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wg rozdzielnika
KOMUNIKAT OSTRZEGAWCZY
Wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych.
  

W ramach działań z zakresu monitoringu zagrożeń przekazujemy treść ostrzeżenia hydrologicznego 
nr I:47 wydanego przez BPH O/Wrocław IMGW PIB dnia 11.09.2014 r.

Zjawisko/stopień zagrożenia:  2
Obszar: Rejon hydrologiczny III (dolnośląskie, opolskie, wielkopolskie, śląskie)
Ważność: 14:00 dnia 11.09.2014 do godz. 13:00 dnia 12.09.2014
Przebieg: Przewidywane opady deszczu będą powodowały wzrosty stanów wody w całym dorzeczu górnej i środkowej 
Odry. Na górnej Odrze wzrost może wynieść ok. 100 cm. W zlewniach dopływów górnej i środkowej Odry możliwe są  
lokalne przekroczenia stanów ostrzegawczych a punktowo, szczególnie w zlewniach Baryczy i Straduni, przekroczenia 
stanów alarmowych.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 70%.
Uwagi: W zlewniach nizinnych ze względu na wolniejszy spływ wód opadowych przekroczenia stanów umownych 
mogą wystąpić po upływie ważności wydanej Informacji. 
 
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: 
www.imgw.pl/wl/internet/zz/zagrozenia/ost_meteo.html

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