Gdańsk, 29 kwietnia 2022 r.
GD.RPC.503.12a.2022.MJ
Wg rozdzielnika
K O M U N I K A T Nr 12a/2022
Na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. 2017 poz. 1566) oraz
art. 43 ust. 6 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. 2001 Nr 5 poz. 43) Regionalny
Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku informuje, że:
Od dnia 30.04.2022 otwiera się dla żeglugi następujące drogi wodne pozostające w zarządzie RZGW Gdańsk:
• rz. Szkarpawa, droga kl. II (min. głębokość tranzytowa zgodnie z rozporządzeniem 1,8 m) aktualna
głębokość tranzytowa 2,08 m przy stanie wody 499 cm na wodowskazie Tujsk
• rz. Wisła Królewiecka, droga kl. Ia (min. głębokość tranzytowa zgodnie z rozporządzeniem 1,2 m)
aktualna głębokość tranzytowa 1,49 m przy stanie wody 499 cm na wodowskazie Tujsk
• rz. Nogat, droga kl. II (min. głębokość tranzytowa zgodnie z rozporządzeniem 1,8 m) aktualna
głębokość tranzytowa miejscami nie spełnia wymagań (W km drogi wodnej 0+600 tj. poniżej śluzy Biała
Góra w kierunku Zalewu Wiślanego na długości odpowiednio 30 m występuje ograniczenie głębokości
do 176 cm przy stanie wody 186 cm na łacie wodowskazowej dolnego stanowiska śluzy Biała Góra. W
km drogi wodnej 24+500 i 30+800 tj. poniżej śluzy Rakowiec w kierunku Zalewu Wiślanego na długości
30 m występuje ograniczenie głębokości do 174 cm przy stanie wody 196 cm na łacie wodowskazowej
dolnego stanowiska śluzy Rakowiec. W km drogi wodnej 39+000 tj. poniżej śluzy Michałowo w
kierunku Zalewu Wiślanego na długości 20 m występuje ograniczenie głębokości do 148 cm przy stanie
wody 502 cm na łacie wodowskazowej dolnego stanowiska śluzy Michałowo 2,08 m przy stanie wody
499 cm na wodowskazie Tujsk)
• Kanał Jagielloński, droga kl. II (min. głębokość tranzytowa zgodnie z rozporządzeniem 2,2 m) aktualna
głębokość tranzytowa miejscami nie spełnia wymagań (W km drogi wodnej 3+300 na długości 20 m
występuje ograniczenie głębokości do 190 cm przy stanie wody 502 na łacie wodowskazowej dolnego
stanowiska śluzy Michałowo).
• rz. Tuga (zamknięta - Droga wodna na rzece Tudze zostanie otwarta po wykonaniu wszystkich
czynność umożliwiających bezpieczną i sprawną żeglugę. Otwarcie zostanie ogłoszone w osobnym
komunikacie).
• Kanał Elbląski (km 46+300-52+00) kl. Ia (najmniejsza głębokość wody zgodnie z rozporządzeniem
1,5m), jez. Drużno kl. Ia (najmniejsza głębokość wody zgodnie z rozporządzeniem 1,2 m), rzeka Elbląg
(0+000-3+900) kl. Ia (najmniejsza głębokość wody zgodnie z rozporządzeniem 1,2 m), Droga wodna
oznakowana. Aktualnie miejscami nie spełnia wymagań (W km 46+500 Kanału Elbląskiego oraz w km
1+200 jez. Drużno odpowiednio na długościach 10 m i 30 m, występuje ograniczenie głębokości do 134
cm przy stanie wody 516 na łacie wodowskazowej dolnego stanowiska Pochylni Całuny).
• Kanał Elbląski (km 0+450+36+600) kl. Ia (najmniejsza głębokość wody zgodnie z rozporządzeniem
1,5m), jez. Piniewo, jez. Sambród, jez. Ruda Woda, jez. Bartążek, Jez. Ilińsk: kl. II (głębokość
tranzytowa wody zgodnie z rozporządzeniem 1,8 m), Kanał Bartnicki (0+000-1+000) kl. Ia (najmniejsza
głębokość wody zgodnie z rozporządzeniem 1,5 m). Droga wodna oznakowana. Aktualnie miejscami
nie spełnia wymagań. W km drogi wodnej 21+200 i 32+100 tj. poniżej jez. Ruda Woda w kierunku
Buczyńca na długości odpowiednio 10 m i 20 m występuje ograniczenie głębokość do 140 cm przy
stanie wody 885 cm na łacie wodowskazowej górnego stanowiska pochylni Buczyniec.
Uwaga – aktualne w/w ograniczenia w głębokościach tranzytowych odnoszą się do stanu wód w dniu
dzisiejszym, tj. 29.04.2022 r.
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Od dnia 30.04.2022 czynne są pochylnie Kanału Elbląskiego:
• Buczyniec, Kąty:
od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 do 20:00,
w soboty, niedziele i święta w godz. 7:00 do 20:00.
• Oleśnica, Jelenie, Całuny:
od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 do 19:00,
w soboty, niedziele i święta w godz. 7:00 do 19:00.
Kontakt telefoniczny na w/w pochylnie (Nadzór Wodny Buczyniec):
Biuro: 55 248 70 92
Tel. Komórkowy: 510 043 037
Od dnia 30.04.2022 czynne są śluzy:
• Biała Góra, Szonowo, Rakowiec, Michałowo:
od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 do 19:00,
w soboty, niedziele i święta w godz. 7:00 do 19:00
(śluzowania jednostek towarowych poza wyżej wymienionymi godzinami pracy są możliwe po
wcześniejszym uzgodnieniu z kierownikiem obiektu z co najmniej 24-ro godzinnym wyprzedzeniem).
Kontakt telefoniczny na śluzy:
Śluza Biała Góra
tel. 55 277 16 91, kom. 797 511 541
Śluza Szonowo
tel. 55 272 20 49, kom. 509 219 551
Śluza Rakowiec
tel. 55 272 83 71, kom. 515 549 552
Śluza Michałowo
tel. 55 247 14 17, kom. 511 603 316
Śluzy nadzoruje Kierownik MEW kaskady Nogatu, kom. 516 060 249
Drogę wodną kaskady Nogatu nadzoruje Nadzór Wodny w Malborku, tel. 55 272 34 25, kom. 603 686 328.

Jednocześnie informujemy, że szczegółowe informacje o warunkach i ewentualnych ograniczeniach żeglugi na
wyżej wymienionych drogach wodnych publikowane będą na bieżąco w codziennej informacji żeglugowej na
stronie internetowej https://gdansk.wody.gov.pl.
Aktualne komunikaty nawigacyjne publikowane są na stronie internetowej: https://gdansk.wody.gov.pl.
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