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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:43 
wydanego przez SHO w Poznaniu BPH O/Wrocław IMGW-PIB z dnia 5.06.2013 r.

Zjawisko/stopień zagrożenia: wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych/2
Obszar: zlewnia Warty (wielkopolskie)
Ważność:  od godz. 13:15 dnia 05.06.2013r.  do godz. 14:00 dnia 06.06.2013 r.
Przebieg:  W związku ze zwiększeniem odpływu ze zbiornika Jeziorsko oraz prognozowanymi opadami deszczu, w 
ciągu najbliższej doby na obszarze zlewni Warty w województwie wielkopolskim, przewidywane są dalsze wzrosty 
stanów wody w strefie stanów wysokich. Prognozowane jest przekroczenie stanów ostrzegawczych poniżej zbiornika 
Jeziorsko na wodowskazach: Sławsk, Nowa Wieś Podgórna, Ląd, Pyzdry (Warta). Stany alarmowe utrzymywać się 
będą na wodowskazach: Bogusław (Prosna) i Kraszewice (Łużyca), a stany ostrzegawcze na wodowskazach: Koło,  
Śrem (Warta), Białośliwie (Noteć), Piwonice (Prosna), Ołobok (Ołobok) oraz Dąbie (Ner). 
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: 
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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