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Komunikat o bieżącej sytuacji hydrologicznej w Regionie Wodnym Dolnej Wisły 

stan na dzień 2016-06-21, godz. 08:00  

 

Sytuacja hydrologiczna 

1. Biuro Prognoz Hydrologicznych Oddziału Morskiego IMGW PIB w Gdyni nie wydało ostrzeżeń 

hydrologicznych dla regionu wodnego Dolnej Wisły.  

2. Aktualnie, o godz. 08:00 stany na rzece Wiśle niskie, jedynie wodowskazy Tczew, Gdańsk 

Przegalina, Gdańsk Świbno i Gdańsk Ujście Wisły wskazują stany średnie.  

3. W ujściowych odcinkach rzek pozostających pod wpływem Bałtyku i Zatoki Gdańskiej stany    

średnie.  

4. W ujściowych odcinkach rzek pozostających pod wpływem Zalewu Wiślanego stany średnie. 

5. Pozostałe rzeki Regionu Wodnego Dolnej Wisły: stany niskie i średnie, miejscami wysokie. 

Sytuacja żeglugowa 

6. 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 

7. Rzeka Brda – w związku z trwającym remontem zamknięta jest Śluza Miejska nr 2 w Bydgoszczy. 

Informujemy, że od dnia 30.04.2016 r. śluzowania na Śluzie Miejskiej nr 2 w Bydgoszczy są 

możliwe, w ramach prób technicznych, po uzgodnieniu daty i godziny śluzowania z operatorem 

śluzy, tel. (52) 322 37 01 

8. Rzeka Martwa Wisła – w związku z planowanym remontem i przebudową urządzeń węzła 

wodnego Przegalina, informujemy, że w okresie marzec – listopad 2017 śluza będzie nieczynna. 

9. Rzeka Nogat – w związku z zawodami sportowymi zamyka się dla żeglugi w dniu 21 czerwca w 

godz. 08:00 do 14:00 odcinek drogi wodnej od km 18+050 (przystań MKS Nogat) do km 18+210 

(most drogowy)  

10. Rzeka Nogat – w związku z zawodami sportowymi zamyka się dla żeglugi w dniu 2 lipca w godz. 

11:00 do 17:00 odcinek drogi wodnej od km 18+050 (przystań MKS Nogat) do km 19+200 (kładka 

dla pieszych. 

11. 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) 

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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