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KOMUNIKAT 09 / 10
w/g rozdzielnika
Zgodnie z § 43, pkt 6 Ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej
(Dz. U. 2001, Nr 5, Poz. 43), Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie
informuje, że w związku z imprezą „Dni Morza 2010” w okresie:
10 czerwca 2010 r. (czwartek) godz. 11:00 – 14 czerwca 2010 r. (poniedziałek) godz. 08:00
w km 36,4 rzeki Odry Zachodniej w Szczecinie ustawiony będzie most pontonowy
łączący Bulwar Gdyński z Bulwarem Piastowskim, przegradzający całkowicie rzekę i
uniemożliwiający przejście jednostek pływających.
W związku z tym, ww. 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.

Jednostki towarowe powinny liczyć się z ograniczeniem postoju w obszarze zamknięcia.
Zalecane jest korzystanie z alternatywnej drogi wodnej poprzez: Przekop Klucz – Ustowo –
Regalicę - Parnicę/Jezioro Dąbie.

W związku z awarią mostu zwodzonego w km 733,7 rz. Regalicy, zgodnie z
ustaleniami podjętymi w dniu 08 czerwca 2010 r. na spotkaniu w Urzędzie Wojewódzkim, że
przęsło zwodzone mostu będzie podnoszone od dnia dzisiejszego, tj. 09 czerwca 2010 r. w
sztywnych godzinach dwa razy na dobę, tj. od 11:00 do 12:40 oraz od 19:00 do 20:00. Poza
tymi okresami żegluga odbywać się może jedynie stałym przęsłem żeglownym przedmiotowego
mostu, które jednak ma ograniczony prześwit pionowy wynoszący 2,96 m przy stanie WWŻ
wynoszącym 610 cm na wodowskazie Szczecin – Podjuchy (km 734,0 rz. Regalicy).
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Aktualne warunki nawigacyjne na administrowanych przez RZGW Szczecin drogach wodnych dostępne są w:
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