Gdańsk, dnia 2014-12-03
TU/TC/74-01-24/2014/mj

Komunikat o bieżącej sytuacji hydrologicznej w Regionie Wodnym Dolnej Wisły
stan na dzień 2014-12-03, godz. 08:00 (06:00 UTC)

1.
2.
3.
4.
5.

Nie wydano ostrzeżeń hydrologicznych dla rzek Regionu wodnego Dolnej Wisły.
Rzeka Wisła wolna od lodu.
Aktualnie, o godz. 08:00 (06:00 UTC) na rzece Wiśle stany średnie i niskie.
Stany pozostałych rzek regionu w większości w strefie stanów niskich i średnich.
Stan urządzeń wodnych pozostających w nadzorze właścicielskim RZGW Gdańsk: nie ma
urządzeń, których stan powoduje zwiększenie zagrożenia powodziowego.
6. Żegluga otwarta.
7. 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
8. Czasowe ograniczenia w żegludze:
• W związku z realizowanym projektem rewitalizacji systemu Kanału Elbląskiego, w sezonie
nawigacyjnym 2014 nie będzie możliwe uprawianie żeglugi na odcinku Kanału Elbląskiego
z pochylniami (od pochylni Całuny do pochylni Buczyniec).
• W związku z realizowanym projektem rewitalizacji Starego Rynku w Bydgoszczy, trwają prace
na moście w ciągu ul. Mostowej w Bydgoszczy. Prace potrwają do końca listopada 2014r.
• Od dnia 15.09.2014r. Śluza Miejska w Bydgoszczy jest wyłączona z eksploatacji ze względu
na remont. Planowane wznowienie pracy śluzy w I połowie maja 2015.
• RZGW w Gdańsku informuje, że od dnia 01.10.2014r. śluza Czersko Polskie pracuje według
następujących zasad: w dni robocze (poniedziałek – piątek) w godzinach 700 – 1500; w soboty,
niedziele i święta – nieczynna (możliwość śluzowania po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym
z 3-dniowym wyprzedzeniem do Nadzoru Wodnego Bydgoszcz – tel.: 52 365 21 90 lub
508 268 299).
• Z dniem 13.10.2014r. śluza w Ostródzie zostaje wyłączona z eksploatacji w związku z pracami
konserwatorskimi.
• Z dniem 03.11.2014r. śluza Gdańska Głowa zostaje wyłączona z eksploatacji w związku
z remontem. Przewidywany termin zakończenia remontu to 15.12.2014r.
• RZGW w Gdańsku informuje, że nastąpiło zdjęcie oznakowania pływającego – bakeny. Po
zmianie oznakowania istnieje możliwość żeglugi, do czasu wystąpienia pierwszych zjawisk
lodowych, przy zachowaniu szczególnej ostrożności w nawigacji i wykorzystaniu posiadanej
dobrej praktyki pływania oraz znajomości przebiegu torów żeglownych. Ponowne
oznakowanie pływające szlaków zostanie wystawione przed rozpoczęciem sezonu
żeglugowego, w pierwszych miesiącach 2015 r. po ustąpieniu zjawisk lodowych.
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•

RZGW w Gdańsku informuje, że w związku z koniecznością dokonania badań stanu podłoża
poszuru elektrowni (badania georadarowe), w dniach od 17 do 30 listopada 2014 r.
w godzinach od 900 - 1300 (cztery godziny dziennie), będzie wstrzymywany przepływ wody
przez Stopień Wodny we Włocławku. W czasie ograniczenia przepływu poziom wody
na odcinku rzeki Wisły od Stopnia Wodnego Włocławek do miejscowości Toruń może ulec
obniżeniu o około: 1,60 m w rejonie stopnia wodnego, do 0,8 m w rejonie Torunia.
Pogorszenie warunków żeglugowych będzie występowało w czasie 12 godzin od ograniczenia
przepływu. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności podczas zmieniających się
poziomów wody rzeki Wisły.
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