INFORMACJA O SYTUACJI METEOROLOGICZNO- HYDROLOGICZNEJ
z dnia 14 marca 2018 r.
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku

1. Ostrzeżenia hydrologiczne
brak
2. Ostrzeżenia meteorologiczne
brak
3. Przekroczenia stanów alarmowych i ostrzegawczych
brak
4. Pogotowia i alarmy przeciwpowodziowe
brak
5. Informacja o potencjalnych zagrożeniach
Dnia 14.03.2018 IMGW ostrzega o oblodzeniu w całym regionie, dnia 16.03.2018 ostrzeżenie 1 stopnia o
silnym wietrze dla woj. pomorskiego i kujawsko pomorskiego.
6. Wskazanie działań niezbędnych do podjęcia w ciągu najbliższej doby
brak
7. Aktualna sytuacja hydrologiczna
−

W związku z ociepleniem i roztopami w ciągu weekendu w regionie wodnym wzrosły stany wód z
niskich i średnich do średnich i wysokich. Nie ma przekroczeń stanów ostrzegawczych i alarmowych.

−

Aktualnie, o godz. 08:00 na Wiśle na wodowskazach w granicach regionu wodnego stany średnie.

−

W ujściowych odcinkach rzek pozostających pod wpływem Bałtyku i Zatoki Gdańskiej stany średnie.

−

W ujściowych odcinkach rzek pozostających pod wpływem Zalewu Wiślanego stany średnie.

−

W zlewniach rzek Zalewu Wiślanego i Przymorza przeważają stany wysokie i średnie.

−

W zlewni Drwęcy stany wysokie i średnie.

−

Pozostałe rzeki Regionu Wodnego Dolnej Wisły: stany średnie i wysokie.

−

Na rzekach Regionu Wodnego dolnej Wisły zanikają zjawiska lodowe. Rzeka Wisła wolna od lodu.

8. Informacja o zbiornikach
W Regionie Wodnym Dolnej Wisły brak dużych, sztucznych zbiorników wodnych o istotnym znaczeniu
przeciwpowodziowym objętych systemem monitorowania w ramach osłony przeciwpowodziowej kraju.
Informacje o zbiorniku we Włocławku, który ma znaczenie dla osłony regionu podaje RZGW Warszawa.

9. Informacja o żeglowności rzek i stanie urządzeń hydrotechnicznych
−

W związku z wystąpieniem zjawisk lodowych z dniem 26 lutego 2018 zamknięto żeglugę. Zakaz żeglugi
nie dotyczy jednostek pracujących przy budowie mostu w Kiezmarku (rz. Wisła) i Sobieszewie (rz.
Martwa Wisła) z zastrzeżeniem wypełniania wymagań pracy w warunkach lodowych.

−

Dodatkowo informujemy, że w związku z przebudową i remontem śluza Przegalina łącząca rzekę
Martwą Wisłę z Wisłą będzie zamknięta w okresie od 1 października 2018 do 31 maja 2019.

−

Szczegółowe komunikaty żeglugowe (w tym informacje o oznakowaniu szlaków, parametrach
eksploatacyjnych i godzinach otwarcia śluz) na stronie internetowej RZGW Gdańsk
http://www.rzgw.gda.pl/?mod=content&path=2,9,47

10. Inne informacje
W związku z ustępowaniem zjawisk lodowych na rzekach Regionu Wodnego Dolnej Wisły w najbliższym
czasie podjęta zostanie decyzja o otwarciu żeglugi. Dnia 13 marca o godz. 15:00 zakończono zimową
osłonę lodową. Jednocześnie kończymy przesyłanie codziennych raportów lodowych.

