Gdańsk, dnia 2015-09-08
TU/TC/74-01-173/2015/mj

Komunikat o bieżącej sytuacji hydrologicznej w Regionie Wodnym Dolnej Wisły
stan na dzień 2015-09-08, godz. 08:00 (06:00 UTC)

1. Biuro Prognoz Hydrologicznych Oddziału Morskiego IMGW PIB w Gdyni wydało ostrzeżenie
hydrologiczne dla obszaru: Województwo pomorskie - Zlewnie rzek wpadających do Zatoki
Gdańskiej; Ważność: od 2015-09-07 15:00:00 do 2015-09-08 09:00:00; Przebieg: W związku z
prognozowanymi intensywnymi opadami deszczu w ciągu najbliższej doby spodziewane są
znaczne wzrosty stanów wody w zlewni rzek wpadających do Zatoki Gdańskiej, lokalnie z
możliwością osiągnięcia stanów ostrzegawczych na rzece Redzie; Prawdopodobieństwo: 90%.
2. Aktualnie, o godz. 08:00 (06:00 UTC) na rzece Wiśle stany niskie. Na odcinku ujściowym,
pozostającym pod wpływem morza średnie.
3. Pozostałe rzeki regionu w strefie stanów wysokich i średnich, co zostało spowodowane ostatnimi
opadami deszczu, w zlewni rzeki Drwęcy nadal utrzymują się stany niskie, na wybrzeżu Bałtyku,
Zatoki Gdańskiej i Zalewiu Wiślanego ze względu na wody cofkowe od morza wysokie.
4. 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
5. Czasowe ograniczenia w żegludze:
• Informujemy, że ze względu na trwającą suszę na szlakach żeglownych występują wyjątkowo
niskie stany wody (nawet ponad metr poniżej niskiej wody żeglownej). Należy zachować
szczególną ostrożność.
• Na rzece Brdzie zamknięta jest do odwołania śluza Czersko Polskie - w związku z bardzo
niskimi stanami wody na stanowisku dolnym (ok. 1 m poniżej niskiej wody żeglownej)
• Na rzece Brdzie, w związku z trwającym remontem, zamknięta jest Śluza Miejska. Nie
przewiduje się otwarcia śluzy do końca roku.
• Na rzece Nogat w km 38+600 wystąpiła awaria wrót dolnych śluzy Michałowo. W związku z
unieruchomieniem lewego skrzydła wrót, śluza może przyjmować tylko jednostki mniejsze do
szerokości 450 cm.
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