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UŻ - 5142/1-41/2016-si

Szczecin, dnia 11.10.2016 r.

Komunikat nr 32/2016
W/g rozdzielnika

Zgodnie z §43, pkt 6 Ustawy o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1458),
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie w uzgodnieniu z Urzędem Żeglugi
Śródlądowej w Szczecinie, informuje, że:
w 41 tygodniu roku firma Vistal przystępuję

do rozbiórki mostu „Cłowego” w km 737,6 rz. Regalicy
W czasie rozbiórki obowiązywać będzie zmieniona organizacja ruchu, obecnie utrzymana
będzie żegluga wschodnim przęsłem mostu. W dalszym etapie prac, ruch żeglugowy zostanie
dopuszczony w środkowej części mostu pomiędzy filarami rozebranej konstrukcji. Ruch
żeglugowy w czasie prowadzenia prac i po ich zakończeniu nie będzie dopuszczony w przęśle
zachodnim. W czasie rozbiórki mostu dopuszcza się możliwość krótkotrwałych zamknięć żeglugi
we wszystkich przęsłach mostu. O szczegółach RZGW Szczecin będzie informować
użytkowników dróg wodnych z odpowiednim wyprzedzeniem.
W czasie rozbiórki mostu obowiązywać będą następujące zakazy, nakazy i ograniczenia w
ruchu żeglugowym:
1. W rejonie Kanał Cegielinka – ujście rzeki Parnicy:
- zakaz mijania i wyprzedzania (znak A.4),
- zakaz wytwarzania fali (znak A.9),
- nakaz zachowania szczególnej ostrożności (znak B.8),
- inne ograniczenia w ruchu żeglugowym (znak C.4), nakazujący rozdzielenie zestawu
sprzężonego.
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2. W rejonie mostu „Cłowego”
- zakaz przejścia (znak A.1), tylko w przypadku całkowitego zamknięcia żeglugi,,
- nakaz prowadzenia nasłuchu radiotelefonicznego na kanale 10 VHF (znak B.11a), należy
zgłaszać zamiar przejścia przez most „Cłowy”,
- zakaz postoju (znak A.5) w obrębie 50 m w górę i dół rzeki od mostu „Cłowego”, zakaz ten
nie będzie dotyczył wykonawcy.
3. Oznakowanie nawigacyjne na moście „Cłowym” odpowiadać będzie właściwej organizacji
ruchu na danym etapie rozbiórki (przez większość czasu żegluga będzie dozwolona tylko
przęsłem wschodnim). W przęsłach niedozwolonych dla żeglugi wystawiane będą żółte pławy
nawigacyjne oraz znaki zakazu przejścia
W celu uniknięcia kolizji z jednostkami pływającymi wykonawcy rozbiórki oraz płynącymi
z przeciwnego kierunku, w czasie przechodzenia w rejonie mostu „Cłowego” prosimy
zachować szczególną ostrożność i zwracać uwagę na wystawione oznakowanie nawigacyjne.
Wszelkie zauważone nieprawidłowości w oznakowaniu nawigacyjnym należy zgłaszać
wykonawcy rozbiórki lub kierownikowi Nadzoru Wodnemu Szczecin – Podjuchy (tel. kom.
694-403-725).

Z up. DYREKTOR
dr inż. Andrzej Kreft
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