Gdańsk, dnia 2015-06-03
TU/TC/74-01-106/2015/mj

Komunikat o bieżącej sytuacji hydrologicznej w Regionie Wodnym Dolnej Wisły
stan na dzień 2015-06-03, godz. 08:00 (06:00 UTC)

1. IMGW nie wydał ostrzeżeń hydrologicznych dla regionu wodnego dolnej Wisły.
2. Aktualnie, o godz. 08:00 (06:00 UTC) na rzece Wiśle przeważają stany średnie, tylko na
wodowskazach w Chełmnie, Grudziądzu i Tczewie wysokie.
3. Pozostałe rzeki regionu w strefie stanów niskich i średnich.
4. 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:
• Informujemy, że występują bardzo niskie stany wód na odcinkach Kanału Elbląskiego: w
kierunku Iławy (Kanał Iławski) rejon km 1+500, obręb mostu w Kamieńczyku i km 3+750 do
6+500 od mostu w Dębince do wrót bezpieczeństwa Ligowo. Na wyznaczonych odcinkach
należy zachować szczególną ostrożność, gdyż głębokości miejscowo mogą nie przekraczać
0,80 m. Stan wody Jez. Jeziorak: 886, Śluza Miłomnłyn: górne stanowisko 884. Sytuacja ulega
dalszemu pogorszeniu z uwagi na brak zasilania z opadów.
• Na rzece Brdzie, w związku z trwającym remontem, zamknięta jest Śluza Miejska.
Przewidywany termin włączenia śluzy – wrzesień 2015 r.
• 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.
• 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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