Gdańsk, dnia 2017-08-10
TU/TC/74-01/152/2017/mj

Komunikat o bieżącej sytuacji hydrologicznej w Regionie Wodnym Dolnej Wisły
stan na dzień 2017-08-10, godz. 08:00
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Sytuacja hydrologiczna
Biuro Prognoz Hydrologicznych IMGW PIB nie wydało ostrzeżeń hydrologicznych dla regionu
wodnego Dolnej Wisły:
Aktualnie, o godz. 08:00 stany wody na Wiśle: od wodowskazu Ujście Wisły do Tczewa stany
średnie, dalej w górę rzeki stany niskie.
W ujściowych odcinkach rzek pozostających pod wpływem Bałtyku i Zatoki Gdańskiej stany
średnie.
W ujściowych odcinkach rzek pozostających pod wpływem Zalewu Wiślanego – stany średnie i
wysokie.
Pozostałe rzeki Regionu Wodnego Dolnej Wisły: na rzekach regionu przeważają stany średnie,
miejscami stany wysokie, przy czym na wodowskazie Goręczyno (rzeka Radunia) utrzymują się
jeszcze stany ostrzegawcze.
Sytuacja żeglugowa
Na wszystkich drogach wodnych regionu wodnego dolnej Wisły żegluga jest otwarta.
System Kanału Elbląskiego, Pojezierza Iławskiego i Jezioro Drużno: pochylnia Oleśnica jest
zamknięta do odwołania.
Rzeka Wisła – w związku z imprezą „Festiwal rzeki Wisły 2017” zamyka się szlak żeglowny rzeki
Wisły:
• w dniu 13.08.2017 w Cichocinku, od km 710 do km 711, w godz. 16:30 – 17:00
• w dniu 14.08.2017 w Toruniu, od km 733 do km 736, w godz. 14:30 – 16:00
• w dniu 15.08.2017 w Toruniu, od km 733 do km 736, w godz. 14:00 – 16:00 oraz 20:45 –
21:30
Rzeka Brda – dnia 15 sierpnia 2017 w godz. 8:00 do 19:00 ze względu na zawody sportowe
zamyka się dla żeglugi szlak żeglowny rzeki Brdy na odcinku od slipu przy Hali SportowoWidowiskowej „Łuczniczka” do Śluzy Miejskiej nr 2 w Bydgoszczy (km 9+500 do 12+400 drogi
wodnej).
Rzeka Nogat – w związku z imprezą sportową zamyka się dla żeglugi odcinek szlaku żeglownego
rzeki Nogat od km 18+210 (kładka dla pieszych) do km 19+200 (most betonowy) w dniach:
• 02.09.2017 w godz. 8:00 – 10:30
• 03.09.2017 w godz. 5:30 – 11:30
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
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