Gdańsk, dnia 2014-12-29
TU/TC/74-01-257/2014/mj

Komunikat o bieżącej sytuacji hydrologicznej w Regionie Wodnym Dolnej Wisły
stan na dzień 2014-12-29, godz. 08:00 (06:00 UTC)

1. Biuro Prognoz Hydrologicznych IMGW Gdynia wydało ostrzeżenie hydrologiczne 1 stopnia dla
regionu wodnego dolnej Wisły; Obszar: Województwo pomorskie - Wybrzeże wschodnie;
Ważność: od 2014-12-28 11:00:00 do 2014-12-29 10:00:00; Przebieg: W związku z wysokim
napełnieniem Bałyku (28.12.2014 - 534 cm) i przewidywanym wiatrem z sektora północnego
poziomy wody na wybrzeżu wschodnim będą się wahać w strefie stanów wysokich, lokalnie z
możliwością osiągnięcia stanów ostrzegawczych; Prawdopodobieństwo: 80%
2. Aktualnie, o godz. 08:00 (06:00 UTC) na rzece Wiśle stany średnie i niskie, w ujściu wysokie.
3. Na rzece Wiśle zaczynają się tworzyć zjawiska lodowe. Od km 684 - 750 całą szerokością rzeki
płynie pojedynczy śryż, swobodnie spływając w dół. Na pozostałym odcinku rzeka Wisła jest
wolna od lodu.
4. Lodołamacze w stanie rezerwy, przygotowane do prowadzenia zimowej osłony lodowej
stacjonują w awanportach Śluzy Przegalina.
5. Stany pozostałych rzek regionu: rzeki przymorza i zalewu wiślanego w większości w strefie
stanów wysokich i średnich, na południu w zlewni dolnej Wisły w strefie stanów średnich i
niskich.
6. Stan urządzeń wodnych pozostających w nadzorze właścicielskim RZGW Gdańsk: nie ma
urządzeń, których stan powoduje zwiększenie zagrożenia powodziowego.
7. Żegluga otwarta.
8. 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
9. Czasowe ograniczenia w żegludze:
• 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.
• Na czas trwania sezonu zimowego, od dnia 5 grudnia do odwołania zamknięte zostały wrota
przeciwpowodziowe Śluzy Biała Góra, co oznacza, że śluza na sezon zimowy zostaje
zamknięta dla żeglugi.
• Na Nogacie i Szkarpawie pojawiły się pierwsze zjawiska lodowe - pokrywa lodowa gr. 8 cm.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku
80-804 Gdańsk, ul. F. Rogaczewskiego 9/19
Tel.: (58) 326 18 88, fax: (58) 326 18 89

NIP:957-00-27-503, Regon:190536641
sekretariat@gdansk.rzgw.gov.pl
www.gdansk.rzgw.gov.pl, www.bip.rzgw.gda.pl

