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  Warszawa, dn. 1 marca 2021 r. 
 

 
 

WA.RPC.622.1.2021 

 

Informacja o aktualnej sytuacji na obszarze administrowanym przez RZGW w Warszawie 

stan na dzień 01.03.2021 r. na godz. 06:00 UTC 

 
1. Ostrzeżenia hydrologiczne1 

 
 Ostrzeżenia hydrologiczne obowiązujące na obszarze administrowanym przez RZGW w Warszawie 
przedstawiono w tabeli nr 1. 
 
Tabela 1: Ostrzeżenia hydrologiczne obowiązujące na obszarze administrowanym przez RZGW w Warszawie (godziny 
obowiązywania ostrzeżeń podane w lokalnym czasie urzędowym CET, tj. UTC+1h) 

Województwo  Opis sytuacji Stopień Okres obowiązywania Zlewnia 

mazowieckie 

Przebieg: W związku ze spływem wód 
roztopowych na dopływach Wisły, w zlewni 
Narwi i zlewni Bugu przewiduje się dalsze 

wzrosty stanów w strefie wody wysokiej, przy 
utrzymujących się lokalnie przekroczeniach 

stanów ostrzegawczych na Iłżance, Pilicy, Liwcu 
i Mławce i przewidywanych przekroczeniach 

stanów ostrzegawczych na Bugu we Frankopolu 
i w Wyszkowie oraz na Utracie w Krubicach. Na 

Liwcu w Zaliwiu-Piegawkach możliwe jest 
osiągnięcie stanu alarmowego. 

Uwagi: Zmiana dotyczy rzeki Bug. 

II 
Od: 07:05 27.02.2021 
Do: 15:00 01.03.2021 

Iłżanka, Radomka, 
Wisła od Dęblina do 

ujścia Narwi, Pilica od 
Zb. Sulejów, Jeziorka, 
Świder, Dolna Narew, 
rzeka: Dolna Narew, 

Bug, rzeka: Bug, 
Wkra,  Bzura 

podlaskie 

Przebieg: W związku ze spływem wód 
roztopowych przewiduje się dalszy wzrost 
poziomu wody w rzekach do strefy wody 

wysokiej, lokalnie powyżej stanów 
ostrzegawczych. Miejscami, w związku z 

utrzymującym się zlodzeniem, mogą wystąpić 
utrudnienia przepływu i związane z tym większe 

wahania stanu 
Uwagi: Brak. 

II 
Od: 13:15 28.02.2021 
Do: 13:15 03.02.2021 

Środkowa Narew, 
Dolna Narew, rzeka: 
Dolna Narew; Bug 

świętokrzyskie, 
lubelskie 

Przebieg: W związku ze spływem wód 
roztopowych prognozowany jest dalszy wzrost 
poziomu wody w strefie stanów wysokich, przy 
przekroczonym stanie ostrzegawczym w profilu 

Zawichost. 
Uwagi: Zmiana dotyczy wydłużenia okresu 

ważności oraz aktualizacji prognozowanego 
przebiegu zjawiska. 

II 
Od: 18:00 28.02.2021 
Do: 12:00 01.03.2021 

rzeka: Wisła od ujścia 
Sanu do ujścia 

Kamiennej 

 
 
 
 

 
1 Źródłem prezentowanych danych są informacje zbierane i przetwarzane przez państwową służbę hydrologiczno-meteorologiczną, którymi 

rozporządza Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy. 
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2. Ostrzeżenia meteorologiczne1 
 
 Na obszarze administrowanym przez RZGW w Warszawie nie obowiązują ostrzeżenia meteorologiczne (dot. 
zjawisk mogących wpływać na wzrosty stanu wód w rzekach). 
 

3. Przekroczenia stanów alarmowych i ostrzegawczych1 
 
 Na obszarze administrowanym przez RZGW w Warszawie zaobserwowano jedenaście przekroczeń stanu 
ostrzegawczego (tabela nr 2). Nie zaobserwowano przekroczeń stanów alarmowych. 
 
Tabela 2: Przekroczenia stanów ostrzegawczych i alarmowych na terenie administrowanym przez RZGW w Warszawie 

Rzeka Wodowskaz 

Stan wody 
(cm) 

Stan 
alarm. 
(cm) 

Powyżej st. 
alarm. 
(cm) 

Stan 
ostrz. 
(cm) 

Powyżej 
st. ostrz. 

(cm) 

Zmiana w ciągu 24 h 
(∆ cm) 

6:00 UTC 

Wisła Zawichost 561 620 - 480 81 21 

Iłżanka Kazanów 222 270 - 195 27 -10 

Pilica 
Sulejów 

(Kopalnia) 
233 260 - 230 3 0 

Pilica Białobrzegi 218 250 - 200 18 -1 

Czarna-
Włoszczowska 

Januszewice 391 400 - 320 71 0 

Wkra Trzciniec 288 330 - 280 8 7 

Mławka Szreńsk 168 180 - 130 38 5 

Bzura Żuków 308 350 - 300 8 4 

Mroga Bielawy 310 360 - 310 0 -7 

Utrata Krubice 221 280 - 220 1 -6 

Bug Wyszków 414 450 -     400 14 18 

 
4. Pogotowia i alarmy przeciwpowodziowe 

 
  Pogotowia i alarmy przeciwpowodziowe obowiązujące na obszarze administrowanym przez RZGW  
w Warszawie przedstawiono w tabeli nr 3. 
 
Tabela 3: Pogotowia i alarmy przeciwpowodziowe obowiązujące na obszarze administrowanym przez RZGW  
w Warszawie (godziny obowiązywania pogotowia/alarmu przeciwpowodziowego podane w lokalnym czasie 
urzędowym CET, tj. UTC+1h) 

Nazwa organu 
ogłaszającego i 
odwołującego 

Obszar obowiązywania 
Pogotowie/alarm 

przeciwpowodziowy 
Data i godzina 
wprowadzenia 

Data i godzina 
odwołania 

Prezydent Miasta Płocka m. Płock ALARM 
08.02.2021 
godz. 14.00 

 28.02.2021 
od godz. 10.00 

Wójt Gminy Słupno 

m. Wykowo i Rydzyno oraz w m. Słupno 
(ulice Bociania, Gołębia, Sokola, Wronia, 

Żurawia, Nad Słupianką, Zielona, 
Pocztowa 

ALARM 
09.02.2021 
godz. 08.00 

  

Wójt Gminy Bodzanów Gmina Bodzanów ALARM 
10.02.2021 
godz. 07.00 

  

Starosta Płocki 
Miasto i Gmina: Wyszogród i Gąbin 

Gminy: Mała Wieś, Bodzanów, Słupno, 
Słubice, Nowy Duninów 

ALARM 
10.02.2021 
godz. 12.00 

  

Starosta Wołomiński Gminy: Dąbrówka, Radzymin POGOTOWIE 
05.02.2021 
godz. 12.00 
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Wójt Gminy Słupno 
m. Borowiczki Pieńki, Bielino, Rydzyno, 

Liszyno, Wykowo, Słupno (osiedle 
położone poniżej ul. Młynarskiej) 

POGOTOWIE 
08.02.2021 
godz. 23.00 

  

Wójt Gminy Promna m. Biejków POGOTOWIE 
10.02.2021 
godz. 12.00 

  

Burmistrz Miasta i 
Gminy Białobrzegi 

m. Białobrzegi (oczyszczalnia ścieków), 
Brzeźce, Budy Brankowskie 

POGOTOWIE 
10.02.2021 
godz. 13.00 

  

Burmistrz Warki Gmina Warka POGOTOWIE 
19.02.2021 
godz. 13.00 

  

Starosta Powiatu 
Wyszkowskiego 

Gminy: Brańszczyk, Wyszków, Zabrodzie, 
Somianka 

POGOTOWIE 
28.02.2021  
godz. 19.00 

 

 
5. Informacja o zagrożeniach 

 
Aktualnie na obszarze RZGW w Warszawie obserwowany jest spływ wód roztopowych oraz lokalne zjawiska 

lodowe na ciekach. W związku z przedmiotową sytuacją możliwe są wahania stanu wody oraz lokalnie wzrosty. 
 

6. Wskazanie działań niezbędnych do podjęcia w ciągu najbliższej doby 
 

Monitorowanie sytuacji na obiektach i w ciekach w trybie dyżurów całodobowych, bieżący kontakt ze 
służbami zarządzania kryzysowego oraz IMGW-PIB. 

 
7. Aktualna sytuacja hydrologiczna2 

 
W ciągu ostatniej doby na obszarze administrowanym przez RZGW w Warszawie opad dobowy o sumie 

powyżej 20 mm nie został zaobserwowany. 
 

W ciągu najbliższej doby w regionie administrowanym przez RZGW w Warszawie w ciągu dnia głównie na 
południu i wschodzie możliwe opady mżawki. W nocy prognozuje się na wschodzie miejscami słabe opady mżawki. 

 
Obecnie stany wód na obszarze administrowanym przez RZGW w Warszawie układają się w strefie stanów 

wysokich, lokalnie średnich. Na dwunastu stacjach wodowskazowych zaobserwowano stan ostrzegawczy (tabela nr 2). 
Sytuacja hydrologiczno-meteorologiczna w regionie jest na bieżąco monitorowana. 
 
 W związku z obecnie panującymi warunkami meteorologicznymi, na ciekach będących w administracji 
RZGW w Warszawie mogą wystąpić wahania stanu wody, spowodowane lokalną dynamiką zjawisk lodowo-
roztopowych. 

 
W ciągu najbliższej doby na Wiśle spodziewane są: na stacji Zawichost spadki stanu wody w strefie stanów 

wysokich, przekroczenie stanu ostrzegawczego będzie się utrzymywać; od Annopola do Kępy Polskiej wzrosty stanu 
wody w strefie stanów wysokich, lokalnie średnich (stacje Warszawa-Bulwary i Modlin). Na stacji Puławy-Azoty 
możliwe niewielkie przekroczenie stanu ostrzegawczego w godzinach nocnych, na stacjach Warszawa-Bulwary i 
Modlin wzrost do strefy stanów wysokich.  

Na dopływach Wisły od Zawichostu do Włocławka przewiduje się wahania stanu wody w strefie stanów 
wysokich, lokalnie średnich. Na stacji Kazanów na Iłżance spadki stanu wody powyżej stanu ostrzegawczego. Na 
stacjach Sulejów-Kopalnia i Białobrzegi na Pilicy możliwe wahania powyżej stanu ostrzegawczego, na stacji Sulejów 
możliwy spadek poniżej stanu ostrzegawczego. Na stacji Januszewice na Czarnej-Włoszczowskiej możliwe wahania 
stanu wody w strefie stanów wysokich powyżej stanu ostrzegawczego. Na stacji Żuków na Bzurze możliwe wahania 
wzrosty stanu wody powyżej stanu ostrzegawczego. Na stacji Bielawy na Mrodze i Krubice na Utracie możliwe 
wahania stanu wody na granicy stanu ostrzegawczego.  

 
W ciągu najbliższej doby na Narwi od Orzyca po ujście prognozowane są wzrosty stanu wody w strefie stanów 

wysokich, lokalnie wahania (stacja Orzechowo) w strefie stanów średnich. Na dopływach przewiduje się wahania stanu 

 
2 Analiza sytuacji hydrologicznej na terenie administrowanym przez RZGW w Warszawie sporządzona na podstawie danych państwowej służby 

hydrologiczno-meteorologicznej, którymi rozporządza Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy. 
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wody w strefie stanów wysokich. Na stacji Trzciniec na Wkrze i Szreńsk na Mławce przekroczenie stanu 
ostrzegawczego będzie się utrzymywać. 
 

W zlewni Bugu od Liwca do ujścia spodziewane są wzrosty stanu wody powyżej stanu ostrzegawczego (stacja 
Wyszków). 

 
Ze względu na dynamikę zjawisk lodowych oraz spływ wód roztopowych, szczególnie na mniejszych ciekach, 

możliwe są wzrosty stanu wody. 
 
Od dnia 1 grudnia 2020 roku do odwołania lodołamacze stacjonują przy Stopniu Wodnym Włocławek  

w stanie rezerwy. 
W dniu 9 lutego 2021 r. o godz. 18.00 CET lodołamacze zostały postawione w stan pogotowia do odwołania. 
Od dnia 13 lutego 2021 roku do odwołania lodołamacze pracują na Zbiorniku Wodnym Włocławek. 
Od dnia 13 lutego 2021 roku do odwołania realizowane jest przepuszczanie lodu przez Stopień Wodny we 

Włocławku. 
 
Aktualny komunikat o zjawiskach lodowych3 na obszarze administrowanym przez RZGW w Warszawie na 

Wiśle, Bugu i Narwi w załączeniu. Zjawiska lodowe: 

• Na Wiśle (administrowany odcinek km 295+200 – 680+000): 
o Km 295+200 – 595+000 – rzeka wolna, 
o Km 595+000 – 620+000 – lód brzegowy (30%), 
o Km 620+000 – 636+000 – kra (10%), lód brzegowy (20%), 
o Km 636+000 – 645+000 – lód brzegowy (40%), 
o Km 645+000 – 651+000 – rzeka wolna, 
o Km 651+000 – 658+000 – kra (20%) i lód brzegowy (70%), 
o Km 658+000 – 666+000 – lód brzegowy (80%), 
o Km 666+000 – 674+500 – kra (10%) i lód brzegowy (60%), 
o Km 674+500 – 675+000 – kra (30%) i lód brzegowy (30%), 
o Km 675+000 – 680+000 – rzeka wolna, 

• Na Narwi (administrowany odcinek km 0+000 – 83+500): 
o Km 000+000 – 021+600 – lód brzegowy (10%, od 1 do 2 cm), 
o Km 021+600 – 029+500 – lód brzegowy (20%, od 2 do 4 cm), 
o Km 029+500 – 039+000 – pokrywa lodowa (70%, od 3 do 6 cm), płonia i przetainy (30%), woda na 

lodzie (10%), rynna na prawym brzegu w km od 35+000 do 38+000, 
o Km 039+000 – 064+000 – lód brzegowy (20%, od 2 do 5 cm), 
o Km 064+000 – 083+500 – lód brzegowy (10%, od 2 do 3 cm), 

• Na Bugu (administrowany odcinek km 0+000 – 42+200): 
o Km 000+000 – 038+000 – lód brzegowy (70%, od 4 do 12 cm), rynna na prawym brzegu w km 1+000 

- 5+000; 9+200 - 10+500; 25+000 - 30+500; 32+800 - 33+000; 34+240 - 34+800; 39+000-41+000, 
natomiast na lewym brzegu w km 0+300 - 4+000, 

o Km 038+000 – 039+000 – rzeka wolna, 
o Km 039+000 – 041+000 – lód brzegowy (80%, od 4 do 10 cm), 
o Km 041+000 – 042+200 – rzeka wolna. 

8. Informacje o zbiornikach 
 
  Zbiorniki RZGW pracują zgodnie z obowiązującymi instrukcjami. 
 
  Na Zbiorniku Włocławek dopływ średni dobowy na godz. 6:00 UTC wynosił około 1820 m3/s i był 
równoważony odpływem. Rzędna wody dolnej śluzy: 45,26 m n.p.m. 

Na Zbiorniku Dębe dopływ średni dobowy na godz. 6:00 UTC wynosił około 350 m3/s i był równoważony 
odpływem. Aktualną sytuację na zbiornikach RZGW przedstawiono w tabeli. 

 
 

 

 
3 Monitoring zjawisk lodowych na obszarze administrowanym przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie prowadzony jest na 

podstawie obserwacji własnych pracowników terenowych PGW Wody Polskie RZGW w Warszawie. 
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9. Informacja o żeglowności rzek i stanie urządzeń hydrotechnicznych 
 
  Ze względu na występowanie zjawisk lodowych, do odwołania zamknięte są wszystkie administrowane drogi 
wodne, to znaczy: 

• rzeka Wisła (wraz ze Zbiornikiem Włocławskim) km 295+200 – 680+000, 

• Kanał Żerański km 0+000 – 17+200, 

• rzeka Narew (wraz z Jeziorem Zegrzyńskim) km 21+600 – 83+500, 

• rzeka Bug km 0+000 – 42+200. 
Informujemy dodatkowo, że raporty ze zjawisk lodowych na administrowanych odcinkach Wisły, Narwi i Bugu 
dostępne są na stronie internetowej PGW WP RZGW w Warszawie pod adresem: 
https://warszawa.wody.gov.pl/sytuacja-hydrologiczno-nawigacyjna. 
Szczegóły dostępne są pod adresem: https://warszawa.wody.gov.pl/komunikaty-nawigacyjne/123-komunikaty-
nawigacyjne/1097-komunikat-nawigacyjny-nr-1-2021 
 
  Most tymczasowy przez Wisłę w rejonie mostu Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie został zdemontowany. 
W związku z powyższym opisane w Komunikacie Nawigacyjnym nr 28/2020 zamknięcie szlaku żeglownego Wisły w km 
520-523 nie obowiązuje. 
Szczegóły dostępne są pod adresem: https://warszawa.wody.gov.pl/komunikaty-nawigacyjne/114-
nieprzypisany/1069-komunikat-nawigacyjny-nr-39-2020  
 
  W km 637 drogi wodnej Wisły, w rejonie miejscowości Popłacin, została zamontowana przegroda śryżowa. 
Informujemy, że w konstrukcji przegrody pozostawiono przejście żeglugowe. Skrajne pływaki przęsła żeglugowego 
przegrody zostały oznakowane: lewy kolorem zielonym, a prawy czerwonym. Prosimy o przepływanie między 
oznakowanymi pływakami i nie zbliżanie się do konstrukcji przegrody, ze względu na znajdujące się pod wodą 
elementy konstrukcyjne. W związku z omawianymi utrudnieniami prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności 
podczas uprawiania żeglugi w rejonie 637 km rzeki Wisły (m. Popłacin). 
Szczegóły dostępne są pod adresem: https://warszawa.wody.gov.pl/komunikaty-nawigacyjne/123-komunikaty-
nawigacyjne/1068-komunikat-nawigacyjny-nr-38-2020  
 
  Ze względu na sezon zimowy oznakowanie szlaków żeglownych zostało zdemontowane na wszystkich 
administrowanych drogach wodnych, to znaczy: 
 • rzeka Wisła (wraz ze Zbiornikiem Włocławskim) km 295+200 – 680+000, 
 • Kanał Żerański km 0 – 17+200, 
 • rzeka Narew (wraz z Jeziorem Zegrzyńskim) km 21+600 – 83+500, 
 • rzeka Bug km 0 – 42+200. 
Żeglugę po wyżej wymienionych drogach wodnych dopuszcza się wyłącznie przy braku zjawisk lodowych, pod 
warunkiem znajomości lokalnych warunków nawigacyjnych i z zachowaniem szczególnej ostrożności. W okresach 
występowania zjawisk lodowych uprawianie żeglugi jest zabronione. Informujemy dodatkowo, że ze względu na 
obecną sytuację hydrologiczno-meteorologiczną wszystkie administrowane drogi wodne poza Zbiornikiem 
Włocławskim i Jeziorem Zegrzyńskim nie spełniają wymaganych parametrów pod względem głębokości tranzytowych. 
Szczegóły dostępne są pod adresem: https://warszawa.wody.gov.pl/komunikaty-nawigacyjne/123-komunikaty-
nawigacyjne/1059-komunikat-nawigacyjny-nr-37-2020  
 
  Ze względu na awarię kolektora ściekowego przesyłającego ścieki z lewobrzeżnej Warszawy do Oczyszczalni 
Ścieków Czajka, nieoczyszczone ścieki zrzucane są do Wisły wylotem w km 522+745, to znaczy w rejonie mostu Marii 
Skłodowskiej-Curie w Warszawie. Zrzucane do Wisły nieoczyszczone ścieki mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia.  
W związku z powyższym prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności przy uprawianiu żeglugi na drodze wodnej 
Wisły od Warszawy do Włocławka i unikanie kontaktu z zanieczyszczoną wodą. 
Szczegóły dostępne są pod adresem: https://warszawa.wody.gov.pl/komunikaty-nawigacyjne/123-komunikaty-
nawigacyjne/915-komunikat-nawigacyjny-nr-26-2020 
 
  Śluzowania jednostek pływających na śluzie Stopnia Wodnego Włocławek będą wykonywane, jeżeli poziom 
wody dolnego stanowiska stopnia (poniżej śluzy) będzie równy lub wyższy od rzędnej 42,80 m n.p.m. Poniżej tej 
wartości śluzowania nie będą realizowane. 
Szczegółowe informacje na temat aktualnej możliwości śluzowania można uzyskać pod numerami telefonów: 54 233 
93 95 wew. 22 lub 55; kom. 609 811 099; 601 381 189. 
Szczegóły dostępne są pod adresem: http://warszawa.wody.gov.pl/komunikaty-nawigacyjne/123-komunikaty-
nawigacyjne/765-komunikat-nawigacyjny-nr-10-2020 
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W związku z budową mostu Południowego w Warszawie szlak żeglowny w rejonie prowadzonych robót, to 

znaczy w kilometrze 500 rzeki Wisły, pozostaje zamknięty dla żeglugi. Przepłynięcie przez rejon prowadzenia robót 

wymaga zgłoszenia i uzgodnienia z Wykonawcą. W celu uzgodnienia terminu i warunków przepłynięcia przez rejon 

prowadzenia robót prosimy skontaktować się z Wykonawcą robót: GP MOSTY S.C., ul. Bruzdowa 42, 02-991 

Warszawa, e-mail: biuro@gpmosty.pl, telefon: +48 691 850 542. Ze względu na technologię i harmonogram 

prowadzenia robót zamiar przepłynięcia prosimy zgłaszać do Wykonawcy z co najmniej trzytygodniowym 

wyprzedzeniem. 

Szczegóły dostępne są pod adresem: http://warszawa.wody.gov.pl/komunikaty-nawigacyjne/123-komunikaty-

nawigacyjne/538-komunikat-nawigacyjny-nr-28-2019 

W związku z wybudowaniem tymczasowego progu podpiętrzającego wodę dla Elektrowni Kozienice, szlak 
żeglowny w km 425+950 rzeki Wisły w okolicy miejscowości Świerże Górne pozostaje zamknięty.  
Szczegóły dostępne są pod adresem: http://warszawa.wody.gov.pl/komunikaty-nawigacyjne/123-komunikaty-
nawigacyjne/562-komunikat-nawigacyjny-nr-7-2018 

 
Śluza Żerań i Śluza Włocławek pracują zgodnie z zasadami: 

Śluza Żerań: 

• czynna codziennie od poniedziałku do niedzieli i w dni świąteczne w godzinach: 7.00 – 15.00, 

• w miesiącach: maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień – w każdy piątek, sobotę, niedzielę i święto czas pracy 
śluzy wydłużony do godziny 19.00, 

• ostatnie śluzowanie rozpoczyna się nie później niż na pół godziny przed końcem czasu pracy śluzy, to znaczy 
odpowiednio o 14.30 albo 18.30, ze względu na długi czas trwania śluzowania, 

• szczegółowe informacje na temat aktualnej możliwości śluzowania można uzyskać pod numerami telefonu:  
22 811 47 20. 

Szczegóły dostępne są pod adresem: http://warszawa.wody.gov.pl/komunikaty-nawigacyjne/123-komunikaty-
nawigacyjne/546-sluza-zeran 

Śluza Włocławek: 

• czynna całą dobę we wszystkie dni tygodnia, 

• śluzowania jednostek rekreacyjnych odbywają się w wyznaczonych godzinach: 8.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00; lub gdy zbiorą się minimum trzy jednostki, 

• śluzowania jednostek pływających będą wykonywane, jeżeli poziom wody dolnego stanowiska stopnia 
(poniżej śluzy) będzie równy lub wyższy od rzędnej 42,80 m n.p.m.; poniżej tej wartości śluzowania nie będą 
realizowane, 

• szczegółowe informacje na temat aktualnej możliwości śluzowania można uzyskać pod numerami telefonów: 
54 233 93 95 wew. 22 lub 55; kom. 609 811 099; 601 381 189, 

• dodatkowo kierujący jednostkami pływającymi mogą kontaktować się z obsługą śluzy na 8 kanale pasma 
morskiego 156,400 MHz. 

Szczegóły dostępne są pod adresem: http://warszawa.wody.gov.pl/komunikaty-nawigacyjne/123-komunikaty-
nawigacyjne/545-sluza-wloclawek 
 

Komunikaty Nawigacyjne dostępne są pod adresem: http://warszawa.wody.gov.pl/komunikaty-nawigacyjne. 
 

10. Inne informacje 
 

Od dnia 8 lutego 2021 roku od godz. 12.00 CET do odwołania, w związku z aktualną sytuacją hydrologiczno-
meteorologiczną, Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej  
w Warszawie pracuje w trybie 2 – alarmowym. W Centrum Operacyjnym wprowadzono całodobowe dyżury 
powodziowe. 

 
W dniu 29 sierpnia 2020 roku o godz. 10.23 CEST doszło do awarii kolektora przesyłowego ścieki  

z lewobrzeżnej Warszawy do Oczyszczalni Ścieków Czajka. W dniu 13 grudnia 2020 roku w godzinach wieczornych 
dokonano przełączenia przepływu ścieków z układu tymczasowego na moście pontonowym do wybudowanego pod 
dnem Wisły rurociągu. 

Pracownicy PGW Wody Polskie dokonują od chwili wystąpienia awarii codziennych wizji terenowych Wisły 
pod kątem występowania zanieczyszczenia na odcinku od miejsca zrzutu nieczystości do Wisły (kolektor burzowy przy 
ul. Farysa w Warszawie) do Włocławka. 

mailto:biuro@gpmosty.pl
http://warszawa.wody.gov.pl/komunikaty-nawigacyjne/123-komunikaty-nawigacyjne/538-komunikat-nawigacyjny-nr-28-2019
http://warszawa.wody.gov.pl/komunikaty-nawigacyjne/123-komunikaty-nawigacyjne/538-komunikat-nawigacyjny-nr-28-2019
http://warszawa.wody.gov.pl/komunikaty-nawigacyjne/123-komunikaty-nawigacyjne/545-sluza-wloclawek
http://warszawa.wody.gov.pl/komunikaty-nawigacyjne/123-komunikaty-nawigacyjne/545-sluza-wloclawek
http://warszawa.wody.gov.pl/komunikaty-nawigacyjne
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UTC (ang. Universal Time Coordinated) – czas uniwersalny; w okresie letnim czas urzędowy w Polsce (CEST) UTC+2h, a w czasie zimowym (CET) 
UTC+1h. 
 
Komunikat o sytuacji hydrologiczno-meteorologicznej został opracowany przez Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej Regionalnego 
Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie na podstawie danych własnych oraz z państwowej służby hydrologiczno–meteorologicznej IMGW–PIB. 
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