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INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
BIURO PROGNOZ HYDROLOGICZNYCH WE WROCŁAWIU
WYDZIAŁ PROGNOZ I OPRACOWAŃ HYDROLOGICZNYCH W
POZNANIU
ostrzega:
Data i godzina wydania: 28.06.2020 - godz. 12:30
Nazwa biura prognoz hydrologicznych: Biuro Prognoz Hydrologicznych we Wrocławiu,
Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Poznaniu
INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU Nr I:47
Zjawisko: gwałtowne wzrosty stanów wody
Stopień zagrożenia: 1
Ważność: od godz. 12:40 dnia 28.06.2020 do godz. 09:00 dnia 29.06.2020
Obszar: Zlewnia górnej Warty (śląskie)
Przebieg: W związku z rozwojem sytuacji hydrologiczno-meteorologicznej, na obszarze
występowania prognozowanych opadów deszczu z burzami, na mniejszych rzekach oraz
w zlewniach zurbanizowanych w województwie śląskim, mogą wystąpić gwałtowne
wzrosty stanów wody i lokalne podtopienia. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku
wystąpienia szczególnie intensywnych opadów deszczu, istnieje możliwość przekroczenia
stanów ostrzegawczych bądź alarmowych. W ciągu najbliższej doby występujące
przekroczenia stanów ostrzegawczych i alarmowych będą się jeszcze utrzymywać.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 45%
Uwagi: Informacja wydana w związku z prognozowanymi opadami o charakterze
burzowym, które występują lokalnie. Ze względu na swój charakter, intensywny,
punktowy opad, w miejscu jego wystąpienia może spowodować potencjalne zagrożenie
hydrologiczne
ze strony mniejszych rzek, jak i lokalne podtopienia (głównie na obszarach miejskich).
Dyżurny synoptyk hydrolog: Emilia Popielewska

Opracowanie niniejsze jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(Dz. U. z 2017 r. poz. 880, 1089, z 2018 r. poz. 650).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie) jest dozwolone
wyłącznie w formie dosłownej, z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji, tj. IMGW-PIB.
Odbiorcy przysługuje prawo reklamacji. Składanie reklamacji:centrum.hydro@imgw.pl
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