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wg rozdzielnika  
KOMUNIKAT OSTRZEGAWCZY  
ostrzeżenie hydrologiczne – wezbranie z przekroczeniem 
stanów ostrzegawczych

W ramach  działań  z  zakresu  monitoringu  zagrożeń  przekazujemy treść  ostrzeżenia  hydrologicznego
nr I:10 wydanego przez BPH IMGW-PIB Wrocław Obszar Wrocław dnia 15.03.2019r. 

Zjawisko/stopień zagrożenia: wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych/2
Obszar: zlewnie dopływów środkowej Odry (dolnośląskie, wielkopolskie)
Ważność: od godz. 11:15 dnia 15.03.2019r. do godz. 12:00 dnia 16.03.2019r.
Przebieg:  W  związku  z  trwającym  spływem  wód  opadowych  oraz  prognozowanymi  opadami  deszczu  w
zlewniach lewostronnych dopływów Odry środkowej położonych poniżej 700 m n.p.m., prognozuje się wzrosty i
wahania  stanów wody z  możliwością  lokalnych  przekroczeń  stanów ostrzegawczych.  W zlewni  Baryczy  (w
szczególności  zlewnie  Sąsiecznicy  i  Kurochu)  stany  wody  będą  utrzymywały  się  na  granicy  stanów
ostrzegawczego i alarmowego.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90%
Uwagi: Brak.

Uwagi WCZK w odniesieniu do niniejszego ostrzeżenia:
-  proszę podjąć stosowne działania w tym szczególnie związane z ostrzeżeniem ludności,
-  o  negatywnych  skutkach  zjawisk  meteorologicznych  i  anomalii  proszę  informować  Wojewódzkie  Centrum

Zarządzania Kryzysowego (tel. 61 854 99 10, fax. 61 854 99 20),
-  adres internetowy komunikatów ostrzegawczych IMGW: 
http://pogodynka.pl/ostrzezenia
http://pogodynka.pl/ostrzezeniahydro

UWAGA: Przy wykorzystywaniu ostrzeżeń w komunikatach medialnych proszę wskazywać jako źródło
informacji Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Rozdzielnik  
-PCZK
-Komenda Wojewódzka Policji
-Komenda Wojewódzka PSP
-Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad  Oddział w Poznaniu
-Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu
-PKP Ekspozytura Kierowania Ruchem w Poznaniu
-PKP Koleje Wielkopolskie
-Veolia Energia Poznań  S.A.
-WINB Poznań
-ODM PSE Zachód
-RCN PSE
-Ławica - Poznań Port lotniczy
-ENERGA Kalisz
-ENEA Poznań
-Telewizja TVP Poznań 
-Radio „Poznań”
-Radio „Eska”
-Radio RMF FM
-Radio „Zet”
-Radio „88,4”
-Radio Centrum 
-Radio Elka
-Życie Rawicza
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