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2018-09-25 Podział administracyjny Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie2

Gospodarka wodna  w Polsce:

• nowe Prawo Wodne,

• przejście pod inne ministerstwo,

• utworzenie PGW Wody Polskie,

• nowy podział administracyjny,

• przejęte obowiązki samorządów.



2018-09-25 Gospodarka wodne3

Zrównoważony rozwój gospodarki wodnej
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2018-09-25 Główne drogi wodne szczególnego znaczenia transportowego: E-30, E-40, E-706



2018-09-25 Główne drogi wodne szczególnego znaczenia transportowego: E-30, E-40, E-707

Parametr 
eksploatacyjny

Wielkość parametrów dla klas
Ia Ib II III IV Va Vb

Minimalne wymiary szlaku żeglownego w rzece [m]

szerokość szlaku 
żeglownego

15 20 30 40 40 50 50

głębokość tranzytowa 1,2 1,6 1,8 1,8 2,8 2,8 2,8

promień łuku osi szlaku 
żeglownego

100 200 300 500 650 650 800

Minimalne wymiary kanału [m]

szerokość szlaku 
żeglownego

12 18 25 35 40 45 45

najmniejsza głębokość wody 
w kanale

1,5 2,0 2,2 2,5 3,5 3,5 3,5

promień łuku osi szlaku 
żeglownego

150 250 400 600 650 650 800

Minimalne wymiary śluz żeglugowych [m]

szerokość śluzy 3,3 5,0 9,6 9,6 12,0 12,0 12,0

długość śluzy 25 42 65 72 120 120 187

głębokość na progu dolnym 1,5 2,0 2,2 2,5 3,5 4,0 4,0

1. Odra skanalizowana – dł. 228 km, w tym:
- kanał Gliwicki  (Gliwice – Koźle) – dł. 41 km;
- Odra skanalizowana (Koźle – Brzeg Dolny) – dł. 187 km

2. Odra środkowa swobodnie płynąca (Brzeg Dolny – ujście Warty) – dł. 335 km
3. Odra dolna swobodnie płynąca (ujście Warty – Szczecin) – dł. 124 km



Zadania Wód Polskich związane z żś

• trałowanie i skanowanie dna rzeki,

• usuwanie przeszkód nawigacyjnych,

• wystawianie oznakowania brzegowego i pływającego,

• wyznaczanie szlaków żeglugowych,

• sondowanie i wyznaczanie głębokości tranzytowej,

• utrzymanie budowli hydrotechnicznych,

• inwestycje – przebudowa lub budowa nowych

obiektów hydrotechnicznych.
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źródło: zasoby własne Kasper Jędrzychowski
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Poszukiwanie przeszkód podwodnych z użyciem sonaru

Sondowanie i trałowanie w celu wykrycia przeszkód nawigacyjnych
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Badanie przeszkód nawigacyjnych
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Usuwanie przeszkód nawigacyjnych
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Wystawianie, utrzymanie i konserwacja oznakowania nawigacyjnego



Nowe oznakowanie nawigacyjne ostróg na Odrze granicznej (testy)

jako dodatkowy element bezpieczeństwa szlaku żeglownego 
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Oznakowanie nocne szlaku żeglugowego
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Sondowanie – wyznaczanie głębokości tranzytowej
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Sondowanie – wyznaczanie głębokości tranzytowej
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Akcja lodołamania
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Czynniki wpływające na skuteczne i bezpieczne prowadzenie akcji lodołamania:
 Prognozy meteorologiczne
 Stany wody
 Temperatura wody i powietrza
 Siła i kierunek wiatru
 Rodzaj i stopień zalodzenia

Czas trwania akcji wpływa na jej
koszty.



Akcja lodołamania – nadzór GPS
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 Lodołamacze wyposażono w nadajniki GPS
 Zaprojektowane specjalne radiopławy do obserwacji ruchu kry lodowej

Parametry radiopławy:
 Masa ok 50 kg
 Temp. pracy od -25°C do +55°C
 Wytrzymała obudowa na nacisk kry lodowej
 Długość pracy – ponad 10 dni
 Moduł GPS/Glonass



Akcja lodołamania – system wspierania akcji
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Utrzymanie budowli hydrotechnicznych
• Zbiorniki retencyjne,

• Jazy,

• Śluzy,

• Tamy podłużne,

• Tamy poprzeczne,

• itp.
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Przykład nowoczesnego stopnia wodnego 

2018-09-2523 źródło: zasoby firmy ENERGA – www.media.energa.pl
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