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Szczecin, dnia 29.05.2012
KOMUNIKAT nr 9 / 12
wg rozdzielnika

Zgodnie z § 43, pkt 6 Ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej
(Dz. U. 2006, Nr 123, poz. 857), Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie informuje,
że:
1) W dniach od 1 do 6 czerwca 2012 r., w związku z pracami torowymi na moście kolejowym w
Szczecinie-Podjuchach w km 733,7 rzeki Odry, nie będzie możliwości otwierania przęsła
zwodzonego. Równolegle funkcjonować będzie stałe przęsło żeglowne mostu, w którym
dopuszczony jest dwukierunkowy ruch żeglugowy jednostek pływających. Prześwit pionowy pod
przęsłem stałym mostu kolejowego w km 733,7 rz. Regalicy wynosi 2,96 m ponad poziom WWŻ
(Najwyższej Wody Żeglownej), wynoszącej 610 cm na wodowskazie w Szczecinie-Podjuchach
(km 734,0 rz. Regalicy). Alternatywną drogą wodną umożliwiającą ominięcie mostu kolejowego
na Regalicy jest Odra Zachodnia, biegnąca równolegle do rzeki Regalicy. Prześwit pionowy
najniższego mostu na Odrze Zachodniej to 3,79 m ponad WWŻ (590 cm na wodowskazie Most
Długi), przy maksymalnej dopuszczalnej szerokości jednostek pływających wynoszącej 10,0 m
(most kolejowy). Numer telefoniczny do obsługi mostu kolejowego to 600 084 835.
2) Od dnia 08 czerwca 2012 r. od godz. 05:00 do dnia 11 czerwca 2012 r. do godz. 10:00, w
związku z imprezą "Dni Morza 2012", zamknięta dla żeglugi będzie rzeka Odra Zachodnia i rzeka
Duńczyca na odcinku wewnętrznych wód morskich poniżej km 36,55 (mostu Trasa Zamkowa).
Zamknięcie nie dotyczy statków sportowo-turystycznych biorących udział w imprezie.
Otwarty dla żeglugi pozostaje śródlądowy odcinek Odry Zachodniej do mostu Trasy Zamkowej,
co jednak wyklucza tranzyt tą drogą wodną przez Szczecin w kierunku Portu Szczecin oraz
Zalewu Szczecińskiego.

Aktualne warunki nawigacyjne na administrowanych przez RZGW Szczecin drogach wodnych dostępne są w:
telegazecie TVP Info Szczecin- str. 173;

internecie na stronie: www.szczecin.rzgw.gov.pl



