Gdańsk, dnia 2015-12-01
TU/TC/74-01-232/2015/mj

Komunikat o bieżącej sytuacji hydrologicznej w Regionie Wodnym Dolnej Wisły
stan na dzień 2015-12-01, 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 zachodnie i
wschodnie; Ważność: od 2015-12-01 08:00:00 do 2015-12-02 18:00:00; Przebieg: W związku z
wysokim napełnieniem Bałtyku (01.12.2015 - 545 cm) i przewidywanym wiatrem z kierunku
zachodniego do północno-zachodniego na całym wybrzeżu przewidywane są wahania poziomów
wody: do stanów ostrzegawczych na wybrzeżu zachodnim i powyżej stanów ostrzegawczych,
lokalnie z możliwością osiągnięcia stanów alarmowych na wybrzeżu wschodnim;
Prawdopodobieństwo: 95%
2. Aktualnie, o godz. 07:00 (06:00 UTC) na rzece Wiśle na wodowskazach w Toruniu i Fordonie
stany niskie, poniżej stany średnie, w ujściu wysokie.
3. Na wybrzeżu Bałtyku i Zatoki Gdańskiej stany ostrzegawcze i wysokie w związku z silnym wiatrem
i wpływem morza na ujściowe odcinki rzek. W ujściowych odcinkach rzek pozostających pod
wpływem Zalewu Wiślanego stany wysokie. Pozostałe rzeki regionu w strefie stanów średnich i
niskich.
4. Zmiany oznakowania żeglugowego na sezon zimowy. Informujemy, że oznakowanie zostało
zdjęte.
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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