Gdańsk, dnia 2015-05-29
TU/TC/74-01-103/2015/mj

Komunikat o bieżącej sytuacji hydrologicznej w Regionie Wodnym Dolnej Wisły
stan na dzień 2015-05-29, godz. 08:00 (06:00 UTC)

1.
2.
3.
4.

IMGW nie wydał ostrzeżeń hydrologicznych dla regionu wodnego dolnej Wisły.
Aktualnie, o godz. 08:00 (06:00 UTC) na rzece Wiśle stany średnie.
Rzeki regionu w strefie stanów niskich i średnich.
Stan urządzeń wodnych pozostających w nadzorze właścicielskim RZGW Gdańsk: nie ma
urządzeń, których stan powoduje zwiększenie zagrożenia powodziowego.
5. 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
6. Czasowe ograniczenia w żegludze:
• Na rzece Brdzie, w związku z trwającym remontem, zamknięta jest Śluza Miejska.
Przewidywany termin włączenia śluzy – wrzesień 2015 r.
• Na odcinku pochylniowym szlaku żeglownego Systemu Kanału Elbląskiego zamknięta jest
żegluga, planowane włączenie tego odcinka do eksploatacji w dniu 30 maja 2015 r.
• Rzeka Brda w dniu 29.05.2015 w godz. 18:00 do 19:00 – zamknięty szlak żeglowny na odcinku
km 12 na wysokości Wyspy Młyńskiej, ćwiczenia organizowane przez Wojewódzką Policję w
Bydgoszczy
• Rzeka Brda w dniu 30.05.2015 na Torze Regatowym Brdyujście (odcinek rzeki Brdy od km 1,1
do km 3,1) - regaty kajakowe o nazwie „Mistrzostwa Województwa Kujawsko –Pomorskiego
w kajakarstwie klasycznym”. Na czas trwania zawodów zostanie zamknięty szlak żeglowny i
wystawione oznakowanie znak A.1 (zakaz przejścia) w odległości około 100 m w górę rz. Brdy
od toru regatowego oraz w górnym awanporcie śluzy Czersko Polskie. W czasie przerw
pomiędzy poszczególnymi konkurencjami regat, Organizator umożliwi przepłynięcie przez tor
regatowy dla zatrzymanych statków nie uczestniczących w regatach, zdejmując znak A.1.
• Rzeka Nogat na odcinku od km 14+500 do km 38+600 jest zamknięta dla żeglugi w dniach
30.05.2015 do 31.05.2015 w celu przeprowadzenia spinningowych zawodów wędkarskich z
cyklu Grand Prix Polski
• Na rzece Nogat w dniu 6 czerwca 2015 r. w godz. 11:00 do 15:00 zamknięta jest żegluga na
odcinku od km 18+500 (Ośrodek Sportów Wodnych) do km 19+200 (kładka dla pieszych) – XI
Malborskie Wyścigi Smoczych Łodzi.
• Rzeka Brda, w dniach 13.06.2015 – 14.06.2015 r. w godz. 15:00 – 17:00, żegluga jest
zamknięta na odcinku od Opery Nova do Wyspy Młyńskiej, pokaz symulowanych akcji
ratowniczych organizowany przez Wyższą Szkołę Gospodarki w Bydgoszczy.
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•

Na rzece Nogat w dniu 27 czerwca 2015 r. w godz. 11:00 do 17:00 zamknięta jest żegluga na
odcinku od km 18+500 (Ośrodek Sportów Wodnych) do km 19+200 (kładka dla pieszych) –
Mistrzostwa Województwa pomorskiego w Kajakarstwie.
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