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w/g rozdzielnika

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie informuje, Ŝe w związku
z kolejnymi etapami budowy przeprawy mostowej (w ciągu ulicy Autostrada Poznańska)
w Szczecinie przez rzekę Odrę Zachodnią w km 31,17 oraz przez rzekę Regalicę w km
734,6 przewiduje się następujące zmiany w ruchu Ŝeglugowym:
•

na rz. Odrze Zachodniej – km 31,17:
-

w dniach 20.07 - 22.07.2007r oraz w dniach 26.07 – 28.07.2007 planowany
jest montaŜ bloków mostowych na lewym brzegu rzeki Odry Zachodniej.

Ograniczenie Ŝeglugi polegać będzie na zamknięciu lewej połowy przęsła dla
ruchu Ŝeglugowego i udostępnienie dla ruchu dwukierunkowego prawej połowy przęsła
Ŝeglugowego drogowo – kolejowej przeprawy mostowej w km 31,17 rz. Odry Zachodniej
•

na rz. Regalicy – km 734,6:
-

w dniu 30.07.2007r. planowany jest wysoki montaŜ przęsła środkowego
nowobudowanego mostu,

W związku z powyŜszym nastąpi całkowite zamknięcie Ŝeglugi pod mostem na
rz. Regalicy w km 734,6 w dniu 30.07.2007 r. w godz. od 7:00 do 21:00.
Jednocześnie informujemy, Ŝe w dniach od 18.07.2007 do 19.07.2007 r. oraz w
dniach od 23.07.2007 r. do 24.07.2007 r. rozpocznie się załadunek oraz przewóz
ponadgabarytowej sekcji mostowej ze Stoczni Szczecińskiej Nowej na plac budowy na
Odrze Zachodniej. Jednostki pływające planujące podróŜ przez ten rejon, proszone są o
wybieranie alternatywnej drogi wodnej z POMINIĘCIEM RZEKI ODRY ZACHODNIEJ, tj.
poprzez:
Przekop Klucz-Ustowo-Regalicę-Parnicę/Jezioro Dąbie.
W dniach od 27.07.2007 r. do 29.07.2007 r. rozpocznie się załadunek oraz
przewóz ponadgabarytowej sekcji mostowej ze Stoczni Szczecińskiej Nowej na plac
budowy na Regalicy. Jednostki pływające planujące podróŜ przez ten rejon, proszone są
o wybieranie alternatywnej drogi wodnej z POMINIĘCIEM RZEKI REGALICY, tj. poprzez:
Przekop Klucz-Ustowo – Odrę Zachodnią – wewnętrzne wody morskie.
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

