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KOMUNIKAT 07 / 07

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie informuje, Ŝe na wniosek
wykonawcy prac przesunięciu ulega termin wykonania operacji transportu i montaŜu na
filarach części konstrukcji przęsła nowobudowanego mostu drogowego, zlokalizowanego
w bezpośrednim sąsiedztwie przeprawy mostowo-drogowej w km 734,6 rzeki Regalicy.
Nowy termin ustala się na dni 03.06.2007 r. - 07.06.2007 r. wg następującego porządku:
- w dniu 03.06.2007 planowane jest wykonanie transportu przęsła (konstrukcja
ponadgabarytowa) na Regalicy od km 737,0 (kanał Cegielinka) do km 734,6
(przeprawa mostowa);
- w dniach 04.06.2007r. – 05.06.2007 r. montaŜ pierwszej konstrukcji lewego przęsła na
filarach w km 734,6;
- zakończenie prac planowane jest na dzień 07.06.2007 r.
W związku z tym, w tym okresie ruch Ŝeglugowy na Regalicy będzie ograniczony,
dlatego teŜ jednostki pływające powinny kierować się na rzekę Odrę Zachodnią, w celu
minimalizacji intensywności ruchu na rzece Regalicy.
Do odwołania lewe przęsło Ŝeglowne przeprawy mostowej w km 734,6 rz.
Regalicy zamknięte będzie dla Ŝeglugi, natomiast ruch prawostronny dwukierunkowy
odbywał się będzie prawym przęsłem Ŝeglownym.
JednakŜe w związku ze stopniem skomplikowania operacji moŜe wystąpić
sytuacja, powodująca konieczność całkowitego zamknięcia ruchu Ŝeglugowego
na rzece Regalicy przy przejściu pod przeprawą, szczególnie w czasie montaŜu przęsła
na filarach tj. w dniach 04.06-05.06.2007 r..
Jednocześnie termin poszczególnych ww. etapów moŜe równieŜ ulec
przesunięciom, dlatego teŜ kapitanowie jednostek pływających muszą bezwzględnie
stosować się do aktualnego oznakowania nawigacyjnego oraz uwag i poleceń
wykonawcy prac, prowadzącego nasłuch na kanale 10 VHF.
Jednostki pływające planujące podróŜ przez ten rejon proszone są o wybieranie
alternatywnej drogi wodnej z POMINIĘCIEM RZEKI REGALICY, poprzez:
Przekop Klucz-Ustowo – Odrę Zachodnią – wody morskie
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Aktualne warunki nawigacyjne na administrowanych przez RZGW Szczecin drogach wodnych dostępne są w:

telegazecie TVP 1 i 2 - str. 173; TVP 3 - str. 189;

internecie na stronie: www.rzgw.szczecin.pl

