Gdańsk, dnia 2015-06-19
TU/TC/74-01-116/2015/bc

Komunikat o bieżącej sytuacji hydrologicznej w Regionie Wodnym Dolnej Wisły
stan na dzień 2015-06-19, 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 stany średnie, w górnym biegu poniżej
stopnia Włocławek w Fordonie, Toruniu, Chełmnie i Grudziądzu niskie.
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 ze względu na brak opadów występują bardzo niskie stany wód na
odcinkach Kanału Elbląskiego. Należy zachować szczególną ostrożność, gdyż głębokości
miejscowo mogą nie przekraczać 0,80 m.
• Na rzece Brdzie, w związku z trwającym remontem, zamknięta jest Śluza Miejska.
Przewidywany termin włączenia śluzy – wrzesień 2015 r.
• Rzeka Brda, w dniach od 19 do 20 czerwca utrudnienie w żegludze na odcinku w km od
10+300 do 12+400 drogi wodnej Wisła Odra. Zamknięcie szlaku żeglownego 20.06.2015 od
godz. 16:30 do 18:30 oraz 21.06.2015 od godz. 15:00 do godz. 16:00 – Bydgoski Festiwal
Wodny.
• Rzeka Nogat, w dniach 23.06.2015 w godz. od 8:00 do 14:00 oraz 24.06.2015 od 8:00 do
14:00, szlak zamknięty dla żeglugi na odcinku drogi wodnej od km 18+050 (Malbork, Ośrodek
Sportów Wodnych) do km 19+200 (kładka dla pieszych) – Powiatowe Dni Sportu – Wyścigi
Smoczych Łodzi.
• Rzeka Nogat w dniu 27.06.2015 r. w godz. 11:00 do 17:00 zamknięta jest żegluga na odcinku
od km 18+050 (Ośrodek Sportów Wodnych) do km 19+200 (kładka dla pieszych) –
Mistrzostwa Województwa pomorskiego w Kajakarstwie.
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