PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

REWITALIZACJA
KANAŁU ELBLĄSKIEGO
na odcinkach: Jezioro Drużno – Miłomłyn, Miłomłyn – Zalewo, Miłomłyn – Ostróda – Stare Jabłonki

Filar kół linowych na stanowisku dolnym pochylni Jelenie

Początek tego Projektu miał miejsce 4 lipca 2011 r., kiedy to Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku, pani
Halina Czarnecka, podpisała porozumienie o doﬁnansowanie Projektu pn.: „Rewitalizacja Kanału Elbląskiego na odcinkach:
Jezioro Drużno – Miłomłyn, Miłomłyn – Zalewo, Miłomłyn – Ostróda – Stare Jabłonki” ze środków unijnych z Polską Organizacją
Turystyczną, którą reprezentowała Wiceprezes POT – Pani Elżbieta Wąsowicz – Zaborek.
Wartość przedmiotowego porozumienia dla w/w Projektu wyniosła 115 mln zł.
Projekt, którego Beneﬁcjentem jest Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku, otrzymał doﬁnansowanie w wysokości
ok. 48 mln zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka 2007 – 2013, 6. Oś priorytetowa „Polska gospodarka na rynku między-narodowym”, Działanie 6.4 „Inwestycje w
produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym”. Pozostała kwota na realizację Projektu pochodziła z Budżetu Państwa.
Podpisanie porozumienia o doﬁnansowanie było ukoronowaniem wysiłków szerokiego grona osób zaangażowanych w działania
na rzecz Kanału Elbląskiego oraz prawie czteroletnich działań Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku,
zmierzających do pozyskania środków zewnętrznych na sﬁnansowanie rewitalizacji jedynego takiego na świecie, wciąż
działającego obiektu hydrotechnicznego, dzieła niemieckich projektantów pod kierownictwem Georg'a Jacoba Steenke.

INFORMACJA O OTRZYMANIU DOFINANSOWANIA

Po rewitalizacji, 29 maja 2015 r., Kanał Elbląski został oﬁcjalnie przekazany ponownie do użytkowania.

Projekt Rewitalizacji Kanału Elbląskiego zrealizował cel publiczny związany z poprawą funkcjonalności, warunków żeglugowych i
bezpieczeństwa użytkowników Kanału nie powodując negatywnych oddziaływań na stan i funkcjonowanie środowiska
przyrodniczego. Rewitalizacja na wybranych odcinkach szlaków Kanału Elbląskiego stworzyła ogromną szansę dla aktywizacji
gospodarczej zachodniej części województwa warmińsko – mazurskiego, która może stać się podstawą do wypracowania nowych
ponadregionalnych produktów turystycznych pokazujących historię Polski.
Podpisanie porozumienia o sﬁnansowaniu Projektu

Pracownicy RZGW w Gdańsku zaangażowani w realizację Projektu

od lewej: Józef Rożyński, Paweł Wilde, Hanna Małyszczyk, Roman Kowalewski, Michał Górski, Anna Cieśla,
Halina Czarnecka (dyrektor), Justyna Rozenbajger, Andrzej Ryński (z-ca dyrektora), Marek Wilczopolski
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PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE

Projekt ponadregionalny, który obejmuje:
 obszar województwa warmińsko – mazurskiego, powiaty: elbląski, ostródzki, iławski
 szlak żeglugowy łączący Morze Bałtyckie z regionem Warmii i Mazur
 niezwykle atrakcyjny obszar wodny System Kanału Elbląskiego, który poprzez rzekę Elbląg i jezioro Drużno
łączy Zalew Wiślany i miasto Elbląg z Ostródą i Iławą
 zabytek hydrotechniki z XIX w. o randze międzynarodowej (system 5 pochylni z rozwiązaniem tzw.
„suchego grzbietu” i wyciągów mechanicznych napędzie wodnym, 4 śluzy, 5 jazów, 4 wrota: bezpieczeństwa i przeciwpowodziowe)
 Pomnik Historii, na mocy Rozporządzenia Prezydenta RP z dnia g14 stycznia 2011 r., na wniosek Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Projekt powiązany z innymi projektami, m.in. „okołokanałowymi” realizowanymi przez jednostki samorządu
terytorialnego w ramach m.in. Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007 – 2013
Osiągnięte cele:
 Poprawa warunków żeglugowych na Kanale
 Poprawa bezpieczeństwa użytkowników Kanału
 Poprawa funkcjonalności Kanału
 Zwiększenie turystyki pobytowej regionu
Efekty realizacji Projektu:
 Wzrost jakości użytkowania
 Zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników Kanału
 Wzrost liczby turystów korzystających z Kanału
 Poprawa spójności oferty turystycznej regionu
 Wzrost atrakcyjności turystycznej Polski
 Wzmocnienie potencjału rozwojowego regionu
Termin realizacji projektu ............................................................. lata 2008 – 2015
Przygotowanie projektu .....................................................................2008 – IV kw.2011 r.
Podpisanie porozumienia o doﬁnansowanie Projektu .......................04.07.2011 r.
Rozpoczęcie rzeczowej realizacji Projektu .........................................III kw. 2011 r. (sierpień)
Zakończenie rzeczowej realizacji Projektu .........................................II kw. 2015 r. (maj)
Rozliczenie rzeczowo – ﬁnansowe Projektu ......................................do 30.09.2015 r.
Budżet Projektu:
Całkowity koszt realizacji Projektu .....................................................ok. 115 mln. zł
w tym:
Środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ....................ok. 48 mln. zł
Środki Budżetu Państwa ....................................................................ok. 66 mln. zł
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INFORMACJA O PROJEKCIE

Budynek maszynowni na pochylni Jelenie
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LOKALIZACJA PROJEKTU

Projekt był realizowany na terenie województwa warmińsko – mazurskiego.

Stanowisko górne pochylni Buczyniec

Zasięg terytorialny działań podejmowanych w ramach przedsięwzięć inwestycyjnych obejmował:

powiat elbląski (gminy: Elbląg, Gronowo Elbląskie, Pasłęk, Rychliki),

powiat ostródzki (Małdyty, Morąg, miasto i gmina Ostróda, miasto i gmina Miłomłyn),

powiat iławski (miasto i gmina Iława, miasto i gmina Zalewo).
Pod względem geograﬁcznym obszar objęty projektem był zlokalizowany na terenie makroregionu Pojezierza Wschodniopomorskiego, obejmując wysoczyzny morenowe Pojezierza Iławskiego, rozdzielane jeziorami rynnowymi.
Zgodnie z podziałem hydrograﬁcznym znajduje się w obszarze zlewni Zalewu Wiślanego i Nogatu/Wisły.
Kanał, poprzez jezioro Drużno i rzekę Elbląg łączy Zalew Wiślany z systemem jezior Warmii i Mazur. Największymi jeziorami w
zespole wodnym wielkich jezior są następujące jeziora: Jeziorak, Drużno, Drwęckie.
Kanał Elbląski (niem. Oberländischer Kanal) to najdłuższy kanał żeglowny w Polsce.
Rozgałęziony system żeglugowy Kanału Elbląskiego zajmuje wyjątkowe miejsce wśród pięknych i malowniczych terenów północno
– wschodniej Polski. Ten unikalny w skali światowej kanałowy szlak wodny składa się z trzech odcinków zasadniczych o łącznej
długości 115,5 km oraz z wielu odgałęzień bocznych. Punktem węzłowym, od którego liczy się kilometraż jego trzech odgałęzień
(km 0,00) jest miejscowość Miłomłyn położona na poziomie 99 m n.p.m. Odgałęzienia te w kierunku jezior: Drużno, Szeląg i
Jeziorak (zwane dalej odcinkami) to:
I. Odcinek: śluza Miłomłyn (km 0,00) – pochylnia Buczyniec (km 36,77) – jezioro Drużno (52,0 km). Przedłużenie tego
szlaku w kierunku Zalewu Wiślanego prowadzi przez jezioro Drużno (7,4 km), a następnie rzekę Elbląg (17,70 km)
II. Odcinek: śluza Miłomłyn (km 0,00) – śluza Ostróda (km 15,11) – jezioro Szeląg (km 31,30)
III. Odcinek: śluza Miłomłyn (km 0,00) – Iława (km 32,20)
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Łącznie System Kanału Elbląskiego ma długość 151,7 km i obejmuje następujące szlaki:
 jezioro Drużno, o długości .....................................................7,4 km
 jezioro Drużno – śluza Miłomłyn, o długości ..........................52,0 km
 Miłomłyn – Iława, o długości .................................................32,2 km
 Miłomłyn – jezioro Szeląg, o długości ....................................31,3 km
 jezioro Jeziorak – m. Zalewo, o długości .................................17,7 km
 Kanał Bartnicki z jeziorem Bartężek, o długości ......................7,6 km
 Jezioro Illińskie, o długości .....................................................3,5 km
Odcinki międzyjeziorne, sztucznie zbudowane, mają długość 85,86 km.
Kanał został zaprojektowany przez inżyniera George’a Jakoba Steenke w 1837 roku i wybudowany w latach 1844 – 1881.
Największym problemem technicznym było pokonanie ponad 99 metrowej różnicy poziomu wód między jeziorami Drużno pod
Elblągiem, a jeziorem Piniewo. Steenke opracował niezwykle oryginalną koncepcję, która funkcjonuje do dziś w niezmienionej
formie, zadziwiając kunsztem XIX wiecznej wiedzy inżynierskiej.
Generalnie, rozwiązanie polegało na wybudowaniu pięciu pochylni (Buczyniec, Kąty, Oleśnica, Jelenie, Całuny) oraz czterech śluz
(Miłomłyn, Zielona, Mała Ruś i Ostróda). Statki pokonują pochylnie na specjalnych wózkach. System pochylni, z oryginalnym
rozwiązaniem tzw. „suchego grzbietu” i wyciągów mechanicznych o napędzie wodnym (koło wodne, turbina wodna), pozwala na
pokonanie na odcinku o długości niespełna 10 km różnicy wysokości wynoszącej ponad 99 metrów.

KANAŁ ELBLĄSKI
C
PO
0,3 m npm

H

N
YL

IE

ŚLUZA MIŁOMŁYN
99,5 m npm ŚLUZA ZIELONA
ŚLUZA OSTRÓDA
96,7 m npm

99,5 m npm

95,3 m npm

99,2 m

JEZ. DRUŻNO
20,7 km

9,6 km

36,6 km

4,6 km

10,5 km

82,0 km

Elbląg

Ostróda

Proﬁl Kanału

7

LOKALIZACJA PROJEKTU

Kanał Elbląski w przeszłości był wykorzystywany głównie do spławu drewna i transportu
towarów rolno – spożywczych, zaś obecnie
służy wyłącznie do celów turystycznych.
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z
dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie śródlądowych dróg wodnych (Dz. U. Nr 210, poz.
1786), Kanał Elbląski znajduje się w wykazie
śródlądowych dróg wodnych.
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z
dnia 7 maja 2002 roku w sprawie klasyﬁkacji
śródlądowych dróg wodnych (Dz. U. 2002 nr
77 poz. 695), Kanał Elbląski został zaliczony do
klasy Ia drogi wodnej na odcinku sztucznego
Kanału, zaś do klasy II – jako szlak przez jeziora.
Wymaga to utrzymania w nim głębokości
tranzytowych min. 1,5 m od rzędnej niskiej
wody żeglownej.
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Torowisko na pochylni Jelenie

POCHYLNIE

99,5 m npm

2,1 km

20,6 m

2,9 km
2,9 km

18,9 m

2,0 km

24,2 m
22,0 m

0,3 m npm

13,8 m

352 m

490 m

99,2 m

404 m
479 m

433 m

9,6 km

do Jeziora Drużno

do Jeziora Piniewo
Proﬁl pochylni

Wszystkie zadania zrealizowane w ramach projektu
znajdowały się na terenie Obszaru Chronionego
Krajobrazu Kanału Elbląskiego ustanowionym rozporządzeniem Nr 111 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z
dnia 3 listopada 2008 r. w sprawie Obszaru Chronionego.
Realizowane przedsięwzięcia były poza obszarami
Europejskiej Sieci Ekologicznej NATURA 2000, zarówno
w zakresie obszarów specjalnej ochrony ptaków
(OSOP) wyznaczonych Rozporządzeniem Ministra
Środowiska z dnia 21 lipca 2004 r. w sprawie obszarów
specjalnej ochrony ptaków Natura 2000, jak i poza
specjalnymi obszarami ochrony siedlisk (SOOS).

FORMY OCHRONY PRZYRODY

Formy ochrony przyrody

Nie obejmowały również miejsc wyszczególnionych w
Waloryzacji Przyrodniczej mających istotne znaczenie z
punktu widzenia tzw. Dyrektywy Siedliskowej.

Ujście Kanału do Jeziora Drużno

Najbliżej prowadzonych działań rewitalizacyjnych są zlokalizowane następujące obszary NATURA 20 00:
• Jezioro Drużno (kod obszaru: PLC2 0001)
• Dolina Drwęcy (kod obszar : PLB 80001)
• Do lina Pasłęki (kod obszaru: P B280 02)
• Lasy Iławskie (kod obszaru : PLB2800 5)
Pozostałe formy ochrony przyrody znajdują się w niewielkiej odległości od Kanału i stanowią:
Park krajobrazowy Wzgórz Dylewskich (położony w odległości około 29 km), Rezerwat Jezioro Francuskie,
Rezerwat wodny Rzeka Drwęca, Rezerwat leśny Sosny Taborskiej, Rezerwat torfowiskowy Jezioro Czarne,
Rezerwat faunistyczny Jezioro Iłgi, Rezerwat faunistyczny Wyspa Lipowa na jeziorze Marąg,
Obszar Chronionego Krajobrazu Jeziora Drużno, Rezerwat Przyrody Jezioro Drużno,
Rezerwat Przy ody Dęby w Krukach Pasłęckich, Rezerwat Przyrody Zatoka Elbląska ,
Rezerwat przyrody Rzeka Drwęca.
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LOKALIZACJA KANAŁU ELBLĄSKIEGO
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Elbląski
Orneta - obszar wiejski

Pieniężno - miasto

Kurzętnik
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Rybno
Zbiczno

PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE
Pochylnia Oleśnica

Pochylnia Buczyniec

Unikatowość Projektu
Infrastruktura Kanału Elbląskiego jest unikatowa w skali światowej. Jest to jedyny czynny dla turystów szlak żeglowny, w którym
wykorzystuje się system przemieszczania się statków za pomocą pochylni. Nie ma na świecie drugiego miejsca, gdzie turyści
mogliby doświadczyć tego typu atrakcji. W 2010 roku minęło już 150 lat od budowy Kanału Elbląskiego. Do tej pory Kanał
zachował swą oryginalną zabytkową infrastrukturę, co przyciąga wielu turystów zarówno z kraju jak i z zagranicy.
Niepowtarzalność, innowacyjne jak na tamte czasy rozwiązania techniczne, technologiczne i konstrukcyjne, a co za tym idzie
walory zabytkowe oraz walory przyrodnicze zostały również docenione m.in. w internetowej sondzie zorganizowanej przez
dziennik „Rzeczpospolita” – Kanał Elbląski został zaliczony do Siedmiu Cudów Polski.
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ZAKRES RZECZOWY PROJEKTU
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Prawidłowe funkcjonowanie Kanału uzależnione jest od sprawnego i bezpiecznego działania urządzeń technicznych pochylni i śluz.
Infrastruktura Kanału Elbląskiego wymagała inwestycji w działania poprawiające warunki żeglugowe na Kanale oraz jego
funkcjonalność, a także poprawiające bezpieczeństwo użytkowników.
Konieczne było wykonywanie remontów lub konserwacji poszczególnych elementów pochylni – maszynowni, torowisk, rowów
obiegowych, stanowisk dolnych i górnych pochylni, sieci dróg. Niezbędne było wykonanie generalnej odbudowy wszystkich
urządzeń i elementów pochylni, śluz. Projekt miał charakter liniowy.
Przedsięwzięcia inwestycyjne były realizowane na Kanale Elbląskim na wybranych odcinkach szlaków żeglownych:
Jezioro Drużno – Miłomłyn,
Miłomłyn – Zalewo,
Miłomłyn – Ostróda – Stare Jabłonki,
Jezioro Ruda Woda – Jezioro Bartężek.
Maszynownia pochylni Oleśnica
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Zadanie nr 4
Oznakowanie turystyczne przy
obiektach Kanału
Zadanie nr 1
Przebudowa Kanału Elbląskiego na szlakach
żeglownych: Miłomłyn – Ostróda – Stare Jabłonki,
Miłomłyn – Iława, Jezioro Ruda Woda – Jezioro
Bartężek

ZADANIA INWESTYCYJNE ZREALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU

Zadanie nr 2
Rewitalizacja Kanału Elbląskiego na
odcinku pomiędzy wrotami Buczyniec
a pochylnią Całuny

Zadanie nr 3
Przebudowa śluz: Miłomłyn,
Zielona, Ostróda i Mała Ruś
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Wyremontowany brzeg Kanału

Zadanie nr 1
Przebudowa Kanału Elbląskiego na szlakach żeglownych: Miłomłyn – Ostróda – Stare Jabłonki, Miłomłyn – Iława, Jezioro Ruda
Woda – Jezioro Bartężek
Przebudowano 3,4 km odcinka Kanału Iławskiego na szlaku żeglownym Miłomłyn – Iława (odmulenie)
Przebudowano 865 m odcinka Kanału Bartnickiego na szlaku żeglownym jezioro Ruda Woda – jezioro Bartężek
(odmulenie)
 Przebudowano 2,6 km odcinka Kanału w kierunku Ostródy, na szlaku żeglownym Miłomłyn – Ostróda – Stare Jabłonki
(odmulenie i ubezpieczenie brzegów)
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Przebudowano 10 km odcinka Kanału na szlaku żeglownym Miłomłyn – jezioro Drużno (odmulenie i ubezpieczenie
brzegów Kanału)
Odbudowano pochylnie w Buczyńcu, Kątach, Oleśnicy, Jeleniach i Całunach - kompleksowo odbudowano wszystkie
elementy urządzeń oraz obiektów na 5 pochylniach, w zakresie części: hydrotechnicznej, mechanicznej, torowisk,
instalacji elektrycznej, ogólnobudowlanej, architektonicznej, instalacji sanitarnych, łączności radiowej
Wykonano instalacje teletechniczne (TV przemysłowa, instalacja świetlna i dźwiękowa)
Zagospodarowano teren przy pochylniach Całuny, Jelenie, Oleśnica, Kąty - wykonano m.in.: miejsca do cumowania dla
jednostek oczekujących na śluzowanie (dwa stanowiska na każda pochylnię – górne i dolne) - parametry: długość 20,0 m,
40 m (tylko dla stanowiska dolnego pochylni Całuny), szerokość 1,0 m oraz wykonano rewitalizację otoczenia przy
maszynowniach na każdej pochylni
Na pochylni Buczyniec ułożono ciągi piesze, wykonano nowe oświetlenie (terenu Nadzoru Wodnego i nowego budynku
Izby Historii Kanału, ciągu pieszego), zmodernizowano parking leśny (przy Nadzorze Wodnym), wykonano na tej pochylni
stanowiska cumownicze na brzegu prawym o długości 100 m oraz na brzegu lewym o długości 60 m, wyremontowano
obrotnicę o średnicy 40,5 m
Wybudowano Izbę Historii Kanału. Budynek posiada dwie kondygnacje naziemne o funkcji wystawienniczej wraz z
zapleczem technicznym oraz jedną kondygnację podziemną, przewidzianą na toalety dla zwiedzających. Izba Historii
Kanału prezentuje innowacyjne podejście w zakresie prezentacji turystom wiedzy nt. XIX-wiecznego zabytku techniki.
Sprzęt mul medialny umożliwia zwiedzającym lepsze wyobrażenie funkcjonowania mechanizmów hydrotechnicznych
wykorzystanych na terenie Kanału Elbląskiego

ZAKRES RZECZOWY PROJEKTU

Zadanie nr 2
Rewitalizacja Kanału Elbląskiego na odcinku pomiędzy wrotami Buczyniec a pochylnią Całuny

Statek na pochylni Jelenie
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ZAKRES RZECZOWY PROJEKTU

Zadanie nr 3
Przebudowa śluz: Miłomłyn, Zielona,
Ostróda i Mała Ruś


Przebudowano śluzy: Miłomłyn,
Zielona, Ostróda i Mała Ruś

W ramach zadania wykonano m.in. :
 wzmocnienie istniejących konstrukcji
każdej śluzy,
 naprawę umocnień brzegowych awanportu dolnego i górnego śluz,
 stanowiska cumownicze w awanportach: górnym i dolnym,
 drugi, niezależnego układu napędowego wrót i zastawek (elektryﬁkacja śluzy), zachowując dotychczasowy mechanizm z napędem ręcznym.

Śluza Zielona

Zadanie nr 4
Oznakowanie turystyczne przy obiektach Kanału
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wykonano tablice informacyjne i kierunkowe na wszystkich obiektach zrewitalizowanych w ramach Zadań nr 2 oraz 3.

Pochylnia Kąty

Na każdej pochylni znajdują się następujące podstawowe obiekty i urządzenia:
1. urządzenia do przeciągania jednostek pływających – dwa torowiska, na każdym z nich
porusza się jeden wózek,
2. budynek maszynowni z kołem wodnym (lub turbiną – Całuny),
3. rurociąg stalowy, doprowadzający wodę na koło wodne (lub do turbiny – Całuny),
4. kanał roboczy, odprowadzający wodę z koła wodnego (turbiny) na dolne stanowisko,
5. ﬁlar kół linowych na górnym stanowisku,
6. ﬁlar kół linowych na dolnym stanowisku.

POCHYLNIE

Podstawowe informacje o pochylniach

Każda pochylnia składa się z dwóch równolegle poprowadzonych torowisk, łączących
stanowisko górne z dolnym. Na torowiskach poruszają się dwa wózki o ciężarze własnym 33 t i
nośności 50 t każdy. W przypadku obciążenia obu wózków jednocześnie dopuszczalna nośność
wynosi 38 t dla każdego wózka. Tory biorą swój początek na górnym stanowisku (jeszcze pod
wodą) przechodzą przez grzbiet (szczyt) pochylni i „schodzą" do dolnego stanowiska, kończąc się
pod wodą. Na każdym torze porusza się wózek przeciągany liną stalową pomiędzy górnym a
dolnym stanowiskiem i odwrotnie. Wózki wykonane są w konstrukcji ramowo – kratowej, oparte
na czterech parach kół jezdnych. Wózki połączone są ze sobą liną (tzw. liną tylnowozową). Jeden
koniec przyłączony jest do wózka od strony dolnej wody, potem lina biegnie do ﬁlaru kół
linowych na stanowisku dolnym, by następnie po przejściu przez koło zwrotne na ﬁlarze drugim,
końcem być podłączoną do drugiego wózka. Od strony wody górnej do wózków przymocowane są liny stalowe (tzw. liny
przedniowozowe), które poprzez krążki podpierające oraz koła kierunkowe ﬁlara kół linowych na górnym stanowisku,
doprowadzone są do bębna linowego umieszczonego w budynku maszynowni. Liny te nawinięte są na bęben przeciwbieżnie, dzięki
czemu przy obrocie bębna – jedna lina nawija się na bęben, a druga rozwija. Umożliwia to jednoczesny ruch wózków na pochylni w
przeciwnych kierunkach (przeciąganie jednego wózka ze stanowiska dolnego na górne odbywa się jednocześnie z przeciąganiem
drugiego wózka ze stanowiska górnego na dolne).
Dla poruszania wózków wykorzystano różnicę poziomów pomiędzy dwoma stanowiskami – siłą napędową jest koło wodne (bądź
turbina wodna w przypadku najmłodszej pochylni – tj. Całuny). Woda (której energia wprawia w ruch wózki) doprowadzana jest na
koło wodne poprzez rurociąg stalowy o średnicy 1000 mm z górnego stanowiska kanału. Rurociąg zamykany jest na wlocie zaworem
(sterowanie zaworem odbywa się z maszynowni). Woda z rurociągu traﬁa do tzw. skrzyni wodnej, a następnie spada na łopatki koła
wodnego uruchamiając ruch koła. Skrzynia wodna wyposażona jest w zasuwy (także uruchamiane z maszynowni) odcinające wylot
wody ze skrzyni na łopatki koła. Koło wodne ma średnicę ok. 8 m i szerokość ok. 5 m. Do koła wodnego przytwierdzone jest koło
zębate – wieniec, współpracujące z szeregiem przekładni zębatych, przenoszących ruch koła wodnego na ruch bębna linowego. W
związku z tym, że koło wodne obraca się tylko w jednym kierunku – zmianę kierunku obrotu bębna linowego (a tym samym i
kierunku jazdy wózka) osiąga się przez odpowiednie sprzęgnięcie przekładni za pomocą sprzęgła kłowego. Woda może też być
zrzucana bezpośrednio do rowu roboczego – rurociągiem jałowym o średnicy 600 mm. Prędkość ruchu wózków na pochylniach
wynosi w granicach 1.4 – 2.5 km/h. Całkowity czas przejazdu po pochylni (wraz z umieszczeniem statku na wózku) wynosi w
granicach 15 – 30 min.
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POCHYLNIE

Pochylnia Buczyniec
Pochylnia Buczyniec, położona w km
36+600 – 37+200) Kanału Elbląskiego,
jest pierwszą pochylnią Kanału licząc od
Miłomłyna. Na jej terenie, znajduje się
m.in. budynek Izby Historii Kanału, a w
nim ekspozycja prezentująca historię
oraz informacje o technicznych aspektach działania Kanału.

POCHYLNIA BUCZYNIEC

Pasłęk - miasto

JELENIE

Markusy

CAŁUNY
OLEŚNICA

Pasłęk - obszar wiejski

KĄTY

BUCZYNIEC
Rychliki

Buczyniec

Małdyty

18

Pochylnia Kąty, położona jest w km
38+700 – 39+200 Kanału Elbląskiego,
to druga z kolei pochylnia Kanału
licząc od Miłomłyna.

POCHYLNIE

Pochylnia Kąty

POCHYLNIA KĄTY

Pasłęk - miasto

JELENIE

Markusy

CAŁUNY
OLEŚNICA

Pasłęk - obszar wiejski

KĄTY

BUCZYNIEC
Rychliki

Buczyniec

Małdyty
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POCHYLNIE

Pochylnia Oleśnica
Pochylnia Oleśnica, położona w km
41+600 – 42+000 Kanału Elbląskiego, jest
środkową pochylnią Kanału. Posiada
największą ze wszystkich pochylni różnicę
poziomów wody.

POCHYLNIA OLEŚNICA

Pasłęk - miasto

JELENIE

Markusy

CAŁUNY
OLEŚNICA

Pasłęk - obszar wiejski

KĄTY

BUCZYNIEC
Rychliki

Buczyniec

Małdyty
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Pochylnia Jelenie, położona w km
43+800 – 44+360 Kanału Elbląskiego, jest czwartą z kolei pochylnią Kanału licząc od Miłomłyna.

POCHYLNIE

Pochylnia Jelenie

POCHYLNIA JELENIE

Pasłęk - miasto

JELENIE

Markusy

CAŁUNY
OLEŚNICA

Pasłęk - obszar wiejski

KĄTY

BUCZYNIEC
Rychliki

Buczyniec

Małdyty
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POCHYLNIE

Pochylnia Całuny
Pochylnia Całuny jest piątą, ostatnią z pochylni Kanału Elbląskiego
(licząc od strony Miłomłyna).
Położona jest w km 45+800 –
46+300 Kanału. Pochylnia ta jest
młodsza od pozostałych pochylni o
ok. 33 lata. W przeciwieństwie do
pozostałych pochylni (gdzie siłą
napędową jest koło wodne) tu
maszynę wyciągową napędza turbina Francisa z wałem pionowym.
Zmiana koncepcji napędu (z koła
wodnego na turbinę) prawdopodobnie była jedną z przyczyn odłożenia w czasie budowy pochylni w
Całunach.

POCHYLNIA CAŁUNY

Pasłęk - miasto

JELENIE

Markusy

CAŁUNY
OLEŚNICA

Pasłęk - obszar wiejski

KĄTY

BUCZYNIEC
Rychliki

Buczyniec

Małdyty
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Widok na śluzę Mała Ruś

Budowę śluz na Kanale Elbląskim zapoczątkowano w latach 50.
XIX wieku od obiektów Miłomłyn i Zielona, wykonanych w
konstrukcji drewnianej. Wkrótce później dołączyły do nich,
zbudowane już z cegły i kamienia – Ostróda i Mała Ruś. Wszystkie
śluzy na kanale funkcjonowały sprawnie do roku 1920, kiedy
zadecydowano o przystąpieniu do działań remontowych w ich
obrębie. W połowie lat dwudziestych XX wieku gruntownie
przebudowano drewniane komory śluz Miłomłyn i Zielona,
zastępując je masywnymi konstrukcjami betonowymi.
Remont obiektu Ostróda, polegający na wykonaniu komory
betonowej, przypada na rok 1931 i 1932. Jedyną śluzą, której stan
techniczny pozwolił na utrzymanie konstrukcji w jej oryginalnym
stanie była Mała Ruś. Zbudowana w latach siedemdziesiątych XIX
wieku, pozostała praktycznie niezmieniona do dnia dzisiejszego –
ze względu na dobry stan głównych elementów konstrukcji,
ostatnie działania na jej rewitalizacyjne przeprowadzono powierzchni.
Modernizacja śluz, przeprowadzona w okresie międzywojennym
uwzględniała jedynie remont w obrębie komór. Wszelkie ręczne
mechanizmy sterujące wrotami oraz procesem napełniania i
opróżniania komór pozostały w oryginalnej formie. Wspomniane
mechanizmy napędowe wrót stanowią kolejne, unikatowe w skali
kraju rozwiązanie technologiczne na szlaku Kanału Elbląskiego.
Działania rewitalizacyjne i modernizacyjne przeprowadzone w
latach 2013-2014 umożliwiły wdrożenie automatycznego systemu
wspomagającego istniejący dotychczas mechanizm, co umożliwiło współistnienie obu rozwiązań – taki stan rzeczy zaobserwować możemy na śluzach Miłomłyn, Zielona, Ostróda i Mała Ruś.
Komory obiektów Ostróda i Mała Ruś zamknięto na obu ich
głowach wrotami wspornymi dwuskrzydłowymi, wykonanymi w konstrukcji drewnianej. Do tego
celu wykorzystano drzewo dębowe i sosnowe. Jednoskrzydłowe wrota śluz Miłomłyn i Zielona
zbudowano w analogicznej konstrukcji. Choć idea, na której oparto ich konstrukcję, istniała już na
przełomie XVII i XVIII wieku, znajdując kontynuację w trakcie budowy Kanału Elbląskiego, jak
również obecnie, przy jego rewitalizacji. Świadczy to o niezwykłej wytrzymałości i stabilności modeli
konstrukcyjnych wrót wspornych.

PODSTAWOWE INFORMACJE O ŚLUZACH

Podstawowe informacje o śluzach
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ŚLUZY

Śluza Zielona
Znajduje się w miejscowości Liwa
(powiat ostródzki, gmina Miłomłyn).
Jest to śluza komorowa o konstrukcji
betonowej z wrotami jednoskrzydłowymi z mechanizmami cięgnowo
– łańcuchowymi o napędzie ręcznym. Zadaniem śluzy jest przepuszczenie wód z jeziora Jeziorak do Jeziora Drwęckiego.

ŚLUZA ZIELONA
km 4+620
IV
Ia
34,19 m
3,55 m
1,96 m

Łukta

LIGOWO

ZAGADKA

MIŁOMŁYN
Miłomłyn - miasto
MAŁA RUŚ

ZIELONA
OSTRÓDA
Miłomłyn - obszar wiejski
Ostróda (gm. miejska)
SAMBOROWO

Ostróda

Ostróda
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Śluza ta znajduje się w mieście
Ostróda (powiat ostródzki).
Konstrukcja śluzy jest betonowo –
ceglana. Wrota wsporne dwuskrzydłowe posiadają mechanizmy cięgnowe sztywne o napędzie ręcznym.
Przy konstrukcji dolnej głowy śluzy
znajduje się most drogowy.

ŚLUZY

Śluza Ostróda

ŚLUZA OSTRÓDA
km 15+110
IV
Ia
29,15 m
3,25 m
2,04 m

Łukta

LIGOWO

ZAGADKA

MIŁOMŁYN
Miłomłyn - miasto
MAŁA RUŚ

ZIELONA
OSTRÓDA
Miłomłyn - obszar wiejski
Ostróda (gm. miejska)
SAMBOROWO

Ostróda

Ostróda
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ŚLUZY

Śluza Mała Ruś
Śluza znajduje się w miejscowości
Zwierzewo (powiat ostródzki, gmina
Ostróda), w km 19+130 szlaku żeglugowego Miłomłyn – Ostróda – jezioro
Szeląg. Śluza umożliwia pokonanie
jednostkom pływającym różnicy poziomów między jeziorem Szeląg Wielki a Jeziorem Pauzeńskim.
Część konstrukcji głowy dolnej śluzy
przechodzi w most drogowy na trasie
Ostróda – Zwierzewo. Jest to śluza
komorowa, zbudowana z cegły i betonu. Posiada wrota wsporne dwuskrzydłowe z cięgnami sztywnymi, napędzane ręcznie.

ŚLUZA MAŁA RUŚ
km 19+130
IV
Ia
29,33 m
3,25 m
1,64 m

Łukta

LIGOWO

ZAGADKA

MIŁOMŁYN
Miłomłyn - miasto
MAŁA RUŚ

ZIELONA
OSTRÓDA
Miłomłyn - obszar wiejski
Ostróda (gm. miejska)
SAMBOROWO

Ostróda

Ostróda
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Śluza jest zlokalizowana w miejscowości Miłomłyn (powiat ostródzki,
gmina Miłomłyn).
Konstrukcja śluzy wykonana jest z
betonu i cegły; posiada wrota jednoskrzydłowe z mechanizmami cięgnowo – łańcuchowymi o napędzie
ręcznym korbowym. Końcowa część
konstrukcji głowy dolnej śluzy przechodzi w przyczółki mostu drogowego
na trasie Miłomłyn – Zalewo.

ŚLUZY

Śluza Miłomłyn

ŚLUZA MIŁOMŁYN
km 0+000
IV
Ia
33,88 m
3,60 m
3,54 m

Łukta

LIGOWO

ZAGADKA

MIŁOMŁYN
Miłomłyn - miasto
MAŁA RUŚ

ZIELONA
OSTRÓDA
Miłomłyn - obszar wiejski
Ostróda (gm. miejska)
SAMBOROWO

Ostróda

Ostróda
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OGÓLNE INFORMACJE O RZGW W GDAŃSKU

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku jest jedną z siedmiu
państwowych jednostek budżetowych nieposiadającą osobowości
prawnej, które działając w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa, realizują
zadania z zakresu gospodarowania wodami. RZGW w Gdańsku, od 1
lipca 2006 r. podlega Krajowemu Zarządowi Gospodarki Wodnej w
Warszawie .
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku działa na podstawie:
 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2006r. w
sprawie przebiegu granic obszarów dorzeczy i regionów wodnych
(Dz. U. z 2006 r. Nr 126, poz. 878 oraz z 2010r. Nr 130, poz. 874)
 Statutu nadanego przez Ministra Środowiska Zarządzeniem nr 37
z dnia 26 lipca 2013r. (Dziennik Urzędowy Ministra Środowiska) w
formie prawnej państwowej jednostki budżetowej podległej
Prezesowi Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej.”
 Regulaminu Organizacyjnego Regionalnego Zarządu Gospodarki
Wodnej w Gdańsku.
Głównym celem działania Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w
Gdańsku jest zarządzanie wodami na obszarze nadzorowanych zlewni
dla zapewnienia ludności wody pitnej odpowiedniej ilości i jakości,
ochrony wód przed zanieczyszczeniem, ochrony przed powodzią i suszą,
zapewnienia wody dla przemysłu, żeglugi i energetyki wodnej oraz
administrowanie rzekami i kanałami w imieniu Skarbu Państwa.
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RZGW w Gdańsku obejmuje swoją działalnością tereny województwa
pomorskiego oraz częściowo województwa kujawsko – pomorskiego i
warmińsko – mazurskiego. W administracji RZGW znajdują się drogi
żeglowne i nieżeglowne, jeziora, zbiorniki retencyjne, śluzy i jazy, wrota
przeciwpowodziowe i bezpieczeństwa oraz lodołamacze wraz z portami
i zimowiskami dla nich.

W strukturze Regionalnego Zarządu Gospodarki
Wodnej w Gdańsku znajdują się:
 Zarząd Zlewni Żuław i Rzek Przymorza Wschodniego z siedzibą w Tczewie
 Zarząd Zlewni Wisły Kujawskiej z siedzibą w
Toruniu.

Obszar działania RZGW w Gdańsku stanowią:
 dorzecze dolnej Wisły od miejscowości Korabniki do ujścia do
Morza Bałtyckiego,
 zlewnie rzek Przymorza na zachód od Wisły do rzeki Słupi,
 zlewnie rzek Przymorza na wschód od Wisły do rzeki Pasłęki
włącznie.

RZGW w Gdańsku posiada także 10 podległych im
nadzorów wodnych. Jednostki te reprezentują RZGW
Gdańsk w terenie oraz wykonują zadania bezpośrednio związane z utrzymaniem wód.

Choczewo

Puck (gm. miejska)

Wicko

Jasta

rnia

Gniewino

Smołdzino

Puck

Hel
Reda

Główczyce

Kosakowo

Wejherowo (gm. miejska)

Ustka

Nowa Wieś Lęborska

Ustka (gm. miejska)
Łęczyce
Luzino

Rumia

Wejherowo

Lębork

Słupsk
M. Gdynia

Damnica

M. Słupsk

Słupsk

Potęgowo

Szemud
Linia
Cewice
M. Sopot

Przodkowo
Kobylnica

Dębnica Kaszubska

Gdańsk

Pomorskie

Czarna Dąbrówka

M. Gdańsk
Braniewo (gm. miejska)

Krynica Morska

Żukowo - obszar wiejski

Frombork - miasto

Kartuzy - miasto

Lelkowo

KAMIENNA GRODZA

RUTKI

Tolkmicko - miasto

ŻUKOWO

CHMIELONKO

LNISKA

Stegna

Kartuzy - obszar wiejski

Chmielno

Braniewo

Przegalina

Żukowo - miasto

Sierakowice

STRASZYN

Górowo Iławeckie
Tolkmicko

PRZEGALINA

PRZĘDZIESZYN

Frombork

Sztutowo

Kolbudy

ŁAPINO

Płoskinia

Borzytuchom

930,01

JUSZKOWO

Pieniężno - miasto

PRUSZCZ GD.

Stężyca

Kołczygłowy

GDAŃSKA GŁOWA

Cedry Wielkie

KUŹNICE

Somonino
OSTRZYCE

Trzebielino

Pieniężno - obszar wiejski

Pruszcz Gdański (gm. miejska)

KOLBUDY

BRODNICA

Sulęczyno
Kępice - obszar wiejski

Pruszcz Gdański

Młynary - obszar wiejski

Parchowo

Suchy Dąb

Nowy Dwór Gdański - miasto

Przywidz

Milejewo

Ostaszewo
Nowy Dwór Gdański - obszar wiejski

Bytów - miasto

Młynary - miasto

M. Elbląg

Pszczółki

Wilczęta

Trąbki Wielkie

Orneta - obszar wiejski

Elbląg

Warmińsko - mazurskie

Bytów - obszar wiejski
Kościerzyna

Nowy Staw - miasto

Nowa Karczma
Kościerzyna (gm. miejska)

Lidzbark Warmiński

Orneta - miasto

Lichnowy

Tczew

Tuchomie

MICHAŁOWO

Nowy Staw - obszar wiejski

Gronowo Elbląskie

Studzienice
Tczew

Lipusz

Tczew (gm. miejska)
Godkowo

Skarszewy - obszar wiejski
Skarszewy - miasto

Liniewo

Malbork

Lubomino

Pasłęk - miasto

Miastko - obszar wiejski

Stare Pole
Markusy

RAKOWIEC

Malbork (gm. miejska)

CAŁUNY

Pasłęk - obszar wiejski

JELENIE

Miłoradz

Miłakowo - miasto

OLEŚNICA
SZONOWO

Dziemiany
Lipnica

Malbork

Subkowy

Stara Kiszewa

KĄTY

Buczyniec

BUCZYNIEC

Dobre Miasto - obszar wiejski
Miłakowo - obszar wiejski

Rychliki

Starogard Gdański (gm. miejska)
Stary Targ

Morąg - obszar wiejski

Dzierzgoń - obszar wiejski

Sztum - obszar wiejski
Zblewo

Świątki
Morąg

BIAŁA GÓRA

Pelplin - miasto

Starogard Gdański

Karsin

Koczała

OGÓLNE INFORMACJE O RZGW W GDAŃSKU

Region Wodny
Dolnej Wisły

Władysławowo
Krokowa

Łeba

Sztum - miasto

Dzierzgoń - miasto

Pelplin - obszar wiejski

Brusy - obszar wiejski

Kaliska
Małdyty

Konarzyny

Brusy - miasto
Bobowo

Stary Dzierzgoń
Mikołajki Pomorskie

Lubichowo

Zalewo - miasto

Ryjewo

Gniew - miasto

Czarna Woda
Przechlewo

Jonkowo

Morzeszczyn
Zalewo

Łukta

Skórcz
Prabuty - obszar wiejski

Czersk

Rzeczenica

Czersk - miasto

Skórcz (gm. miejska)

Osieczna

Gniew

Mylof

LIGOWO

Korzeniowo

Miłomłyn - miasto

MIŁOMŁYN

Kwidzyn

727,82

Prabuty - miasto

MAŁA RUŚ

ZAGADKA

Susz

Chojnice

Gietrzwałd

ZIELONA

Smętowo Graniczne

OSTRÓDA

Miłomłyn - obszar wiejski

Susz - miasto

Osiek
Kwidzyn (gm. miejska)

Śliwice

Ostróda (gm. miejska)

Chojnice (gm. miejska)

Człuchów

SAMBOROWO

Ostróda

Człuchów (gm. miejska)

Stawiguda

Sadlinki

Nowe - miasto
Nowe - obszar wiejski

Tuchola - obszar wiejski

Gardeja
Iława

Ostróda

Osie
Warlubie

Olsztynek - obszar wiejski

Iława (gm. miejska)

Kisielice - miasto

Olsztynek - miasto
Żur

Rogóźno

Kęsowo

Kamień Krajeński - obszar wiejski

IŁAWA

Kisielice

Cekcyn

Tuchola - miasto

Debrzno - miasto

ŻUR

Grunwald
Łasin - obszar wiejski
Lubawa

Jeżewo

Kamień Krajeński - miasto
Drzycim

Łasin - miasto
Lubawa (gm. miejska)

GRÓDEK

Lniano

Dragacz

Gostycyn

Biskupiec
KRĄPLEWICE

Sępólno Krajeńskie - obszar wiejski

Dąbrówno

M. Grudziądz

Nowe Miasto Lubawskie

Lubiewo
Gruta
Świecie nad Osą

Grudziądz
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Bukowiec

Świecie - obszar wiejski

Świekatowo

KOZŁOWO

7,82

Nowe Miasto Lubawskie (gm. miejska)

Świecie - miasto
Kurzętnik

PRZECHOWO

Grodziczno

Jabłonowo Pomorskie - miasto
Chełmno

Radzyń Chełmiński - miasto

Jabłonowo Pomorskie - obszar wiejski

Rybno

Radzyń Chełmiński - obszar wiejski
Koronowo - obszar wiejski

Zbiczno
Chełmno

Pruszcz
Sośno

Chełmno

Koronowo - miasto

Stolno

Książki

Płużnica

Brzozie

Lisewo

Działdowo
Lidzbark

Bobrowo

Wąbrzeźno (gm. miejska)

Dobrcz

Kijewo Królewskie
Lidzbark - miasto

Siedziba Zarządu Zlewni w Tczewie
Unisław

Obszar działania Zarządu Zlewni w Tczewie

Wąbrzeźno

Papowo Biskupie

Osielsko

Sicienko

Brodnica (gm. miejska)

Kujawsko - pomorskie
Dębowa Łąka

Brodnica
Górzno - miasto

Chełmża

SMUKAŁA

Chełmża (gm. miejska)

Dąbrowa Chełmińska

Górzno - obszar wiejski

Wąpielsk

Kowalewo Pomorskie - miasto

Bydgoszcz

Płośnica

Bartniczka

Łubianka

Osiek

Golub-Dobrzyń

Świedziebnia

Kowalewo Pomorskie - obszar wiejski

M. Bydgoszcz
CZERSKO POLSKIE

Siedziba Zarządu Zlewni w Toruniu
Białe Błota

Golub-Dobrzyń (gm. miejska)

Łysomice
JAZ ULGOWY

Radomin

Zławieś Wielka

JAZ FARNY

Rypin

Obszar działania Zarządu Zlewni w Toruniu
Rypin (gm. miejska)

Solec Kujawski - miasto
Lubicz
Brzuze
Ciechocin

Solec Kujawski - obszar wiejski

Toruń

Nowa Wieś Wielka

Skrwilno

LUBICZ

Zbójno

731,34

M. Toruń

rzeki żeglowne należące
do RZGW Gdańsk

Rogowo

725,00
Wielka Nieszawka

rzeki nieżeglewne należące
do RZGW Gdańsk

Złotniki Kujawskie

Obrowo

Chrostkowo

Kikół

Rojewo

Szczutowo
Czernikowo
Skępe - obszar wiejski

Gniewkowo - miasto

w Gdańsku

Ciechocinek
Aleksandrów Kujawski (gm. miejska)

rzeki nienależące
do RZGW Gdańsk

Skępe - miasto

Gniewkowo - obszar wiejski
Aleksandrów Kujawski

Lipno (gm. miejska)

Raciążek
Nieszawa

Lipno
Inowrocław
Waganiec
Bobrowniki

Koneck

Dąbrowa Biskupia

Zakrzewo

Wielgie

jaz piętrzący w administracji
RZGW Gdańsk

Lubanie
Bądkowo
Fabianki

jaz piętrzący poza administracją
RZGW Gdańsk

M. Włocławek

elektrownia wodna
w administracji RZGW Gdańsk
elektrownia wodna
poza administracją RZGW Gdańsk

obszar zarządzany przez RZGW Gdańsk
granica między Zarządem Zlewni w Tczewie i Zarządem Zlewni w Toruniu

granice województw

Brześć Kujawski - obszar wiejski

obszar działania
Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej
w Gdańsku
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IZBA HISTORII KANAŁU ELBLĄSKIEGO

Izba Historii Kanału Elbląskiego na Pochylni Buczyniec
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