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Szczecin, dnia 17.06.2016 r.

KOMUNIKAT 20 / 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 od godziny 17:00 dnia 17.06.2016 r.
OTWIERA SIĘ dla żeglugi rzekę
Regalicę w km 737,6 (drogowy most „Cłowy”)
Otwarcie żeglugi obędzie się przy następujących warunkach nawigacyjnych:
1. Ruch żeglugowy obywać się będzie prawym (wschodnim) przęsłem żeglugowym, przęsło
lewe (zachodnie) oraz środkowe ze względu na niebezpieczeństwo wystąpienia katastrofy
budowlanej, będą niedostępne dla żeglugi.
2. Ruch żeglugowy w dopuszczonym dla żeglugi przęśle odbywać się będzie w dwóch
kierunkach, szerokość przejścia żeglugowego wynosić będzie 20 m przy prześwicie
pionowym wynoszącym odpowiednio:
•
dla stanu WWŻ (wodowskaz - Podjuchy 610 cm) 450 cm,
•
dla stanu SW (wodowskaz - Podjuchy 515 cm) 545 cm.
3. W obszarze przejścia obowiązywać będzie zakaz mijania i wyprzedzania oraz nakaz
prowadzenia nasłuchu radiotelefonicznego na kanale 10 VHF (należy zgłaszać
zamiar przejścia pod mostem).
4. Należy zachować bezpieczną odległość wynoszącą 15 m od nabrzeża znajdującego się na
prawym brzegu (przy moście Cłowym)
Jednocześnie informujemy, że wszystkie jednostki wchodzące i wychodzące z Dąbskiej Strugi
proszone są o zachowanie szczególnej ostrożności. Użytkowników drogi wodnej prosimy o
stosowanie się do wystawionego oznakowania nawigacyjnego, obowiązującego przy zmienionej
organizacji ruchu. W razie stwierdzenia nieprawidłowości w oznakowaniu nawigacyjnym,
prosimy w trybie pilnym o przekazanie takiej informacji administracji drogi wodnej.
Tymczasowa organizacja ruchu pod mostem „Cłowym obowiązywać będzie do odwołania.
DYREKTOR
dr inż. Andrzej Kreft

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

