Gdańsk, dnia 2013-12-06
BKOP/OKI/74-11-64/2013/wg

Komunikat o bieżącej sytuacji hydrologicznej w Regionie Wodnym Dolnej Wisły
stan na dzień 2013-12-06
1.

2.

Wydano ostrzeżenia hydrologiczne:
Trzeciego stopnia
Obszar: Województwo pomorskie - Żuławy i Zalew Wiślany
Ważność: od 2013-12-05 18:00:00 do 2013-12-07 12:00:00
Przebieg: W związku z przewidywanym sztormowym wiatrem z kierunku zachodniego i
północno-zachodniego od godzin nocnych (5/6.12.2013) przewiduje się stopniowy wzrost
poziomów wody do strefy stanów alarmowych i powyżej.
Prawdopodobieństwo: 90%
Obszar: Województwo pomorskie - Wybrzeże zachodnie, środkowe i wschodnie
Ważność: od 2013-12-05 12:00:00 do 2013-12-07 12:00:00
Przebieg: W związku z przewidywanym sztormowym wiatrem z kierunku zachodniego i
północno-zachodniego, po gwałtownych wahaniach poziomu morza dziś w nocy: od niskich
poziomów na wybrzeżu zachodnim do stanów alarmowych na wybrzeżu wschodnim, jutro
(06.12.2013) nastąpi na całym wybrzeżu wzrost poziomów morza powyżej stanów
alarmowych.
Prawdopodobieństwo: 90%
Wydano ostrzeżenia meteorologiczne:
Trzeciego stopnia
Obszar: Województwo pomorskie - subregion nadmorski.
Ważność: od 2013-12-05 12:00:00 do 2013-12-07 10:00:00.
Przebieg: Prognozowany jest silny wiatr o średniej prędkości od 40 km/h do 45 km/h, w
porywach do 90 km/h. Wiatr będzie się wzmagał, średnia prędkość osiągnie od 50 km/h do
65 km/h, w porywach do 110 km/h, w gminach nadmorskich pojedyńcze porywy osiągną
130 km/h. Wiatr będzie wiał z południowego-zachodu, w nocy z czwartku na piątek skręci
na północno-zachodni. Maksymalna prędkość prognozowana jest wieczorem w czwartek i
w nocy z czwartku na piątek.
Prawdopodobieństwo: 90%
Drugiego stopnia
Obszar: Województwo pomorskie - subregion wewnętrzny.
Ważność: od 2013-12-05 12:00:00 do 2013-12-07 10:00:00
Przebieg: Prognozowany jest silny wiatr o średniej prędkości od 40 km/h do 45 km/h, w
porywach do 80 km/h. Wiatr będzie się wzmagał, średnia prędkość osiągnie od 50 km/h do
55 km/h, w porywach do 110 km/h. Wiatr będzie wiał z południowego-zachodu, w nocy z
czwartku na piątek skręci na północno-zachodni. Maksymalna prędkość prognozowana jest
wieczorem w czwartek i w nocy z czwartku na piątek.
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Prawdopodobieństwo: 90%
Na wybrzeżu o godz. 7:00 odnotowano przekroczenie stanu ostrzegawczego na
wodowskazie: w Gdyni o 8 cm, Gdańsk Port Północny 2 cm oraz Gdańsk Sobieszewo 1 cm.
Na rzece Wiśle o godz. 7:00 stany wody w granicach stanów średnich.
Stany pozostałych rzek regionu w strefie stanów średnich lub niskich, miejscami w strefie
stanów wysokich.
Stan urządzeń wodnych pozostających w nadzorze właścicielskim RZGW Gdańsk: urządzenia
sprawne, wrota przeciwpowodziowe na rzece Wiśle otwarte.
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