
Odra Zachodnia (Gartz) - Odra Wschodnia (Marwice)
- możliwość przejścia dla jachtów

Odra Zachodnia
(od km 17,1 do 
granicy z morskimi
wodami wewnętrznymi)

Przekop Parnicki

Przekop Klucz-Ustowo

DOZWOLONE PRĘDKOŚCI STATKÓW
Zgodnie z Zarządzeniem 1/2020 Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie 

z dnia 17.02.2020 w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa ruchu 
i postoju statków

§10.1. Prędkość statków, zestawów pchanych i zestawów
sprzężonych określana jest odniesieniu do brzegu drogi wodnej 
i nie może przekraczać:
1) na rzece Odrze Zachodniej, Przekopie Klucz-Ustowo i Przekopie 
     Parnickim – 10 km/h;
2) na pozostałych drogach wodnych wymienionych
     w § 1 ust 1 - 15 km/h.

§30.1. Prędkość statków sportowych i rekreacyjnych w tym
skuterów wodnych w odniesieniu do brzegu drogi wodnej powinna
być dostosowana do warunków atmosferycznych, natężenia ruchu,
oznakowania nawigacyjnego oraz zasad dobrej praktyki żeglarskiej,
określonej w innych przepisach, i nie powinna:
1) stwarzać zagrożenia innym użytkownikom dróg wodnych i osobom 
    kąpiącym się;
2) wytwarzać wysokiej fali lub nadmiernego prądu ssania pędnika przed
    wejściami do portów, w pobliżu statków przycumowanych do brzegu, 
    statków na postoju, w pobliżu kąpielisk, na odcinkach dróg wodnych 
    wymienionych  w § 16, na odcinkach dróg wodnych oznakowanych 
    znakami żeglugowymi zakazu wytwarzania fali (A.9) oraz 
    podczas manewrów mijania i wyprzedzania z innymi użytkownikami 
    dróg wodnych.

§2.1. Przepisy zarządzenia mają zastosowanie na następujących odcinkach
śródlądowych dróg wodnych:
1) rzeka Odra Wschodnia od jazu w miejscowości Widuchowa (km 704,1),
   która przechodzi od przekopu Klucz-Ustowo (km 730,5) w rzekę Regalicę,
   wraz z tą rzeką i bocznymi odgałęzieniami do jeziora Dąbie,
2) jezioro Dąbie do granicy z morskimi wodami wewnętrznymi,
3) rzeka Odra Zachodnia od km 17,1 do granicy z morskimi wodami 
    wewnętrznymi wraz z bocznymi odgałęzieniami,
4) przekop Klucz-Ustowo łączący rzekę Odrę Wschodnią z rzeką 
    Odrą Zachodnią,
5) rzeka Parnica i Przekop Parnicki od rzeki Odry Zachodniej do granicy 
    z morskimi wodami wewnętrznymi,
6) rzeka Warta od ujścia rzeki Noteci do ujścia do rzeki Odry

Dozwolone jest przejście
pod opuszczonym przęsłem

zwodzonym Mostu
Kolejowego w Podjuchach
do wskazanego prześwitu
ponad WWŻ (również przy

czerwonym świetle)


