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SZ.RPC.5032.13.2023.ŁZ 

 

Komunikat nawigacyjny nr 13/2023 

 Na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2022 
r. poz. 1549) oraz art. 43 ust. 6 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 
2022 r. poz. 1097), Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki 
Wodnej w Szczecinie, w uzgodnieniu z Urzędem Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie informuje, że od 
dnia 28.03.2022 r. od godziny 08:00 otwiera się dla żeglugi: 

  – Jezioro Dąbie – szlak główny. 

Otwarcie żeglugi odbędzie się przy następujących warunkach nawigacyjnych:  

1. dla żeglugi w porze dziennej i dostatecznej widoczności,  
2. przy stałej głębokości tranzytowej wynoszącej 220 cm na głównym torze żeglugowym 

oznakowanym pławami nawigacyjnymi od ujścia Regalicy do wejścia do Czapiny.  

Na jeziorze Dąbie obowiązują ograniczenia zgodnie z §12 Zarządzenia Dyrektora Urzędu Żeglugi 
Śródlądowej z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa ruchu i 
postoju statków.  

Aktualne stany wody dostępne są w serwisach internetowych:  

• wodowskazy polskie – https://hydro.imgw.pl/  

• wodowskazy niemieckie – https://pegelonline.wsv.de 

Jednocześnie przypominamy, że do odwołania zamknięte dla żeglugi pozostają:  

• boczne szlaki żeglugowe na jeziorze Dąbie: Tor Dąbie Małe, Tor Lubczyna, Orli Przesmyk 

• boczne odgałęzienia: rzeka Święta, Dąbska Struga, Dąbski Nurt,  

Na zamkniętych odcinkach dróg wodnych trwają przygotowania do otwarcia ich dla żeglugi o czym 
powiadomimy osobnym komunikatem. 
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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 

https://hydro.imgw.pl/#map/19.5,51.5,7,true,true,0
https://pegelonline.wsv.de/gast/karte/standard;jsessionid=A78DCD4AEAC254FDD70352323B243425

