Gdańsk, dnia 2016-09-16
TU/TC/74-01/198/2016/bc

Komunikat o bieżącej sytuacji hydrologicznej w Regionie Wodnym Dolnej Wisły
stan na dzień 2016-09-16, godz. 08:00
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Sytuacja hydrologiczna
Biuro Prognoz Hydrologicznych Oddziału Morskiego IMGW PIB nie wydało ostrzeżeń
hydrologicznych dla regionu wodnego Dolnej Wisły.
Aktualnie, o godz. 08:00 na wodowskazach Wisły od Ujścia Wisły do wodowskazu Tczew stany
średnie, powyżej od wodowskazu Grudziądz 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: przeważają stany średnie i niskie, miejscami tylko
wysokie.
Sytuacja żeglugowa
Ze względu na wzrost stanów wody w Wiśle z dniem 5 sierpnia 2016 otwiera się żeglugę na
Wiśle od km 684 (Korabniki) do 918 (Palczewo). Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności
podczas uprawiania żeglugi, ponieważ pomimo zmiany poziomu wody, lokalnie nadal występują
istotne utrudnienia, ze względu na brak głębokości tranzytowej zgodnej z klasą drogi wodnej.
Pozostałe szlaki żeglowne są dostępne dla żeglugi i oznakowane. Przypominamy o konieczności
stosowania przez jednostki śluzowane odbijaczy wykonanych z tworzyw sztucznych, odbijaczy
plecionych lub drewnianych, w ilości odpowiedniej do długości jednostki, z uwagi na możliwość
uszkodzenia śluz. Jednocześnie informujemy, że nie będą śluzowane jednostki bez odbijaczy lub z
odbijaczami gumowymi.
System Kanału Elbląskiego, Pojezierza Iławskiego i Jeziora Drużno – przedłuża się czas pracy
pochylni do dnia 9 października 2016 r. Po tym terminie pochylnie będą nieczynne.
Rzeka Martwa Wisła – w związku z planowanym remontem pontonów most przez Martwą Wisłę
w Gdańsku Sobieszewie będzie wyłączony z ruchu drogowego w nocy dnia 20/21 i 21/22
września 2016 w godzinach od 22:00 do 05:00. W przypadku wystąpienia niekorzystnych
warunków hydrometeorologicznych wyznaczono terminy rezerwowe w dniach 22/23 i 23/24
września w tych samych godzinach
Rzeka Nogat - w związku z zawodami wędkarskimi zamyka się dla żeglugi szlak żeglowny
a. w dniach 24 do 25 września od km 0+400 do km 14+500 (odc. Biała Góra-Szonowo)
b. w dniach 24 do 25 września od km 23+950 do km 38+590 (odc. Rakowiec-Michałowo)
Rzeka Martwa Wisła – w związku z planowanym remontem i przebudową urządzeń węzła
wodnego Przegalina, informujemy, że w okresie marzec – listopad 2017 śluza będzie nieczynna.
Rzeka Szkarpawa – informujemy, że od dnia 27.07.2016r. prowadzony jest remont klapy na
stanowisku górnym śluzy Gdańska Głowa. Remont odbywać się będzie bez wyłączania śluzy z
użytkowania, zatem prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności podczas śluzowań.
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12. 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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