Gdańsk, dnia 2015-02-06
TU/TC/74-01-025/2015/bc

Komunikat o bieżącej sytuacji hydrologicznej w Regionie Wodnym Dolnej Wisły
stan na dzień 2015-02-06, godz. 08:00 (06:00 UTC)
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Nie wydano ostrzeżeń dla regionu wodnego Dolnej Wisły:
Aktualnie, o godz. 08:00 (06:00 UTC) na rzece Wiśle stany średnie, w ujściu wysokie.
Rzeka Wisła wolna od lodu.
Lodołamacze w stanie rezerwy, przygotowane do prowadzenia zimowej osłony lodowej
stacjonują w awanportach Śluzy Przegalina.
Rzeki regionu, w strefie stanów średnich i niskich, na wybrzeżu w ujściach rzek do Morza
Bałtyckiego, Zatoki Gdańskiej i Zalewu Wiślanego wysokie.
Stan urządzeń wodnych pozostających w nadzorze właścicielskim RZGW Gdańsk: nie ma
urządzeń, których stan powoduje zwiększenie zagrożenia powodziowego.
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
Szlak żeglowny rz. Wisły (km 684 do ujścia) jest dostępny dla żeglugi z zachowaniem szczególnej
ostrożności przy znajomości torów żeglownych.
w związku z poprawą sytuacji hydrologiczno-meteorologicznej i zanikiem zjawisk lodowych od
dnia 15.01.2015 r. wznawiają pracę śluzy:
a. Gdańska Głowa na rz. Szkarpawie,
b. Przegalina Południowa na rz. Martwej Wiśle
Otwiera się żeglugę na rzekach:
a. Martwej Wiśle w km 0+000 – 11+500,
b. Szkarpawie w km 0+000 – 25+400.
W dniu 30.01.2015 r. otwiera się wrota przeciwpowodziowe w Białej Górze na rz. Nogat i
wznawia pracę śluz: Biała Góra, Szonowo, Rakowiec, Michałowo.
Otwiera się żeglugę na rz. Nogat w km 0+000 – 62+000 i Kanale Jagiellońskim km 0+000 – 5+800.
Czasowe ograniczenia w żegludze:
• zamknięta jest żegluga na szlakach żeglownych:
• rz. Brda,
• Kanał Bydgoski (odcinek 0,4 km),
• System Kanału Elbląskiego, Jezior Pojezierza Iławskiego i Jez. Drużno.
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