SZ.RPC.622.1.2022.MZ

INFORMACJA O SYTUACJI METEOROLOGICZNO - HYDROLOGICZNEJ
z dnia 29.08.2022 r. godz. 10.00
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie
1. Ostrzeżenia hydrologiczne
Od: nd, 2022-08-14 11:00 (czas urz.): do odwołania
W związku z występującymi niskimi przepływami wody, w kolejnych dniach w zlewni rzeki Wieprzy od
dopływu Bystrzenica do ujścia, spodziewane jest dalsze utrzymywanie się przepływów wody poniżej
SNQ.
Od: wt, 2022-08-09 11:22 (czas urz.) do: do odwołania
W związku z występującymi niskimi przepływami wody, w kolejnych dniach na terenie woj.
zachodniopomorskiego, na obszarze zlewni Regi i Parsęty, spodziewane jest dalsze utrzymywanie się
przepływów wody poniżej SNQ.
Od: pn, 2022-06-27 12:41 (czas urz.) do: do odwołania
W związku z występującymi niskimi przepływami wody, w kolejnych dniach na odcinku Odry dolnej od
Warty do Gryfina spodziewane jest dalsze utrzymywanie się przepływów wody poniżej SNQ.
Od: pn, 2022-05-23 13:09 (czas urz.) do: do odwołania
W związku z występującymi niskimi przepływami wody, w kolejnych dniach na obszarze zlewni Iny i
Płoni, spodziewane jest dalsze utrzymywanie się przepływów wody poniżej SNQ.
Od: pt, 2022-07-01 12:02 (czas urz.) do: do odwołania
W związku z występującymi niskimi przepływami wody, w kolejnych dniach na obszarze zlewni Parsęty
od źródła do Radwi, spodziewane jest dalsze utrzymywanie się przepływów wody poniżej SNQ.
2. Ostrzeżenia meteorologiczne
Brak.
3. Przekroczenia stanów alarmowych i ostrzegawczych – g. 10:00
Brak.
4. Pogotowia i alarmy przeciwpowodziowe
Brak.
5. Informacja o potencjalnych zagrożeniach
Brak.
6. Wskazanie działań niezbędnych do podjęcia w ciągu najbliższej doby
Obserwacja stanów wód podczas przejścia fali wezbraniowej. Monitoring szlaku żeglugowego.
7. Aktualna sytuacja hydrologiczna
Stany wody na wodowskazach Odry granicznej poniżej ujścia Warty układają się w strefie stanów niskich
ze znaczną tendencją wzrostową. W związku z przejściem fali wezbraniowej, przewidywany wzrost
stanów wód do poziomu dolnych granic stanów średnich. W Widuchowej stany wody układają się w
strefie stanów średnich z nieznaczną tendencją wzrostową.
W ujściowym odcinku Odry i na Zalewie Szczecińskim stany wody układają się w strefie stanów średnich
z nieznaczną tendencją wzrostową.

Na odcinku wybrzeża morskiego stany wody nieznacznie wahają się w strefie stanów średnich z
nieznaczną tendencją wzrostową.
Na rz. Myśli stany wody układają się w strefie dolnej stanów średnich z nieznaczną tendencją spadkową.
Na rz. Inie stany wody układają się w strefie stanów średnich z nieznaczną tendencją spadkową.
Stany rzek Przymorza Zachodniego układają się przeważnie w strefie stanów niskich, lokalnie średnich.
Na rz. Redze stany wody w górnym odcinku rzeki układają się w strefie stanów niskich a w dolnym
odcinku w strefie stanów średnich.
Na rz. Parsęcie stany wody układają się w strefie stanów niskich, lokalnie w środkowym odcinku rzeki w
strefie stanów średnich.
Na rz. Radwi stany wody układają się w strefie stanów średnich.
Na rz. Wieprzy stany wody układają się w strefie stanów niskich.
8. Informacja o zbiornikach
Nie dotyczy (brak zbiorników).
9. Informacja o żeglowności rzek i stanie urządzeń hydrotechnicznych
Utrudnienia w żegludze:


Od dnia 27.08.2022 r. do odwołania w godzinach: 14:30 – 15:30 otwierana dla żeglugi będzie
zapora - wejście na jezioro Dąbie z rzeki Regalicy w km 737,80 wejście do Dąbskiej Strugi.
Umożliwi to przejście jednostkom o większym zanurzeniu do marin na j. Dąbiu „Małym”.
Szczegóły w komunikacie nawigacyjnym 30/2022.



W dniu 22.08.2022 r. od godziny 13:00 otwiera się dla żeglugi (w porze dziennej) odcinek rzeki
Odry od km 690,5 (Krajnik Dolny) do km 728,0 rzeki Odry Wschodniej. W związku z
zanieczyszczeniem rzeki Odry na ww. odcinku nadal pozostają rozłożone zapory. Ograniczenia
w żegludze dotyczą także rzeki Odry Zachodniej i Regalicy. Szczegóły w komunikacie
nawigacyjnym 25/2022 27/2022 , 28/2022 i 29/2022.



Rozporządzenie porządkowe nr 4/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 18 sierpnia
2022 r. zmieniające rozporządzenie porządkowe Nr 1/2022 z dnia 12 sierpnia 2022 r. w sprawie
wprowadzenia zakazu korzystania z wód Odry.



Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie informuje, że w związku z pojawieniem się
śniętych ryb na Odrzańskiej Drodze Wodnej konieczne jest zachowanie szczególnej ostrożności
podczas prowadzenia żeglugi.
Ponadto w związku z zaistniałą sytuacją apeluje się do załóg wszystkich statków o nie
wchodzenie do wody, a także zwracanie uwagi na jednostki pływające prowadzące działania
operacyjne w powyższym zakresie.



W związku z zanieczyszczeniem rzeki Odry administracja niemiecka zamyka dla żeglugi śluzę
Hohensaaten Ost oraz Schwedt.



Informujemy, że w dniach 01.08-30.09.2022 z powodu prac budowlanych związanych z
przeciwpowodziową ścianką mobilną we Frankfurcie nad Odrą w km 582,7 – 585,9 dochodzić
będzie do utrudnień w ruchu żeglugowym.



Informujemy, że z powodu prac przy filarze mostu kolejowego w Kostrzynie nad Odrą km
615,10 rzeki Odry w terminie od 27.06.2022 r. do 30.09.2022 r. dochodzić będzie do utrudnień
w ruchu żeglugowym. Szlak zostanie oznakowany zgodnie z obowiązującymi przepisami

żeglugowymi. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności przechodząc wskazanym
rejonem.


Informujemy, że z powodu występujących niskich stanów wody, które uniemożliwiają
określenie parametrów eksploatacyjnych I, II i III oraz IVa odcinka rzeki Odry tj. od km 542,4
(ujście rzeki Nysy Łużyckiej) do km 677,2 (m. Bielinek) administracja drogi wodnej do odwołania
zaprzestaje wykonywania sondowań i kontroli wskazanych odcinków drogi wodnej. Powyższe
odcinki drogi wodnej należy przekraczać z najwyższą ostrożnością. Szczegóły w komunikatach
14/2022, 16/2022



Informujemy, że awarii uległ niemiecki masz radiowy systemu NIF (Der Nautische
Informationsfunk) na Odrze Zachodniej w m. Mescherin. Z powodu awarii będzie dochodzić do
zakłóceń w komunikacji radiowej z jednostkami pływającymi. Kontakt z głównym urzędem w
Magdeburgu możliwy jest tylko pod numerem: 0391 598 198 250.



W związku z pracami budowlanymi na zwodzonym moście kolejowym w km 733,7 rzeki
Regalicy w terminie od 22.02.2022 r. do odwołania dochodzić będzie do utrudnień
w ruchu żeglugowym. Szczegóły w komunikacie nr 09/2022. Dodatkowo prosimy o zapoznanie
się z komunikatem nr 36/2021 informującym o obecnej organizacji ruchu.



Informujemy, że w związku z rozpoczęciem prac modernizacyjnych zabudowy
hydrotechnicznej (ostrogi) na rzece Odrze w km 581,0 – 585,7, 604,0 – 605,0, 612,7 – 614,8,
645,5 – 663,0 do odwołania zostanie wystawione tymczasowe oznakowanie nawigacyjne.
Przechodząc wskazanym rejonem prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności. Szczegóły w
komunikatach 07/2022, 08/2022.

 Z powodu prac remontowych od 01.02.2022 r. zamyka się przejście pod mostem nad Kanałem
Zielonym. Zalecamy poruszanie się alternatywnymi drogami wodnymi prowadzącymi przez
rzekę Odrę Zachodnią, Przekop Parnicki i rzekę Parnicę. Szczegóły w komunikacie nr 04/2022.
 Od dnia 17.03.2021 r. śluza Schwedt jest całkowicie zamknięta dla żeglugi, ponadto śluzy:
Lehnitz, Hohensaaten Ost, Hohensaaten West pracują jedynie w godz.: 07:00 – 14:30.
Graniczny odcinek rzeki Odry należy przekraczać z najwyższą ostrożnością.

 Informujemy, że od dnia 06.04.2021 r. na moście w Siekierkach km 653,9 rzeki Odry będą
prowadzone prace remontowe z częściowym zamknięciem przęsła żeglownego. Szczegóły
w komunikacie 16/2021. Proszę zachować szczególną ostrożność przechodząc wskazanym
rejonem.
 Zakład Linii Kolejowych w Szczecinie informuje, że w terminie od 12.06.2022 do 03.09.2022
obowiązywać będzie nowy harmonogram otwarcia mostu zwodzonego w Podjuchach km
733,7 rzeki Regalicy. Nowy harmonogram można pobrać tutaj.
Komunikaty żeglugowe oraz aktualne warunki nawigacyjne dostępne są pod adresem:
https://szczecin.wody.gov.pl/komunikaty-nawigacyjne
Niemieckie informacje żeglugowe: https://www.elwis.de/DE/Karte/#.
10. Inne informacje
Monitorowanie szlaku żeglugowego na granicznym odcinku rzeki Odry w związku z przejściem fali
wezbraniowej, mogącej nieść za sobą spływające przeszkody nawigacyjne.
Trwa akcja związana z usuwaniem śniętych ryb z rejonu granicznej i dolnej Odry.

