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Przebudowa stopnia wodnego Przegalina
 - podpisanie umowy



Zadanie pn. „Przebudowa stopnia wodnego Przegalina” 
realizowane jest w ramach projektu pn. „Kompleksowe 
zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław – Etap II – 
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku”

Współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020



• Węzeł wodny Przegalina położony  w  
Gdańsku, w miejscu połączenia rzeki 
Wisły z Martwą Wisłą. 

• Zadaniem stopnia jest umożliwienie 
żeglugi rzeką Martwą Wisłą 

• Ochrona terenów położonych nad Martwą 
Wisłą (Żuław Gdańskich) przed wielkimi 
wodami rzeki Wisły. 

• Górne wrota śluzowe pełnią jednocześnie 
rolę wrót przeciwpowodziowych. 

• Różnica poziomów wody dolnej i górnej 
maks. 1,7 m

• Średnia liczba śluzowań rocznie ok. 2200
• długość użytkowa komory 188.37 m
• szerokość użytkowa komory 11.91 m

Węzeł wodny Przegalina

Przegalina widok od strony wody górnej.



Międzynarodowe drogi wodne



Zadania projektu:

₋ Przebudowa stopnia wodnego Przegalina; 

₋ Odbudowa 19 ostróg na Wiśle;

₋ Budowa wrót sztormowych na rzece 
Tudze;

₋ System Monitoringu Ryzyka 
Powodziowego (SMoRP) - rozbudowa;

₋ Przebudowa Ujścia Wisły  (Badania 
batymetrii dna ujścia Wisły, Wykonanie 
dokumentacji technicznej, Działania 
minimalizujące).

Budżet całego Projektu – 127 mln zł.  
Dofinansowanie Unii Europejskiej – 85 proc.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w 
Gdańsku

Kompleksowe Zabezpieczenie 
Przeciwpowodziowe Żuław – Etap II

Widok na wrota dolne i maszynownie śluzy



Zakres zadania

Przebudowa stopnia wodnego 
Przegalina 

Zakres zadania:  przebudowa i 
modernizacja urządzeń stopnia wodnego 
Przegalina w zakresie hydrotechnicznym i 
ogólnobudowlanym wraz z infrastrukturą 
towarzysząca, w tym m.in.:

– śluza północna: remont komory śluzy, 
budynku maszynowni, wrót i 
mechanizmów ;

– Śluza południowa: remont komory śluzy, 
maszynowni, automatyki i wrót ;

– budowa budynków: socjalnego i 
magazynowych; 

– remont umocnień brzegowych;

Śluzowanie zbiornikowca rzecznego 
w 2016  r.



₋ rozbudowa zaplecza 
technicznego  i bazy dla 
postoju jednostek 
pływających RZGW w 
Gdańsku, w tym ośmiu 
lodołamaczy. 

Zakres zadania

Przebudowa stopnia wodnego 
Przegalina

Obecna przystań lodołamaczy w śluzie północnej



• Budżet zadania – ok. 62 
mln zł 

• Realizacja zadania: 
- wrzesień 2019 
- wrzesień 2021.

• Przekazanie placu 
budowy 
17 września 2019

• Wykonawca : 
Strabag sp. z o.o.

Zakres zadania

Przebudowa stopnia wodnego 
Przegalina

Przegalina, awanport górny.



Śluza wzbudza również duże zainteresowanie turystów i mieszkańców. 
Na zdjęciu: wycieczka seniorów zorganizowana w ramach działań 
edukacyjno - społecznych Wód Polskich.



Dziękuję za uwagę
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