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INFORMACJA O SYTUACJI METEOROLOGICZNO- HYDROLOGICZNEJ  

na obszarze administrowanym przez 

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie 

 

stan na dzień 29.07.2019 na godz. 06:00  UTC 

1. Ostrzeżenia hydrologiczne 

Na obszarze administrowanym przez RZGW w Lublinie nie obowiązują ostrzeżenia hydrologiczne. 

2. Ostrzeżenia meteorologiczne  

Ostrzeżenia meteorologiczne na obszarze administrowanym przez RZGW w Lublinie dot. zjawisk mogących 
wpływać na wzrosty stanu wód w rzekach przedstawiono w Tabeli 1.  

Tabela 1. Ostrzeżenie meteorologiczne obowiązujące na obszarze RZGW w Lublinie 

Obszar Zjawisko Stopień Czas obowiązywania Prognozowany przyrost 
opadów deszczu 

woj. lubelskie  
powiaty: bialski, Biała 
Podlaska, biłgorajski, 

Chełm, chełmski, 
hrubieszowski, 

janowski, 
krasnostawski, 

kraśnicki, lubartowski, 
lubelski, Lublin, 

łęczyński, łukowski, 
opolski, parczewski, 
puławski, radzyński, 

rycki, świdnicki, 
tomaszowski, 

włodawski, zamojski, 
Zamość. 

 

Burze z gradem I od dnia 29.07.2019r. 

od godz. 12:00 

do dnia 29.07.2019 r. 

do godz. 24:00 

od 20 mm do 30 mm, 

lokalnie do 40 mm. 

woj. mazowieckie 
powiaty: białobrzeski, 

ciechanowski, 
garwoliński, 

gostyniński, grodziski, 
grójecki, kozienicki, 
legionowski, lipski, 
łosicki, makowski, 
miński, mławski, 

nowodworski, 
ostrołęcki, Ostrołęka, 
ostrowski, otwocki, 

Płock, płocki, płoński, 

Burze z gradem I Od dnia 29.07.2019 r. od 
godz. 12:00 do dnia 

29.07.2019 r do godz. 
24:00 

od 20 mm do 30 mm, 

lokalnie do 40 mm. 
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pruszkowski, 
przasnyski, przysuski, 

pułtuski, Radom, 
radomski, Siedlce, 

siedlecki, sierpecki, 
sochaczewski, 

sokołowski, 
szydłowiecki, 

Warszawa, warszawski, 
węgrowski, 
wołomiński, 

wyszkowski, zwoleński, 
żuromiński, 
żyrardowski. 

 

3. Przekroczenia stanów  alarmowych i ostrzegawczych  

Na obszarze administrowanym przez RZGW w Lublinie nie  zaobserwowano przekroczeń stanu      
ostrzegawczego i alarmowego. 

4. Pogotowia i alarmy przeciwpowodziowe  

Na obszarze administrowanym przez RZGW w Lublinie nie obowiązują pogotowia i alarmy 
przeciwpowodziowe. 

5. Informacje o potencjalnych zagrożeniach  

Brak. 

6. Wskazanie działań niezbędnych do podjęcia w ciągu najbliższej doby  

Brak. 

7. Aktualna sytuacja hydrologiczna 

W ciągu ostatniej doby na obszarze administrowanym przez RZGW w Lublinie opad dobowy 
 o sumie powyżej 20 mm nie został zaobserwowany. 

W ciągu najbliższej doby IMGW prognozuje się zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Przelotne opady 
deszczu oraz burze z gradem. Prognozowana suma opadów do 30 mm. Temperatura maksymalna od 30°C 

do 32°C. Wiatr słaby zmienny, przeważnie wschodni. W czasie burz porywy wiatru do 90 km/h.  

Na Bugu poniżej profilu Krzyczew obserwowano stabilizację i lokalne wahania poziomu wody, związane ze 
spływem wód opadowych i z pracą urządzeń hydrotechnicznych, w strefie wody niskiej i średniej, lokalnie 
wysokiej. 

W zlewni Bugu po profil Krzyczew obserwowano wzrost bądź wahania poziomu wody w strefie stanów 
średnich i niskich.  

Obecnie stany wód na obszarze administrowanym przez RZGW w Lublinie układają się głównie w strefie 
stanów  niskich i średnich.  

Sytuacja hydrologiczno-meteorologiczna w regionie jest na bieżąco monitorowana. 

Na Bugu poniżej profilu Krzyczew przewiduje się stabilizację i lokalne wahania poziomu wody związane ze 
spływem wód opadowych i z pracą urządzeń hydrotechnicznych w strefie wody niskiej i średniej, lokalnie 
wysokiej. 
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Na Bugu po profil Krzyczew przewiduje się stabilizację bądź spadki poziomu wody  w strefie stanów 
średnich i niskich.  
 
8. Informacja o zbiornikach  

Zbiornik Nielisz pracuje zgodnie z obowiązującymi instrukcjami.  

Aktualna pojemność powodziowa wynosi 12,57 mln m³(poz. 8 tabelki zbiornika). 
Zbiornik przeciwpowodziowy Nielisz dysponuje rezerwą powodziową 159,99 %. 

Aktualną sytuację na zbiorniku Nielisz przedstawiono w tabeli. 

9.Informacja o żeglowności rzek i stanie urządzeń hydrotechnicznych 

 

Wydano Komunikat Nawigacyjny Nr 3/2019 

Informuje, że szlak żeglowny na rzece Bug na odcinku: od 42+200 km do 224+200 km, nadal pozostaje 

zamknięty z powodu braku odpowiedniej głębokości tranzytowej. 

 

Ponadto informuje się, że w związku z budową mostu kolejowego na odcinku rzeki Bug w kilometrze 

96+500 mogą wystąpić znaczne utrudnienia spowodowane zmianą trasy szlaku żeglownego związane  

z prowadzonymi pracami przy budowie mostu. Stwierdza się także, że poruszanie się po tym odcinku drogi 

wodnej stwarza duże prawdopodobieństwo spowodowania wypadku oraz narażenia osoby poruszającej się 

po danym odcinku na utratę zdrowia. W  związku z powyższym, całkowicie zabrania się poruszania po 

odcinku drogi wodnej w obrębie budowy mostu, jak i przepływania pod nowo budowanym mostem.  

 

 
Szczegółowych informacji o warunkach żeglugowych udziela: 

Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim tel. 695 735 955 w godz. 8ºº - 16ºº 

Szczegółowe informacje dotyczące dróg wodnych administrowanych przez RZGW w Lublinie i wydawanych 
komunikatów dostępne są pod adresem: https://warszawa.rzgw.gov.pl/nasza-dzialalnosc/szlaki-
zeglowne/komunikaty-nawigacyjne/komunikaty-nawigacyjne 

 

    10. Inne informacje 

 

https://warszawa.rzgw.gov.pl/nasza-dzialalnosc/szlaki-zeglowne/komunikaty-nawigacyjne/komunikaty-nawigacyjne
https://warszawa.rzgw.gov.pl/nasza-dzialalnosc/szlaki-zeglowne/komunikaty-nawigacyjne/komunikaty-nawigacyjne
https://warszawa.rzgw.gov.pl/nasza-dzialalnosc/szlaki-zeglowne/komunikaty-nawigacyjne/komunikaty-nawigacyjne
https://warszawa.rzgw.gov.pl/nasza-dzialalnosc/szlaki-zeglowne/komunikaty-nawigacyjne/komunikaty-nawigacyjne

