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KOMUNIKAT 11 / 07
w/g rozdzielnika
Zgodnie z § 43, pkt 6 Ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o Ŝegludze śródlądowej
(Dz. U. 2001, Nr 5, Poz. 43), Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie,
informuje, Ŝe w związku z imprezą „The Tall Ships’ Races 2007” w okresie:
02 sierpnia 2007 r. (godz. 08:30) - 08 sierpnia 2007 r. (godz. 12:30)
w km 36,3-36,4 rzeki Odry Zachodniej w Szczecinie ustawiony będzie most pontonowy
łączący Bulwar Piastowski (brzeg lewy) z Bulwarem Gdyńskim (brzeg prawy), przegradzający
całkowicie rzekę i uniemoŜliwiający przejście jednostek pływających.
W związku z tym:
- na czas montaŜu i demontaŜu mostu ZAMYKA SIĘ DLA CAŁEJ śEGLUGI odcinek Odry
Zachodniej od km 35,95 (most Długi) do km 36,55 (most Trasa Zamkowa);
- we wskazanym powyŜej okresie 02.08.-08.08.2007 – ZAMYKA SIĘ DLA śEGLUGI odcinek
Odry Zachodniej od km 35,20 (południowy cypel wyspy Wenecja) do km 36,35
(most pontonowy), z zachowaniem moŜliwości wejścia na zamknięty obszar od strony
wody górnej jednostek sportowych i rekreacyjnych uczestniczących w imprezie.
Jednocześnie informujemy, Ŝe w dniach od 27.07.2007 do 07.08.2007, nabrzeŜa miejskie
zlokalizowane:
- na lewym brzegu rzeki, od wyspy Jaskółczej (km 35,20) do mostu Trasa Zamkowa (km 36,55),
- na prawym brzegu rzeki, od mostu Długiego (km 35,59) do mostu Trasa Zamkowa (km 36,55),
zostaną dopuszczone jedynie do postoju jednostek sportowych i rekreacyjnych
uczestniczących w imprezie, o czym informować równieŜ będą znaki nawigacyjne
wystawione na tych nabrzeŜach (na początku i na końcu wymienionych odcinków).
Jednostki pływające, na trasie których znajdzie się zamknięty akwen wodny powinny w tym
czasie korzystać z alternatywnej drogi wodnej omijającej zamknięty akwen i biegnącej rzeką
Regalicą, która od południa w km 730,5 poprzez Przekop Klucz-Ustowo łączy się z rzeką Odrą
Zachodnią w km 29,8.
Od północy rzeka Regalica w km 739,6 posiada połączenie z rzeką Parnicą (wejście na
akwatorium portu morskiego), a w km 741,6 uchodzi do jeziora Dąbie, przez które prowadzi
oznakowany tor wodny, połączony z torem wodnym Szczecin-Świnoujście.
Z-ca Dyrektora
Ds. Utrzymania Wód
InŜ. Edward Hładki

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

