
Potrzeby RZGW w Gdańsku 
na 2018r. 

Stanisław Otremba
Dyrektor PGW WP RZGW w Gdańsku

Stare Pole, 02.02.2018r.



Potrzeby RZGW w Gdańsku na 2018r. 
w zakresie utrzymania



Potrzeby na 2018r. w zakresie 
utrzymania wód, w tym budowli 

regulacyjnych:

 Prace konserwacyjne w korytach cieków
(m.in. koszenie, hakowanie, wycinka drzew i
zakrzaczeń, remont ubezpieczeń itp.)

 Ponad 680 zadań na kwotę ponad 57 mln zł.

Rzeka Liwa (przed i po koszeniu)                                                                                             Rzeka Pasłęka



Potrzeby na 2018r. w zakresie utrzymania 
obiektów piętrzących (w tym jazy i 
wielozadaniowe obiekty piętrzące)

 Ponad 30 zadań na kwotę ponad 1,89 mln zł.

Jaz w Bolszewie



Potrzeby na 2018r. w zakresie 
utrzymania kanałów:

 Prace konserwacyjne (m.in. okoszenie,
hakowanie, odmulenia, remont ubezpieczeń
itp.)

 Ponad 490 zadań na kwotę ponad 18,2 mln
zł.

Kanał Izbowa Łacha

Rów melioracyjny



Potrzeby na 2018r. W zakresie 
utrzymania wałów 

przeciwpowodziowych:

 Prace konserwacyjne (m.in. okoszenie, obsiew, zasypanie nor itp.)

 Ponad 180 zadań na kwotę ponad 9,6 mln zł.

Wał przeciwpowodziowy polderu Gardna V-VI



Potrzeby na 2018r. w zakresie 
utrzymania pompowni:

 Eksploatacja i remonty pompowni (bez energii elektrycznej)

 Ponad 70 zadań na kwotę ponad 4,6 mln zł.

Pompownia Bystra Pompownia Komorowo-Jordanki



Potrzeby na 2018r. W zakresie 
utrzymania pozostałych obiektów 
związanych z gospodarką wodną:

 Eksploatacja i remonty budynków i innych obiektów (bez energii
elektrycznej)

 Ponad 70 zadań na kwotę ponad 9,2 mln zł.

MEW Michałowo Nabrzeże w Gdańsku-Sobieszewie



Łączne potrzeby na planowane zadania na 
2018r. w zakresie utrzymania wynoszą 

ponad 100 mln zł.

Na chwilę obecną ustalanie 
szczegółowego planu robót jest w toku.



Potrzeby RZGW w Gdańsku na 2018r. 
w zakresie inwestycji



Projekt 
„Budowa lodołamaczy dla RZGW Gdańsk”

 Finansowanie: 
Program Operacyjny Infrastruktura
i Środowisko 2014-2020;

 Umowa o dofinansowanie podpisana 
14.02.2017r. 

 Kwota wydatków kwalifikowanych 
– 74 mln zł;

 Okres realizacji: 2016-2022;

 Zakres: 

 Budowa 4 lodołamaczy:

• 1 czołowy

• 3 liniowe



Projekt 
„Budowa lodołamaczy dla RZGW Gdańsk”

 Wykonawca: Morska Stocznia Remontowa „GRYFIA” S.A. ze Szczecina

Data zawarcia umowy: 29.09.2017 r.

Wartość umowy: 70 030 382,10 zł brutto

Realizacja: na etapie projektowania do końca I kw. 2018 r.

Termin zakończenia Zadania: 15.11.2021 r. 

(prototyp lodołamacza liniowego i czołowego do 29.09.2019 r.)

 Inżynier Kontraktu: OTS – IP Sp. z o.o. z Krakowa

Data zawarcia umowy: 20.10.2017 r.

Wartość umowy: 1 576 938,72 zł brutto



 Finansowanie planowane: POIiŚ 2014-2020;

 Wartość (kwota wydatków kwalifikowanych): 100 mln zł;

 Podpisanie umowy o dofinansowanie: 10.2017r.

 Okres realizacji: 2016-2022;

 Zadania: 

1. Odbudowa budowli regulacyjnych – 19 szt. ostróg na odcinku żuławskim 

rzeki Wisły (24,3 mln zł);

2. Przebudowa ujścia Wisły – ocena efektywności inwestycji „Przebudowa 

ujścia Wisły” Etapu I, działania przygotowawcze oraz realizacja (2,4 mln zł);

3. Budowa wrót przeciwsztormowych na rzece Tudze 

(26,2 mln zł);

4. Przebudowa stopnia wodnego Przegalina na rzece Martwa Wisła (33,1 

mln zł);

5. System monitoringu ryzyka powodziowego (SMoRP) 

(5,0 mln zł).

Projekt 
„Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław – Etap II 

– Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku”



Odbudowa budowli regulacyjnych

 Budżet zadania – 24,3 mln zł

 Termin zakończenia – 12.2020r.

 Zakres zadania – odbudowa 19 ostróg 

na rzece Wiśle (w gminach):

• brzeg prawy:

• Lichnowy 8 szt.

• Miłoradz 1 szt.

• Ostaszewo 6 szt.

• brzeg lewy:

• Pelplin 2 szt.

• Suchy Dąb 2 szt.

(z ponad 2900 na odcinku od Włocławka,

w tym 700 na odcinku Żuławskim)



Odbudowa budowli regulacyjnych



Przebudowa ujścia Wisły

 Budżet zadania - 2,4 mln zł

 Termin zakończenia – 12.2022r.

 Zakres zadania:

• Pomiary batymetryczne dna ujścia Wisły, pomiary linii brzegowej oraz przemieszczania się łach 

wraz z pozyskaniem informacji o przepływach w Wiśle, stanów morza, kierunków wiatrów oraz 

monitorowanie zmian zachodzących na ujściu Wisły.

• Badania modelowe i analizy celem wskazania niezbędnych prac dla zminimalizowania utraty 

drożności ujściowego odcinka.

• Określenie niezbędnych prac do zrealizowania celem zminimalizowania utraty drożności 

ujściowego odcinka Wisły.



Przebudowa ujścia Wisły



Modelowanie, koncepcje wariantów 
rozwiązań

• Prognozowany układ dna, łach i brzegu.

• Propozycja wariantów rozwiązań dla drożności ujścia.

• Ocena wpływu proponowanych wariantów rozwiązań.

• Uwzględnienie ewentualnych działań minimalizujących 

oddziaływanie (w szczególności na etapie eksploatacji).

• Propozycje innych działań.



Budowa wrót sztormowych
na rzece Tudze

 Budżet zadania – 30 mln zł

 Termin zakończenia – 12.2020r.

 Zakres zadania:

• budowa wrót sztormowych przy ujściu rzeki Tugi do Szkarpawy,

odcinających Tugę od wód wezbrania sztormowego napływających z

Zalewu Wiślanego rzeką Szkarpawą;

• przygotowanie koryta rzeki Tugi;

• Kanał Pryżnik

• budowa przelewu bocznego do kanału Pryżnik;

• budowa nowego odcinka kanału (130 m);

• przebudowa kanału Pryżnik na odcinku ok. 2500 m;

• System monitoringu i sterowania.

Analiza zagrożeń

Analiza rozwiązań



Przebudowa stopnia wodnego Przegalina 
na rzece Martwa Wisła

 Budżet zadania – 25 mln zł

 Termin zakończenia – 12.2019r.

 Zakres zadania:

przebudowa i modernizacja urządzeń stopnia wodnego Przegalina 

w zakresie hydrotechnicznym i ogólnobudowlanym wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą - w tym rozbudowa zaplecza technicznego i bazy dla postoju 

jednostek pływających RZGW (lodołamaczy), remont śluz: południowej 

(funkcjonująca) i północna (zabytkowa).



Przebudowa stopnia wodnego Przegalina 
na rzece Martwa Wisła



Przebudowa stopnia wodnego Przegalina 
na rzece Martwa Wisła



System monitoringu ryzyka 
powodziowego (SMoRP)

 Budżet zadania - 5,0 mln zł

 Termin zakończenia – 12.2022r.

 Zakres zadania:

• Działania informacyjno-edukacyjne dla instytucji oraz mieszkańców (szkolenia, 

konferencje, działania medialne oraz promocyjne).

• Przygotowanie analiz związanych z zagrożeniem i ryzykiem powodziowym.

• Rozbudowa narzędzia wspomagającego RZGW Gdańsk w zarządzaniu ryzykiem 

powodziowym Żuław. Rozwój systemów informatycznych, rozbudowa 

funkcjonalności centrum operacyjnego oraz systemu monitoringu wizyjnego.



System monitoringu ryzyka 
powodziowego (SMoRP)

GeoSMoRP - monitoring wizyjny

• Monitorowanie stanu wód oraz dozór
w sytuacjach zagrożenia.

• Wsparcie akcji lodołamania.

• Dziewięć kamer rozmieszczonych wzdłuż Wisły

(od Torunia do ujścia, które zamontowane na mostach
i innych ważnych obiektach hydrotechnicznych).

• Użytkownicy z uprawnieniami mogą sterować
kamerami.

• Aplikacja mobilna.

• Śledzenie lokalizacji lodołamaczy.

• Raporty dotyczące stanu wód.

• Informacje z wodowskazów.

• Obraz z kamer.



System monitoringu ryzyka 
powodziowego (SMoRP)

Podzielony na dwie części

Publiczna Wewnętrzna 

GeoPortal Powodziowy – SMoRP.pl

Cel – wspomaganie zarządzania ryzykiem 
powodziowym:

• analiza

• diagnoza

Działanie systemu oparte na analizie danych 
geoprzestrzennych zgromadzonych w bazie 
danych GIS.



System monitoringu ryzyka 
powodziowego (SMoRP)

• Kampania informacyjno-edukacyjna w 
ramach SMoRP

• Szkolenia dla urzędników
i nauczycieli.

• Konkursy plastyczne 
dla dzieci i młodzieży.

• Publikacje w prasie.

• Udział w imprezach plenerowych.



Pozostałe potrzeby na 2018r. w 
zakresie inwestycji:

 Przebudowa wału przeciwpowodziowego Sartowice-Nowe, odcinek od
km 0+000 do km 10+600. Realizacja od km 7+075 do km 10+600.

 Koszt w 2018r.: 162 515,10 zł

 Przebudowa wału przeciwpowodziowego Łęgnowo - Otorowo od km
0+000 do km 5+600 gm. Solec Kujawski, m. Bydgoszcz (Realizacja od km
1+080 do km 5+600).

 Koszt w 2018r.: 3 873 993,46 zł

 Zwiększenie zdolności retencyjnych Kanału Głównego Miejskiej Niziny
Chełmińskiej poprzez modernizację budowli piętrzącej w km 0+800 gm.
m. Grudziądz

 Koszt w 2018r.: 919 251 zł

 Zbiornik wodny na Potoku Dębica w Elblągu

 Koszt: 1 587 133,70 zł



 Przebudowa stacji pomp nr 10 Balewo

 Koszt: 4 258 358,02 zł

 Regulacja Srebrnego Potoku km 0+000 -12+167 miasto Elbląg, gmina
Milejewo, woj. warminsko-mazurskie

 Koszt: 32 440 878,22 zł

 Remont wałów rzeki Fiszewki: wał lewy km 0+000÷4+800, km
4+800÷13+900 i wał prawy km 0+000÷0+250, km 4+800÷12+195, gm.
Elbląg i Gronowo Elbląskie

 Koszt: 10 282 034,85 zł

Pozostałe potrzeby na 2018r. w 
zakresie inwestycji:



Pozostałe potrzeby na 2018r. w 
zakresie inwestycji:

 „Utrzymanie bioróżnorodności ekosystemów wodnych terenów
Pojezierza Kaszubskiego oraz Borów Tucholskich poprzez odbudowę
urządzeń malej retencji wodnej”, w tym:

 ,,Budowa zastawki na rzece Trzebiocha", gm. Kościerzyna, pow. kościerski, woj.
pomorskie

 ,,Budowa zastawki na rzece Dłużnica", gm. Kościerzyna, pow. kościerski, woj.
pomorskie

 ,,Budowa zastawki na rzece Wiercica przy jez. Połęczyńskim", gm. Somonino,
pow. kartuski, woj. pomorskie

 ,,Budowa zastawki na Strudze Niedamowo", gm. Kościerzyna, pow. kościerski,
woj. pomorskie

 ,,Budowa zastawki na Strudze Gołubskiej", gm. Stężyca, pow. kartuski, woj.
Pomorskie

 ,,Budowa zastawki na rzece Stara Rzeka", gm. Stara Kiszewa, pow. kościerski, woj.
Pomorskie

Koszt w 2018r.: 605 160 zł



Dziękuję za uwagę 

Stanisław Otremba
Dyrektor PGW WP RZGW w Gdańsku

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku

ul. ks. Franciszka Rogaczewskiego 9/19
80-804 Gdańsk

tel.: +48 (58) 32 61 888
faks: +48 (58) 32 61 889

e-mail: gdansk@wody.gov.pl


