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Korzystaniaz przepraw promowych w SwinoujSciu - Warsz6w i Centrum

Korzystalte zprzepraw promowych jest bezplalre.

Promy krusuj4 wg rozklad6w rejs6w umieszczonych przy przystaniach.
Podczas niesprzyjaj4cych warunk6w atmosferycznych, przy dtirym natg2eniu mchu oraz
promy kursujq rueregula rnie.

Z pt'zeptawy promowej Swinouj

6cie

-

Warsz6w (promy typu ,,Bielik") bez ograruc zeh

w sltuacjach

szczeg6lnych

-

i bez identyfikatorow mog4 korzysta6

piesi oraz:

-

rowery
w6zki inwalidzkte,
motocykle,

motorowery
pojazdy czterokolowe (typu quad) oraz motocykle tr6jkolowe
samochody osobowe i samochody cigZarowe o dopuszczalnej masie calkowitej do 3,0 t zarejestrowane w Wydziale
Komunkacji Urzgdu Miasta SwinoujScie na podstawie tablic rqestracyjnych tymczasowych o numerach od, Z7 6100
do Zi 6200 i stalych numer6w rejestracyjnychzaczynajEcych sig na ZSW...,
inne sarnochody po okazaniu wa2nego identyfikatora, wydawane go przezPrezydenta Miasta SwinoujScie. Identyfikalor
musi byi umieszczony (przyklejony) wewn4trz pojazdu w lewym dolnym rogu przedniej szyby.
pojazdyuprzywilejowane,
pojazdy u4,wane do cel6w specjalnych o dopuszczalnej masie calkowitej do 3,5 1.,
pojazdy przewoZ4ce pacjent6w na dializy w SwinoujSciu w dniu zabiegt, po okazaniu stosownego skierowania.

4.

Od godziny 22.00 do 4.00 przeprawa promo\,va Swinouj6cie - Warsz6w jest dostgpna dla wszystkich samochod6w osobowych i samochod6w cigzarowych o dopuszczalnej masie calkowitej do 3,0 t.

5.

Z pierwszenstwa wjazdu

-

na przeprawg promow4 SwinoujScie - Warsz6w mog4 korzystai:
pojazdyuprzywilejowane,
polazdy sluzbowe Urzgdu Miasta SwinoujScie,
sarnochody przeprawiai4ce sip jednorizowo w uyniku sytuacji nadzwyczajnych na podstawie zgody Prezydenta Miasta

SwinoujScie.

6.

Z

7.

W dni lub godziny, kiedy przeprawa promowa Swinouj6cie - Centrul jest nieczynna, przeprawa prornowa Swinouiscie -

przeprawy promowej Swinouj6cie - Centrum (prorny typu ,,Karsib6r") rnog4 korzystac bez ograriczeir wszelkie pojazdy
zwyl4czeniem dni lub godzin kiedy przeprawajest nieczynna.

Warsz6w jest dostgpna dla wszystkich samochod6w osobowych i samochod6w cigzarowych o dopuszczalnej masie calkowitej do 30,0 t.

tt.

Z pierwszeistwa wjazdu

9.

O wjetdzie samochod6w na prom decyduie osoba (cumownik) wyznaczona do kierowania zaladunkiem pojazd6w ruL prom.
Podczas zaladunku uwzglgdnia sig kolejnoSi przyjazdu na przeprawQ i wytyczne kapitana dotycz4ce zaladunku prornu.

na przeprawg promowq. SwinoujScie Centrum mog4 korzysta6 pojazdy posiadaj4ce odpowiednie
zezwolenie wydane przez Prezydenta Miasta SwinoujScie. Zezwolenie musi byc umieszczone Srzl'klejone) wewn4tlz
pojazdu w lewym dolnym rogu przedmej szyby.

10. Na promie pojazd musi posiada6:
- unieruchomionysilnik,
- wl4czonybieg,

-

zaci4gntgty hamulec pomocniczy (rgczny).

11. Pasazerowie pozostaj4cy w samochodach muszq mie6 wypigte pasy bezpieczeristwa.
12. Pasa2erowie autobus6w opuszczaj4 pojazdy przedwjazdem na prom i nie mog4 przebywac w nich podczas przeprawy.

L3. Zabrania

sig przebywania pasazer6w migdzy pojazdami.

14. Na promie obowi4zuje zakazpalentatytoniu, spozywania napoj6w alkoholowych.
15. Prom

po zcumowaniu do przystani

ze wskazaniem pracownika

opuszczaj4

w

pierwszej kolejnoSci pasa2erowie,

a

nastgpnie poja:zdy zgoclne

Zegltgi Swinoujskiej (marynarza).

16. Sygnaly alannowe i zarz4dzenia

kapitzura obowiqzuj4 wszystkich pasa2er6w.

l'1. Zaldocanie porzqdku publicznego i nieprzestrzeganie polecef kapitana promu oraz uprawnionych os6b firnkcyjnych Zeglugi
Swinoujskiej Wznaczonych do zaladrmlar i w1'ladrurku promu podlega orzecznictwu S4du Rejonowego w Swinouj6ciu.
18. Armator nie ponosi odpowiedzialnoSci za wypadki zaistniale w wyniku nie pzestrzegania niniejszego Regularninu lub
dzialana os6b trzecich.

PREZ\'DENT MIASTA SWTNOUISCM

