
Parametry czynnych śluz 

 

Lp. Śluza Parametry Nr tel 

1 Czersko 

Polskie 
 

czas pracy: 

7.00-15.00 w 

dni robocze, sb-

ndz i święta- 

nieczynna, nr do 

operatora śluzy: 

(52) 343 51 11 

WG- 233 

L-117,90 m  

B-12,0 m  

H min na progu -3,50 m 

• klasa budowli II 

• długość całkowita śluzy 164.00 m 

• długość użytkowa komory 117.90 m 

• szerokość użytkowa komory 12.00 m 

• głębokość NWś nad progiem górnym 4.00 m 

• głębokość NWś nad progiem dolnym 3.50 m 

• spad maksymalny 5.28 m 

• rzędna progu górnego 27.97 m Kr 

• rzędna dna komory 23.65 m Kr 

• rzędna progu dolnego 23.65 m Kr 

• rzędna spodu konstrukcji mostowej 38.00 m Kr 

 

Śluza Czersko Polskie jest śluzą komorową o konstrukcji dokowej z betonu dozbrojonego. 

Konstrukcja śluzy podzielona jest na sekcje dylatacyjne: głowa górna, 7 sekcji komory i 

głowa dolna. Dylatacje uszczelnione taśmą dylatacyjną PCW. 

52 343 51 11 

2 

Śluza Miejska  

 

dni robocze w 

godz. 8:00 – 

19:00  

 

soboty, 

niedziele i 

święta w godz. 

10:00 – 19:00 

WG-580 

WD–246 

L-57,40 mB-9,60 m  

H min na progu – 2,20 m 

Śluza miejska nr 2 w Bydgoszczy umożliwia pokonywanie przez jednostki pływające 

różnicy 

poziomów wody, spiętrzonej za pomocą jazów farnego i ulgowego i ich ruch pomiędzy 

śluzami Czersko Polskie a Okole. 

• klasa budowli III (jako śluza położona na drodze 

wodnej klasy II) 

• długość całkowita śluzy 78.72 m 

• długość użytkowa komory 57.40 m 

52 322 37 01 

 

Zadaniem stopnia jest umożliwienie 

żeglugi rzeką Brdą skanalizowaną 

(od rz. Wisły do Kanału 

Bydgoskiego i dalej do Odry).   

Stopień Czersko Polskie składa się z 

następujących obiektów: 

• śluza komorowa Czersko Polskie 

• jaz walcowy 

• przepławka przy jazie walcowym 

(prawy przyczółek jazu)  



 • szerokość użytkowa komory 9.60 m 

• głębokość wody nad progiem górnym 2.67 m (przy normalnym piętrzeniu) 

• głębokość wody nad progiem górnym 2.20 m (przy minimalnym piętrzeniu) 

• głębokość wody nad progiem dolnym 2.46 m (przy tzw. wodzie normalnej – 

eksploatacyjnej) 

• spad normalny (35.86-32.53) 3.33 m 

• rzędna progu górnego 33.19 m Kr 

• rzędna dna komory 30.15 m Kr 

• rzędna progu dolnego 30.06 m Kr 

• rzędna górnej krawędzi wrót górnych 36.61 m Kr 

• rzędna górnej krawędzi wrót dolnych 32.62 m Kr 

 

• elektrownia wodna w maszynowni 

jazu (na lewym brzegu) – max. 

przełyk 3.5 m3/s 

• elektrownia wodna na prawym 

brzegu jazu – przelew boczny (poza 

administracją RZGW – administrator 

spółka MEWAT) – max. przełyk 30 

m3/s 

• nieczynna śluza Brdyujście nr 1 

 

   

3 Okole WD-260 

Kładka dla pieszych przy dolnej głowie śluzy, 

WWŻ – 6,84 m 

długość 57,4 m; 

szerokość 9,6 m; 

różnica poziomów 7,58 m 

początek Kanału Bydgoskiego 

52 32 25 620 

4 Czyżkówko Kładka dla pieszych przy dolnej głowie śluzy; 

WWŻ – 7,44 m; 

długość 57,4 m 

szerokość 9,6; 

różnica poziomów 7,53 m 

52 37 97 572 

5 Prądy Most drogowy na dolnej głowie śluzy; 

WWŻ – 3,85 m; 

długość 57,4 m 

szerokość 9,6 m 

różnica poziomów 3,82 m 

52 37 22 042 

6 Osowa Góra Most drogowy na dolnej głowie śluzy; 

WWŻ – 3,78 m; 

długość 57,4 m; 

szerokość 9,6 m; 

różnica poziomów 3,55 m 

52 37 22 042 

 


