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SZ.RPC.5032.43.2022.ŁZ 

 

Komunikat nawigacyjny nr 43/2022 

Na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2020 

r. poz. 310, 284, 695, 782, 875) oraz art. 43 ust. 6 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze 

śródlądowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1568, 1901, 2170, z 2020 r. poz. 284.) Regionalny Zarząd 

Gospodarki Wodnej w Szczecinie w porozumieniu z Urzędem Dróg Wodnych i Żeglugi Odra – Hawela 

oraz w uzgodnieniu z Urzędem Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie informuje, że w związku z niską 

temperaturą wody oraz prognozowanymi całodobowymi niskimi temperaturami powietrza i 

możliwością pojawienia się zjawisk lodowych polska i niemiecka administracja drogi wodnej od dnia 

12.12.2022 r. od godziny 07:00 przystąpi do całkowitej redukcji oznakowania nawigacyjnego na: 

 

- I odcinku eksploatacyjnym rzeki Odry w km od 542,4 (Ujście rzeki Nysy Łużyckiej) do km 586,0, 

- II odcinku eksploatacyjnym rzeki Odry w km od 586,0 do km 617,6 (Ujście rzeki Warty), 

- III odcinku eksploatacyjnym rzeki Odry w km od 617,6 (Ujście rzeki Warty) do km 667,2 (m. 

Hohensaaten). 

 W związku z powyższym od dnia 12.12.2022 r. od godziny 07:00 zamyka się żeglugę na I,II 

i III odcinku eksploatacyjnym rzeki Odry. 

Jednocześnie informujemy, że jednostki pływające odbywające podróż podczas tworzenia 

się zjawisk lodowych oraz zamknięć żeglugi powinny udać się do najbliższego portu lub innego 

bezpiecznego miejsca poza korytem rzeki a jednostki przygotowane do żeglugi powinny zaniechać 

rejsu. Także wykonawcy robót hydrotechnicznych na wodzie w przypadku wystąpienia zalodzenia 

powinni zaprzestać prowadzenia prac. 

W przypadku rozwoju zjawisk lodowych należy liczyć się z zamknięciem żeglugi na 

pozostałych drogach wodnych. 

Ewa Głuska 
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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/ 


