu żeglugi nocnej poinformujemy odrębnym komunikatem nawigacyjnym. 

Jednocześnie informujemy, że od dnia 17.02.2023 r. w km 31,20 – 31,50 prowadzone będą prace 

związane z odkładem urobku. Rejon prac oznakowany będzie za pomocą żółtych pław 

nawigacyjnych. Należy się także stosować do tymczasowego lądowego oznakowania nawigacyjnego 

wystawionego od górnej i dolnej wody przed wejściem w obszar prowadzenia prac.  Prosimy o 

zachowanie szczególnej ostrożności poruszając się w wskazanym rejonie. 

Marek Duklanowski 

Dyrektor PGW WP RZGW Szczecin 

 

 

 

W celu uzyskania szczegółowych informacji o warunkach żeglugowych należy kontaktować się 

od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 15:00 z Centrum Operacyjnym (tel. 91 44 11 257) lub zapoznać się 

z wiadomościami publikowanymi na stronie internetowej: https://szczecin.wody.gov.pl/komunikaty-

nawigacyjne/podpisano cyfrowo/ 


