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UŻ-5142/1-23-2016-mz

Szczecin, dnia 06.06.2016 r.

KOMUNIKAT 18 / 16
w/g rozdzielnika
Zgodnie z §43, pkt 6 Ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o żegludze śródlądowej
(Dz.U.2006.123.857 – tj. z późn. zm.), Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie, w
uzgodnieniu z Urzędem Żeglugi Śródlądowej, informuje, że w związku z organizacją imprezy
miejskiej „Dni Morza – Sail Szczecin 2016”

od godziny 07:00 dnia 09 czerwca 2016 r. (czwartek)
do godziny 09:00 dnia 13 czerwca 2016 r. (poniedziałek)
w km 36,4 ustawiony zostanie most pontonowy łączący Bulwar Gdyński z Bulwarem
Piastowskim,

przegradzający całkowicie rzekę i

uniemożliwiający przejście jednostek

pływających. W związku z powyższym w wyżej wymienionym okresie
odcinek Odry Zachodniej od km 35,95 (most Długi) do km 36,55 (most Trasa Zamkowa)

zostanie
ZAMKNIĘTY DLA ŻEGLUGI
z zachowaniem możliwości wejścia - od góry i od dołu mostu pontonowego - na zamknięty
obszar jednostek sportowych i turystycznych uczestniczących w imprezie.

Aktualne warunki nawigacyjne na administrowanych przez RZGW Szczecin drogach wodnych dostępne są w:
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Jednostki towarowe powinny się liczyć z ograniczeniem postoju w obszarze zamknięcia.
W obszarze obowiązywania zamknięcia jedyną drogą wodną przebiegającą tranzytowo przez
Szczecin jest rzeka Regalica, łącząca się z Odrą Zachodnią (na której obowiązuje zamknięcie)
poprzez Przekop Klucz-Ustowo.
Kontakt z obsługą przęsła zwodzonego mostu kolejowego w km 733,7 rzeki Regalicy
odbywa się na kanale 74 VHF lub telefonicznie pod numerem 600-084-835.
Informujemy również, że po „Dniach Morza” w dniach 13- 24.06.2016 r. odbywać się
będzie remont mostu zwodzonego na rzece Regalicy (km 733,7)

z jednoczesnym

unieruchomieniem przęsła zwodzonego i brakiem możliwości przepłynięcia jednostek
pływających. W wyjątkowym przypadku konieczność przepłynięcia należy zgłosić wykonawcy
robót T.R.E. Industry Sp. z o. o. (biuro@treinindustry.eu) z minimum 2 – dniowym
wyprzedzeniem. Wykonawca robót określi wówczas termin podniesienia przęsła. Koordynatorem
robót ze strony wykonawcy jest Stefan Golisz tel. 500-358-246
Cały czas funkcjonować będzie stałe przęsło żeglowne mostu na rzece Regalicy, 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).

Z up. Dyrektora
Z-ca Dyrektora
ds. Inwestycji i Utrzymania Wód
mgr inż. Łukasz Kolanda

Aktualne warunki nawigacyjne na administrowanych przez RZGW Szczecin drogach wodnych dostępne są w:

telegazecie TVP Szczecin- str. 173;
 Internecie na stronie :www.szczecin.rzgw.gov.pl

