Gdańsk, dnia 2015-11-30
TU/TC/74-01-231/2015/mj

Komunikat o bieżącej sytuacji hydrologicznej w Regionie Wodnym Dolnej Wisły
stan na dzień 2015-11-30, godz. 07:00 (06:00 UTC)

1. Biuro Prognoz Hydrologicznych Oddziału Morskiego IMGW PIB w Gdyni wydało ostrzeżenie
hydrologiczne 1 stopnia dla obszaru: Województwo pomorskie - Wybrzeże wschodnie; Ważność:
od 2015-11-29 23:00:00 do 2015-11-30 12:00:00; Przebieg: W związku z dużym napełnieniem
Bałtyku (538 cm) oraz prognozowanym silnym wiatrem z sektora północnego, w nocy i nad
ranem (30.11) na Wybrzeżu Wschodnim, prognozowane są gwałtowne wzrosty poziomów wody
do strefy stanów wysokich, lokalnie z możliwością przekroczenia nieznacznie stanów
ostrzegawczych; Prawdopodobieństwo: 90%
2. Aktualnie, o godz. 07:00 (06:00 UTC) na rzece Wiśle stany średnie. Na wodowskazach w Toruniu i
Fordonie Wisła wraca do stanów poprzednich i jest na granicy stanów niskich i średnich.
Związane to jest ze zrzutem ze zbiornika we Włocławku, który miał miejsce dnia 28 listopada.
Zrzut był potrzebny dla uzyskania warunków żeglownych niezbędnych dla przejścia lodołamacza
„Foka” w dół Wisły. Wczoraj lodołamacz znajdował się w porcie w Korzeniewie i w dniu
dzisiejszym będzie się dalej przemieszczał w kierunku ujścia.
3. Rzeki regionu w strefie stanów średnich i niskich. Na wybrzeżu Bałtyku i Zatoki Gdańskiej stany
wysokie w związku ze zjawiskami wiatrowymi.
4. Zmiany oznakowania żeglugowego na sezon zimowy. Informujemy, że rozpoczęliśmy
zdejmowanie oznakowania żeglugowego na sezon zimowy. Oznakowanie zostanie zdjęte do
końca listopada 2015.
5. Po zdjęciu oznakowania istnieje możliwość żeglugi, do czasu wystąpienia pierwszych zjawisk
lodowych, przy zachowaniu szczególnej ostrożności i wykorzystaniu posiadanej dobrej praktyki
pływania oraz znajomości torów żeglownych, przy czym dodatkowym utrudnieniem są
wyjątkowo niskie stany wody.
6. 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
7. Czasowe ograniczenia w żegludze:
• Informujemy, że na części szlaków żeglownych nadal występują wyjątkowo niskie stany
wody. Należy zachować szczególną ostrożność.
• Na rzece Brdzie, w związku z trwającym remontem, zamknięta jest Śluza Miejska. Nie
przewiduje się otwarcia śluzy do końca roku.
• W związku z budową mostu w Malborku, RZGW w Gdańsku zamyka szlak żeglowny na
odcinku rzeki Nogat w km 18+000 do km 18+500 w dniach od 23.11.2015r. do 06.12.2015r.
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