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Komunikat o bieżącej sytuacji hydrologicznej w Regionie Wodnym Dolnej Wisły 

stan na dzień 2016-07-26, 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 na wodowskazach Wisły stany średnie.  

3. Przekroczony stan ostrzegawczy na rzekach:  

• Radunia (Goręczyno) 

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

średnie.  

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

wysokie. 

6. Pozostałe rzeki Regionu Wodnego Dolnej Wisły: przeważają stany wysokie i średnie, miejscami 

tylko niskie. 

Sytuacja żeglugowa 

7. Ze względu na niskie stany wody i brak możliwości zapewnienia głębokości tranzytowej zamyka 

się do odwołania żeglugę na Wiśle od km 684 (Korabniki) do 918 (Palczewo). 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. 

8. Rzeka Brda – w związku z zakończeniem remontu Śluzy Miejskiej nr 2 w Bydgoszczy informujemy, 

że wprowadza się czas pracy śluzy o następujących godzinach: 

• dni robocze (poniedziałek – piątek)      8:00 – 19:00 

• soboty, niedziele i święta    9:00 – 19:00 

Dodatkowych informacji udziela Nadzór Wodny w Bydgoszczy tel. (52) 365-21-90 oraz operator 

śluzy, tel. (52) 322 37 01 

9. Rzeka Brda – w związku z organizowanymi przez Urząd Miejski w Bydgoszczy zawodami 

pływackimi o nazwie „Woda Bydgoska” zamyka się szlak żeglowny rz. Brdy, na odcinku drogi 

wodnej Wisła Odra od km 9+500 do km 12+400, w dniu 15.08.2016r. od godz. 9:00 do 19:00. 

10. 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) 

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

wodnego Przegalina, informujemy, że w okresie marzec – listopad 2017 śluza będzie nieczynna. 
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12. Rzeka Szkarpawa – informujemy, że od dnia 27.07.2016r. prowadzony będzie 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. 

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  


