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                                                          Sz. P.   Burmistrz Miasta / Wójt Gminy 

Kierownicy służb, inspekcji, straży 

w powiecie nowotarskim 
 

   
OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE Nr O:44 

Data i godzina wydania: 23.06.2021 - godz. 08:53 
 
Nazwa biura prognoz hydrologicznych: Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Pro-

gnoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie 
 
Zjawisko: gwałtowne wzrosty stanów wody 
Stopień zagrożenia: 1 
Ważność: od godz. 11:00 dnia 23.06.2021 do godz. 02:00 dnia 24.06.2021 
Obszar: Zlewnie: Soły od kaskady zbiorników, Skawy, Raby, Dunajca, Nidy, Czarnej, Wisłoki,                

Wisłoka, Sanu, Kamiennej, Wieprza, Bugu po Krzyczew oraz mniejszych bezpośrednich 
dopływów Wisły (małopolskie, świętokrzyskie, podkarpackie, lubelskie). 

Przebieg: W obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych                  
rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty                 
poziomu wody i podtopienia. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia 
szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrze-
gawczych, a krótkotrwale także alarmowych. 

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 65% 
Uwagi: Zmiana dotyczy treści przebiegu ostrzeżenia. Informacja wydana w związku z prognozowa-

nymi 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: Karolina Wolanin 
 
 
  O wszelkich zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi i podjętych działa-
niach, proszę informować PCZK starosty nowotarskiego: 

◼ w godzinach pracy starostwa: email: kryzys@nowotarski.pl;  tel./fax: 18 2661315, 

◼ po godzinach pracy: SK K-nta P PSP: email: psknowytarg@straz.krakow.pl 
                                                                     tel.: 18 2610971; 18 2610972;    fax: 18 2610999 
 

Pełnomocnik Starosty ds. Zarządzania Kryzysowego 
/ - / 

Jerzy Ostrowski 
 
 
 
 
 
Otrzymują:  
1. Adresaci 
2. a/a 
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