
Szlak żeglowny od ujścia Brdy do Wisły do mostu drogowego Janowo 

 

Km 

drogi 

wodnej/ 

współrzęd

ne 

nazwa Informacja/uwaga Nadzór 

771,4               

             

Rz. Wisła Wejście do skanalizowanego dolnego odcinka 

Brdy 

Km 684,0 - 914,3 

administracja: 

Regionalny Zarząd Gospodarki 

Wodnej w Gdańsku; 
ul. Franciszka Rogaczewskiego 

9/19, 

80- 0  Gdańsk, tel. +      326 18 

88; e-mail: office@rzgw.gda.pl 

 

gospodarz: 

Zarząd Zlewni Wisły Kujawskiej, 

ul. Klonowica 7, 

87- 00 Toruń, tel. +            

40; 

e-mail: iewtr@rzgw.gda.pl 

771,6  Rz. Wisła - Ujście starej Brdy  ie wpływać! 

772,1               

             

Rz. Wisła -Ujście Brdy do Wisły  

1,03               

             

Rz. Brda - Śluza Brdyujście Nieczynna 

długość   ,  m 

Szerokość   ,0 m 

RZGW  w Gdańsku 

 

gospodarz odcinka: Zarząd Zlewni 

Wisły Kujawskiej z siedzibą w 

Toruniu (j.w.) 

 

Nadzór Wodny Bydgoszcz, 

ul. Łowicka   ,   -776 Bydgoszcz, 

tel. +48 523652190, +48 

508268299 

1,4          0    

             

Rz. Brda - Śluza Czersko Polskie 

 

Tel. +48 52 343 51 11; 

+48 602 59 78 51 

Most drogowy na gł. dolnej śluzy -prześwit  ,  

m 

długość     m 

szerokość   ,0 m 

różnica poziomów  ,9 m 

spad maksymalny 5,28 m 

głębokość  WŻ mad progiem dolnym  , 0 m 

 

 

  Tor regatowy Brdyujście – 

najstarszy w Polsce, na którym 

Wymiary 2000x330 m 

Głębokość średnia  m 



rozgrywano niemal wszystkie 

przedwojenne regaty wioślarskie i 

kajakarskie rozgrywane w kraju. 

Obecnie drugi pod względem rangi 

tor regatowy w Polsce 

Wysokość lustra   ,  m n.p.m. 

1,87   Napowietrzna linia energetyczna (Ś ); 

wzniesienie linii ponad -> 8 m 

1,95    apowietrzna linia energetyczna (Ś ); 

wzniesienie linii ponad -> 8 m 

2,09    apowietrzna linia energetyczna (Ś ); 

wzniesienie linii ponad -> 8 m 

  Przystanie żeglarskie w Bydgoszczy  

 a nabrzeżu zachodnim toru 

regatowego usytuowane są kolejno 

przystanie: 

-Yacht Klubu Polskiego (siedziba 

klubu i przystań) 

-Wojskowego Klubu Żeglarskiego 

„Pasat” 

-Klubu Żeglarskiego „Szkwał” 

(siedziba klubu i przystań) 

-Harcerskiego Klubu Żeglarskiego 

„Koga” 

-Klub-Motorowodny „MORS” 

 

2,8         0    

             

Jaz walcowy Jaz przepuszczający wody rzeki Brdy 

spiętrzonych dla potrzeb żeglugi na odcinku 

Czersko Polskie Hydrowęzeł Bydgoszcz. 

Jaz konstrukcji betonowej o szer. 22.. 

Zamknięcie stanowi walec stalowy o średnicy 

 .  m. Rzędna progu  9,   

Uwaga na silny uciąg wody na jaz! 

              

       9    

  

3,1              

             

Most kolejowy/Łęgnowo WWŻ – 2,73 m – gdy widoczna jest biała linia 

na filarze środkowym; 



szerokość przejścia    m 

3,35   apowietrzna linia energetyczna (Ś );  wzniesienie linii ponad WWŻ -> 8 m 

3,9   apowietrzna linia energetyczna (Ś );  wzniesienie linii ponad WWŻ -> 8 m 

4,1  Port drzewny  

4,3  Most kolejowy „Francuski” i rurociąg WWŻ – 4,5 m; 

szerokość przejścia – 22 m 

4,5   apowietrzna linia energetyczna (Ś );  wzniesienie linii ponad WWŻ -> 8 m 

5,1              

             

Głębokość w porcie   m, betonowe 

pionowe nabrzeże portowe dł.   0 m z 

pełną infrastrukturą portową 

 

5,4              

             

Most drogowy ul. Sporna prześwit nad WWŻ – 324 cm 

WWŻ -   ,  m; szerokość przejścia    m 

5,6         0    

            

Remontowa stocznia rzeczna Pochylnia, dźwig 

6,1   abrzeże „starej śluzy” Kapuściska Możliwość cumowania; 

 miejsce cumowania statków administracji 

dróg wodnych 

7,4  Przejście nawodne, ciepłociąg WWŻ – 6,72 m 

7,9             

             

Most Kazimierza Wielkiego, ul. 

Łęczycka 

WWŻ –  ,   m; szerokość przejścia    m 

9,3          0    

            

Most Pomorski, ul. Kardynała 

Wyszyńskiego 

WWŻ –  , 9 m; szerokość przejścia    m 

9,3         0    

            

Przystanek tramwaju wodnego 

„T SCO” 

Na odcinku km 9,3  - 15,97 przebiega trasa 

komunikacji miejskiej tramwaju wodnego, 

który kursuje od   maja do   października: 

http://www.zdmikp.bydgoszcz.pl/index.php/pl/

komunikacja/bydgoski-tramwaj-

wodny/rozklad  

9,4              

             

Hotel „Słoneczny Młyn”; przystanek 

tramwaju wodnego 

 

9,9  Hala Sportowo-Widowiskowa 

„Łuczniczka” 

Pochylnia do wodowania małych łodzi, 

żaglówek 

10,2              

             

Kładka dla pieszych - Łuczniczka WWŻ – 4,92 m 

10,3  Przystanek tramwaju wodnego - PKS  

http://www.zdmikp.bydgoszcz.pl/index.php/pl/komunikacja/bydgoski-tramwaj-wodny/rozklad
http://www.zdmikp.bydgoszcz.pl/index.php/pl/komunikacja/bydgoski-tramwaj-wodny/rozklad
http://www.zdmikp.bydgoszcz.pl/index.php/pl/komunikacja/bydgoski-tramwaj-wodny/rozklad


  Kluby wioślarskie i sportowe: 

-Budowlany Klub Sportowy (           

              ) 

-Bydgoski Klub Wioślarek 

Bydgoskie Towarzystwo Wioslarskie 

-Regionalne Towarzystwo Wioślarskie 

LOTTO-Bydgostia 

-WSG-Bank Pocztowy 

 

10,70   apowietrzna linia energetyczna (Ś );  wzniesienie linii ponad WWŻ -> 8 m 

10,75   apowietrzna linia energetyczna (Ś );  wzniesienie linii ponad WWŻ -> 8 m 

11,3              

    0        

Most Bernardyński WWŻ –  ,   m; szerokość przejścia  0 m 

tankowanie paliwa – około  0 m od mostu 

Bernardyńskiego stacja benzynowa 

11,5  Przystanek tramwaju wodnego Rybi 

Rynek 

W chwili obecnej nie zatrzymuje się w tym 

miejscu tramwaj wodny, zatrzymuje się na 

Wyspie Młyńskiej (ok. km   ) – za kładką dla 

pieszych po prawej stronie 

11,7              

    0       

Most Sulimy Kamińskiego 

(Staromiejski) 

WWŻ –  ,  m; szerokość przejścia    m 

betonowe nabrzeże z urządzeniami 

cumowniczymi dla różnych jednostek 

11,75              

    0  0    

Wysepka św. Barbary  

11,8              

    9      

E 

Jaz Farny i mała elektrownia 

„Kujawska”  

W prawym przejściu jazu ujściu Młynówki tor 

kajakowego slalomu górskiego 

11,9              

    9      

E 

Kładka dla pieszych/Opera WWŻ – 4,5 m 

12,5   Międzywodzie Odtworzony stary kanał dzielący wyspę na 

dwie części. Woda w kanale Międzywodzie 

spływa z rzeki Młynówki do Brdy dzięki 

różnicy wysokości sięgającej   m 

woda spływająca z jazu ulgowego skręca w 

lewo i tworzy na środku mieliznę. Akwen i 

ruch wody wykorzystuje się do obracania 



statków. 

12,17  Jaz ulgowy Pomiędzy rzeką Młynówką a Brdą, stanowi 

jedną z budowli hydrotechnicznych 

Hydrowęzła Bydgoszcz, spad  ,   m 

12,25              

    9      

E 

Mosty Solidarności   mosty; szerokość przejścia    m 

 . WWŻ  - 5,1 m 

 . WWŻ – 5,1 m 

 . WWŻ – 5,7 mm 

12,4              

    9      

E 

Śluza Miejska 

 

tel. 523223701 

Kładka dla pieszych przy dolnej głowie śluzy; 

WWŻ – 3,1 m 

Długość   ,  m; 

szerokość 9,  m 

Różnica poziomów  ,   m 

spad normalny 3,33 m 

 

głębokość wody nad progiem dolnym  ,   m 

12,5  Przystanek tramwaju wodnego „WSG”  

12,9              

    9      

E 

Most Królowej Jadwigi WWZ – 4,1 m; 

szerokość przejścia    m 

13,05  Przystanek tramwaju wodnego 

„ASTORIA” 

 

13,5     0       

N 

    9       

Mosty kolejowe ceglane   mosty; szerokość przejścia 0 m 

 . WWŻ – 9,25 m 

 . WWŻ – 9,25 m 

 . WWŻ – 9,37 m 

13,85  Przystanek kajakowy Ogniska TKKF 

„Orzeł” 

 aprzeciwko przystań Bydgoskiego Klubu 

Kajakowego PTTK 

13,95  Ujęcie wody dla  lektrociepłowni  CI  

14,3   apowietrzna linia energetyczna (Ś );  wzniesienie linii ponad WWŻ -> 8 m 

14,4 km rzeki 

wg 

pomiaru 

IMGW 

2005 

Odejście z Kanału Bydgoskiego na 

Brdę 

 RZGW w Gdańsku 

14,6 Most kolejowy Szerokość    m; 

WWŻ – 4,7 m 

14,8 Śluza nr   Okole Kładka dla pieszych przy dolnej głowie śluzy, 



 

tel. +48 52 322 56 20 

WWŻ – 6,84 m 

długość 57,4 m; 

szerokość 9,  m; 

różnica poziomów  ,   m 

początek Kanału Bydgoskiego 

14,4 Rz. Brda – most drogowy W. 

Hypszera, ul. Ludwikowo 

WWŻ  ,  m  

14,68 Przejście nawodne – rurociąg  Wzniesienie lini ponad WWŻ – 4,5 m  

14,85 Linia napowietrzna energetyczna Wzniesienie lini ponad WWŻ -> 8 m  

14,9 Linia napowietrzna energetyczna Wzniesienie lini ponad WWŻ -> 8 m RZGW w Poznaniu, 

61-  0 Poznań,  

ul. Szewska 1; 

tel.: 61 856 77 00 

e-mail: 

sekretariat@rzgw.poznan.pl 

 

     

14,55  Most drogowy, ul. Ludwikowo WWŻ –  ,  m; szerokość  0 m RZGW w Gdańsku 

14,6              

           

E 

Most kolejowy WWŻ –  ,  m; szerokość    m 

14,8  Śluza nr   Okole 

 

tel. +48 52 322 56 20 

Kładka dla pieszych przy dolnej głowie śluzy, 

WWŻ – 6,84 m 

długość   ,  m; 

szerokość 9,  m; 

różnica poziomów  ,   m 

początek Kanału Bydgoskiego 

RZGW w Poznaniu 

 

Zarząd Zlewni Noteci w 

Bydgoszczy, 
ul. Marcinkowskiego 1, 

85-056 Bydgoszcz, 

tel. +48 52 376 84 50, e-mail: 

inspektorat.bydgoszcz@rzgw.pozna

n.pl 

 

Nadzór wodny NAKŁO: 
tel. +48 52 385 22 86 

15,0  Most drogowy św. Antoniego, ul.  ad 

Torem 

WWŻ – 4,5 m 

Szerokość  0 m 

15,1  Linia napowietrzna energetyczna (Ś ) Wzniesienie lini ponad WWŻ -> 15,7 m 

15,1   Przewody CO WWŻ – 4,4 m 

15,1  Most drogowy, ul. Grunwaldzka WWŻ-4,9 m 

Szerokość  0 m 

mailto:sekretariat@rzgw.poznan.pl
mailto:inspektorat.bydgoszcz@rzgw.poznan.pl
mailto:inspektorat.bydgoszcz@rzgw.poznan.pl


15,27  2 linie napowietrzne energetyczne 

(NN) 

Wzniesienie linii ponad WWŻ – 11,9 m i 11 m nadzor.wodny.naklo@rzgw.poznan.

pl 

15,73  Most kolejowy trasa Kutno - Piła WWŻ – 4,62 m; 

Szerokość    m 

15,75             

           

E 

Most drogowy, ul. Mińska WWŻ – 4, 88 m; 

szerokość    m 

15,76  Linia napowietrzna – telefoniczna Wzniesienie linii ponad WWŻ – 8 m 

15,97  Śluza nr   Czyżkówko 

 

Tel. +48 52 379 75 72 

Kładka dla pieszych przy dolnej głowie śluzy; 

WWŻ – 7,44 m; 

długość   ,  m 

szerokość 9, ; 

różnica poziomów  ,   m 

15,5              

        0  

E 

Most drogowy, ul. Bronikowskiego WWŻ - 4,88 m 

15,4              

        0  

E 

Śluza nr IV Bronikowskiego Stary kanał - śluza nieczynna; 

długość   ,  m; 

szerokość  ,  m; 

różnica poziomów  ,9 m 

15,97  Przystań „Gwiazda” Głębokość 0,  m  

przystanek tramwaju wodnego 

16,35  Przejście nawodne - wodociąg WWŻ – 4,4 m 

16,55  Linia napowietrzna – energetyczna 

(Ś ) 

Wzniesienie linii ponad WWŻ – 10,5 m 

16,65  Przejście nawodne - gazociąg WWŻ – 5,3 m 

17,0  Linia napowietrzna – energetyczna 

(Ś ) 

Wzniesienie linii ponad WWŻ – 12,7 m 

17,67  Linia napowietrzna - telefoniczna Wzniesienie linii ponad WWŻ – 8m 

18,30  Rurociąg – kładka dla pieszych Szerokość    m; 

WWŻ – 5,71 m 

18,48  Linia napowietrzna – energetyczna 

(Ś ) 

Wzniesienie linii ponad WWŻ – 10,1 m 

18,50  Linia napowietrzna – energetyczna 

(Ś ) 

Wzniesienie linii ponad WWŻ – 13,97 m 



18,76  Linia napowietrzna – energetyczna 

(WN) 

Wzniesienie linii ponad WWŻ – 10,1 m 

19,15  Przejście nawodne - kanalizacja Szerokość    m; 

WWŻ – 5,29 m 

19,74  Linia napowietrzna – energetyczna 

(Ś ) 

Wzniesienie linii ponad WWŻ – 17,0 m 

19,8  Linia napowietrzna – energetyczna 

(Ś ) 

Wzniesienie linii ponad WWŻ – 10,1 m 

19,83  Linia napowietrzna – energetyczna 

(Ś ) 

Wzniesienie linii ponad WWŻ – 10,6 m 

19,88  Linia napowietrzna – energetyczna 

(Ś ) 

Wzniesienie linii ponad WWŻ – 10,7 m 

20,0  Śluza nr   „Prądy” 

 

tel. +48 52 372 42 95 

Most drogowy na dolnej głowie śluzy; 

WWŻ – 3,85 m; 

długość   ,  m 

szerokość 9,  m 

różnica poziomów  ,   m 

20,81  Most drogowy obw. Bydgoszczy Szerokość    m 

WWŻ – 5,1 m 

20,97  Śluza nr   „Osowa Góra” 

 

tel. 52 37 22 042 

Most drogowy na dolnej głowie śluzy; 

WWŻ – 3,78 m; 

długość   ,  m; 

szerokość 9,  m; 

różnica poziomów  ,   m 

  Linia napowietrzna – energetyczna 

(Ś ) 

Wzniesienie linii ponad WWŻ – 8 m 

              

           

E 

Wiadukt kolejowy  

              

            

Śluza nr V „Czarna Droga” Śluza nieczynna; 

długość   ,  m; 

szerokość  ,  m; 

różnica poziomów  ,  m 

  W okresie międzywojennym planty 

nad kanałem były największym w 

 



mieście parkiem i centrum 

rozrywkowym. Na terenie parku 

istniała niezliczona ilość restauracji, 

kawiarni, restauracji ogrodowych, 

miejsc zabaw dla dzieci, a także 

dużych sal zabawowych, jak np. przy 

ul. Bronikowskiego i Wroclawskiej. 

Były tam również korty tenisowe, 

boisko, lunapark i szereg innych 

atrakcji. Po kanale pływały statki 

spacerowe i łodzie, którymi panowie 

rozwozili panie. 

  Śluza nr IV. „Wrocławska” Śluza nieczynna; 

długość   ,  m; 

szerokość  ,  m; 

różnica poziomów  ,  m 

13,6   Most drogowy, ul. Wrocławska  

16,1 km rzeki 

wg 

pomiaru 

IMGW 

2005 

Linia napowietrzna energetyczna Wzniesienie lini ponad WWŻ -> 8 m 

16,4 Linia napowietrzna energetyczna Wzniesienie linii ponad WWŻ -> 8 m 

17,1 Ujęcie wody Stacja pomp Czyżkówko 

20,65 Linia napowietrzna energetyczna (Ś ) Wzniesienie lini ponad WWŻ -> 8 m 

20,85 Kładka dla pieszych WWŻ – 3,0 m 

21,25 Linia napowietrzna energetyczna (Ś ) Wzniesienie lini ponad WWŻ -> 8 m 

21,54  lektrownia Smukała Zapora spiętrzająca 

21,7 Linia napowietrzna energetyczna (Ś ) Wzniesienie lini ponad WWŻ -> 8 m 

21,95 Most drogowy WWŻ – 2,8 m 

22,9 Linia napowietrzna energetyczna (Ś ) Wzniesienie lini ponad WWŻ -> 8 m 

  Zalew Smukalski  

25,1  Linia napowietrzna energetyczna (Ś ) Wzniesienie lini ponad WWŻ -> 8 m 

25,2  Stanica wodna PTTK w Janowie  

26,1   Linia napowietrzna energetyczna (Ś ) Wzniesienie lini ponad WWŻ -> 8 m 

26,5  Most drogowy - Janowo WWŻ – 3,5 m 

WWŻ – najwyższa woda żeglowna – ustalony stan wody, po którego przekroczeniu uprawianie żeglugi jest zabronione 

NWŻ – niski stan wody żeglownej, przy której głębokości tranzytowe występują odcinkowo 


