Gdańsk, dnia 2017-08-29
TU/TC/74-01/163/2017/bc

Komunikat o bieżącej sytuacji hydrologicznej w Regionie Wodnym Dolnej Wisły
stan na dzień 2017-08-29, godz. 08:00

1)
2)
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Sytuacja hydrologiczna
Biuro Prognoz Hydrologicznych IMGW PIB nie wydało ostrzeżeń hydrologicznych dla regionu
wodnego Dolnej Wisły:
Aktualnie, o godz. 08:00 stany wody na Wiśle: od wodowskazu Ujście Wisły do wodowskazu
Toruń stany średnie, dalej w górę rzeki stany niskie.
W ujściowych odcinkach rzek pozostających pod wpływem Bałtyku i Zatoki Gdańskiej stany
średnie.
W ujściowych odcinkach rzek pozostających pod wpływem Zalewu Wiślanego – stany średnie.
Pozostałe rzeki Regionu Wodnego Dolnej Wisły: na rzekach regionu przeważają stany średnie,
miejscami stany wysokie, przy czym na wodowskazie Goręczyno (rzeka Radunia) nadal utrzymują
się stany ostrzegawcze.
Informacja o działaniach nadzwyczajnych

6) Rzeka Brda. Trwa akcja udrażniania rzeki Brdy poniżej zapory Mylof. W akcji biorą udział służby
RZGW, jednostki straży pożarnej i wojska. Sukcesywnie usuwane są pnie i gałęzie powalonych
drzew z koryta rzeki. Na dzień dzisiejszy sytuacja jest ustabilizowana.
W związku ze spadkiem wody na stanowisku górnym stopnia Mylof oraz utrzymywaniu się na
dolnym stanowisku poziomu wody w granicach 200 cm z tendencją malejącą, od dnia 26 sierpnia
br. służby meteorologiczne IMGW zaprzestają prowadzenia stałej obserwacji przepływów.
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8)

9)
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Sytuacja żeglugowa
Na wszystkich drogach wodnych regionu wodnego dolnej Wisły żegluga jest otwarta.
Rzeka Brda - w wyniku nawałnicy z dnia 11-12 sierpnia br. do dowołania wstrzymuje się ruch
turystyczny na rzece Brdzie na odcinku od miejscowości Zapora do miejscowości Żukowo tj. od
133,6 do 118 km. Jednocześnie prosi się o zachowanie szczególnej ostrożności na odcinku rzeki
od 118 do 80 km, od Żukowa do Świtu.
Rzeka Nogat – w związku z imprezą sportową zamyka się dla żeglugi odcinek szlaku żeglownego
rzeki Nogat od km 18+210 (kładka dla pieszych) do km 19+200 (most betonowy) w dniach:
 02.09.2017 w godz. 8:00 – 10:30
 03.09.2017 w godz. 5:30 – 11:30
Rzeka Wisła - z powodu prac remontowych od dnia 23 sierpnia br. śluza na Stopniu Wodnym
Włocławek zostaje zamknięta do odwołania.
Rzeka Wisła – w związku z koniecznością dokonania przeglądu technicznego progu
stabilizującego poziom wody dolnej Stopnia Wodnego we Włocławku, w dniu 31.08.2017r., w
godzinach 9:00 – 13:00 przepływ wody przez Stopień zostanie wstrzymany, co spowoduje
obniżenie poziomu wody na rzece Wiśle o około 1,5 m w rejonie Włocławka i o około 1 m w
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rejonie Torunia. Pogorszenie się warunków żeglugowych będzie się utrzymywać do 12 godzin po
wstrzymaniu przepływu. W związku z powyższym prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności.
12) Informujemy, że w związku z przebudową i remontem śluza Przegalina łącząca rzekę Martwą
Wisłę z Wisłą będzie zamknięta w okresie od 1 października 2018 do 31 maja 2019.
13) 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
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