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1.0 Podstawa i zakres opracowania 
 
 

Podstaw� niniejszej oceny stanu technicznego i bezpiecze�stwa budowli hydrotechnicznej-  

jazu ulgowego kanału Redy stanowi umowa nr 45/2014 z dnia 25.06.2014 r. zawarta  

pomi�dzy Regionalnym Zarz�dem Gospodarki Wodnej w Gda�sku, a S&S Doradztwo  

Budowlane Sławomir Skiba w Koleczkowie. 

      
 
2.0 Informacje wst�pne 
 
2.1 Nazwa ocenianego obiektu 
   
     Jaz ulgowy kanału Redy  
 
 
2.2  Klasa budowli 
     
   Zgodnie z zał�cznikiem nr 2  Rozporz�dzenia  Ministra �rodowiska z dnia 20 kwietnia 

2007 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada� budowle 

hydrotechniczne i ich usytuowanie (DZ.U. 2007 nr 86 poz. 579)  jaz upustowy nie podlega  

klasyfikacji klasy budowli pi�trz�cych  gdy� wysoko��  pi�trzenia wód rzeki Redy na jazie   

jest poni�ej 2,0 m. 

 
 
2.3 Wła�ciciel obiektu 
 
  Wła�cicielem obiektu jest Regionalny Zarz�d Gospodarki Wodnej w Gda�sku przy  

  ul. Franciszka Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gda�sk.  

 
 
2.4 Poprzednie oceny stanu technicznego  

 
   Obecny wła�ciciel obiektu nie dysponuje poprzednimi ocenami stanu technicznego   

   i  bezpiecze�stwa budowli.  

   Niniejsze opracowanie jest  pierwsz� ocen�  stanu technicznego i bezpiecze�stwa jazu 
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   sporz�dzone  na zlecenie obecnego  wła�ciciela budowli tj. Regionalny Zarz�d Gospodarki 

Wodnej  w Gda�sku. 

 
 
2.5 Urz�dzenia pomiarowe na obiekcie 
 
      Brak urz�dze� kontrolno- pomiarowych (tj. łat wodowskazowych, reperów, piezometrów) 

      Klasa obiektu nie uzasadniaj� konieczno�ci instalowania takich urz�dze�. Jednak za 

celowe  nale�y uzna� zainstalowanie reperów kontrolnych. 

 
 
3.0  Ogólna charakterystyka obiektu 
 

Jaz usytuowany na lewym brzegu Kanału Redy w km 27+810, około 70 m poni�ej uj�cia  

rzeki Bolszewki wchodz�cy w skład w�zła wodnego Kanał Redy – Bolszewka- Stara 

Reda kieruje wod� rzeki Redy do kanału ulgowego, który stanowi poł�czenie dolnego 

stanowiska jazu ulgowego z korytem Starej Redy. System wodny wraz z obiektami 

hydrotechnicznymi w tym z przedmiotowym jazem ulgowym został wybudowany w XIX 

wieku. W skład hydrotechnicznych budowli w�zła wodnego wchodz�: 

-W�zeł wodny Bolszewo - obejmuje koryto rzeki Bolszewki wraz z budowlami 

hydrotechnicznymi, kanałami  i urz�dzeniami melioracyjnymi. 

- W�zeł wodny Kanał Redy- Stara Reda – obejmuje kanał Redy, jaz ulgowy, kanał 

ulgowy, cementownia z mał� elektrowni� wodn�, syfon melioracyjny. 

 

      Schemat w�zła wodnego Kanał Redy - Bolszewka - Stara Reda przedstawiono w 

zał�czniku graficznym opracowania.  

 

      Jaz ulgowy km 27+810, rzeki Redy  o monolitycznej betonowej konstrukcji dokowej. 

Korona progu jazu na  rz�dnej 23,51 m npm. Jaz trzyprz�słowy typu zastawkowego.  

�wiatło jazu, którym woda jest przepuszczana poprzez kanał ulgi na stare koryto rzeki 

Redy stanowi� trzy prz�sła  w �wietle 3x1,58 m, zamykane stalowymi zastawkami, 

poruszanymi r�cznym nap�dem. Prowadnice zastawek stanowi� stalowe teowniki 

zamocowane dołem w płycie dennej jazu, a gór�  do konstrukcji pomostu roboczego jazu. 
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      Poni�ej osi zastawek pi�trz�cych, przyczółki jazu w formie  betonowego muru oporowego 

o szeroko�ci w koronie 25 cm  i długo�ci 30 m zako�czone skrzydełkiem betonowym. Na 

stanowisku górnej  wody przyczółki w formie monolitycznego  bloku betonowego. Na 

przyczółkach jazu wsparta jest betonowa płyta stanowi�ca pomost obsługi  i przepraw� 

ogólnodost�pn�. Płyta ponurowa i poszurowa jazu jest betonowa. 

      Po stronie dolnej wody  przyległy teren wzdłu� przyczółków umocniony płytami Yomb.  

Po stronie górnej wody skarpy powy�ej przyczółka ubezpieczone betonem wylewanym  

na mokro. Wszystkie poziomy jazu  powi�zane s� schodami terenowymi  o konstrukcji 

betonowej. 

      Głównym zadaniem jazu jest regulacja pi�trzenia wody w Kanale Reda dla celów 

elektrowni znajduj�cej si� na terenie cementowni Wejherowo. Utrzymywanie 

dozwolonego poziomu pi�trzenia 25,18 m npm przy jazie. Przy wi�kszych przepływach, 

jaz zrzuca nadmiar wody do starego koryta Redy. Inwentaryzacj� jazu – przekroje w  

zał�czniku graficznym opracowania. 

Parametr jazu: 

�wiatło zastawek:  3x1,58 m, wysoko�� zastawek 2,0 m. 

Rz�dna progu : 23,51 m npm. 

Rz�dna �wiatła (spód konstrukcji pomostu roboczego): 25,48 m npm. 

Dozwolona rz�dna pi�trzenia na jazie: 25,18 m npm. 

      Podło�e: 

      Brak materiałów dokumentuj�cych budow� podło�a fundamentowego i stan gruntów 

podło�a.  

      Wyposa�enie i instalacje: 

      Wyposa�enie budowli stanowi� zamkni�cia w formie trzech stalowych zastawek.          

Zastawki poruszane sztywn� listw� stalow� sprz��on� z kołami z�batymi osadzonymi na 

poziomej osi obracanej mechanizmem �limakowym z nap�dem r�cznym. 

 
4.0  Podstawowe dane hydrologiczne i ocena przepustowo�ci urz�dze�  

wodnych 
 
4.1 Charakterystyczne przepływy  

 
Warto�ci charakterystycznych przepływów przyj�to wg opracowania „Zasi�g stref 

zagro�enia powodziowego dla przepływów maksymalnych o prawdopodobie�stwie 

przewy�szenia 1% i 10% na odcinku rzeki Redy od jeziora Orle do wodowskazu 
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Wejherowo oraz rzeki Bolszewki na odcinku od wodowskazu Bolszewo do uj�cia do 

Kanału Redy” sporz�dzonego w 2008 roku przez Politechnik� Gda�sk� dla Urz�du 

Gminy Wejherowo. 

Wyliczone tam dla rzeki Redy w przekroju jazu ulgowego charakterystyczne warto�ci 

przepływów wynosz�: 

 

                                       NNQ            0,667m3/s 

                                       SNQ             1,632 m3/s 

                                       SSQ               4,20 m3/s 

                                       SWQ             13,46m3/s 

                                       WWQ            20,54m3/s 

 

Powierzchnia zlewni w przekroju jazu ulgowego wynosi 394,92 km2. 

Warto�ci przepływów maksymalnych - najbardziej niekorzystne warunki przepływu 

pozoruj�ce zagro�enie powodziowe mog�ce wyst�pi� w trakcie wezbrania o 

maksymalnym nat��eniach odpowiadaj�cych prawdopodobie�stwu 10% i 1%.  

Qmax p=1%= 27,50 m3/s dla rz�dnej podpi�trzenia 26,50 m npm 

     Qmax p=10%= 19,57 m3/s 

 

4. 2  Przepustowo�� jazu ulgowego  

 
Maksymalna przepustowo�� jazu Qmax= 15m3/s (przy rz�dnej pi�trzenia dozwolonej  

25,18 m npm). 

 Maksymalna przepustowo�� jazu Qmax= 24m3/s (przy rz�dnej podpi�trzenia 26,00 m npm 

poziom krytyczny). 

 
Maksymalna przepustowo�� jazu oszacowano na około 24 m3/s  i jest ona wy�sza od 

warto�ci  maksymalnego przepływu  o prawdopodobie�stwie wyst�pienia p=10%.  Dla 

przepływu  maksymalnego o prawdopodobie�stwie wyst�pienia p=1% przepustowo�� 

jazu  jest mniejsza od warto�ci przepływu Qp1%.  A zatem istniej�ca budowla  spełnia 

warunek dla bezpiecznego przepuszczania wód wezbraniowych tylko dla przepływu 

maksymalnego o prawdopodobie�stwie p=10%. 

 

5.0  Stan techniczny budowli 
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5.1 Ogólny stan techniczny konstrukcji betonów jazu jest zadowalaj�cy. Brak p�kni�� 

korpusu jazu, które mogłyby �wiadczy� o nierównomiernym osiadaniu wskazuj� na 

dobry stan podło�a w miejscu posadowienia korpusa jazu. W cz��ci znajduj�cej si� 

ponad powierzchni� wody i w strefie waha� wody, betony przyczółków 

powierzchniowe złuszczone i sp�kane z miejscowymi ubytkami z odsłoni�tym 

zbrojeniem  ale bez wi�kszych przesi�ków i wykwitów w�glanowych. Znaczne 

uszkodzenia i liczne p�kni�cia wykazuj� przyczółki na górnym stanowisku wody 

mog�ce �wiadczy� o wypłukiwaniu  lub rozlu�nieniu podło�a gruntowego. O zjawisku 

osuwania si� gruntu w obr�bie wlotu do budowli  mog� równie� �wiadczy�  znaczne  

p�kni�cia okładziny betonowej skarpy brzegowej przy prawym przyczółku jak  

równie� widoczne obsuni�cie si� korpusa  przyczółka - korona przyczółka  na wlocie 

poni�ej zwierciadła wody. Jednak brak informacji z poprzednich ocen stanu 

technicznego, dokumentacji archiwalnej i pomiarów pionowych przemieszcze� oraz 

brak informacji na temat urz�dze� przeciwfiltracyjnych nie pozwalaj� na ocen� 

procesów filtracyjnych w podło�u budowli. Skala powy�szych uszkodze� na chwil� 

obecn� nie stwarza bezpo�redniego zagro�enia dla bezpiecze�stwa budowli. Jednak�e, 

obiekt wymaga remontu wraz z umocnieniem brzegów na  wlocie aby zapobiec dalszej 

degradacji struktury betonu w obr�bie powstałych p�kni�� i ubytków a w 

konsekwencji nie doprowadzi� do powa�niejszych uszkodze�. 

5.2  Betonowe kładki, pomosty, schody terenowe  stanowi�ce ci�g komunikacyjny mi�dzy 

brzegiem lewym i prawym w stanie technicznym zadowalaj�cym.  

5.3 Powierzchnia z prefabrykowanych płyt Yomb na dolnym stanowisku w stanie 

technicznym  zadowalaj�cym z lokalnymi zagł�bieniami.  

5.4  Stalowa konstrukcja wsporcza mechanizmów zastawek zabezpieczona powłok� 

antykorozyjn�  - stan techniczny dobry 

5.5 Zamkni�cia jazu oraz mechanizmy zamkni�cia jazu zabezpieczone powłok� 

antykorozyjn� - stan techniczny zadowalaj�cym. Zastawka skrajnego prz�sła po prawej 

stronie brzegu nie jest wyposa�ona w listwy stalowe sprz��one z kołami z�batymi – 

uzupełni�.  
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6.0  Wnioski i zalecenia 

              

6.1  Aktualny stan techniczny budowli jest dostateczny i nie stanowi zagro�enia 

bezpiecze�stwa konstrukcji. Obiekt nadaje si� do eksploatacji zgodnie ze swoim 

przeznaczeniem.  

6.2  Dla poprawy bezpiecze�stwa i warunków technicznych zwi�kszaj�cych trwało�� 

budowli zaleca si�: 

a) Wymagana naprawa  betonów przyczółków  po stronie górnej wody.  

b) Wymagana naprawa betonowej okładziny skarpy brzegowej przy prawym i 

lewym  przyczółku. 

c) Wymagany remont umocnie� brzegowych w formie palisady na górnym 

stanowisku wody. 

d) Wymagane umocnienie brzegów w formie płotka faszynowego na dolnym 

stanowisku wody  poni�ej murów oporowych.  

e) Zalecana naprawa ubytków  konstrukcji betonowej jazu. Niewielkie odspojenia i 

ubytki betonu z odsłoni�tym zbrojeniem  wyst�puj�ce  na konstrukcji wsporczej 

nap�du zastawek i na przyczółku pod pomostem roboczym w obr�bie zastawek   

nale�y uzupełni� (reprofilowa�) przy zastosowaniu modyfikowanych zapraw 

naprawczych. 

f) Zalecane  wykonanie reperów umo�liwiaj�ce kontrol� przemieszcze� pionowych  

budowli. 

g) Zalecane  zainstalowanie łata wodowskazowych na górnej i dolnej wodzie z 

oznaczeniem dopuszczalnego poziomu pi�trzenia górnej wody. 

h) Pilnie nale�y uzupełni� balustrady wzdłu� pomostu roboczego i przyczółków po 

stronie dolnej wody. 

i) Brak tablicy informacyjnej na obiekcie z wskazaniem nazwy obiektu i 

wła�ciciela obiektu. 

j) Wymagane przeło�enie i wyrównanie pozapadanych płyt yomb stanowi�cych 

umocnienie przyległego terenu na dolnej wodzie. Płyty yomb uło�y� ze spadkiem 

w kierunku kanału odpływowego. 

k) Zastawk� skrajnego prz�sła po prawej stronie brzegu wyposa�y� w listwy 

stalowe sprz��one z kołami z�batymi osadzonymi na poziomej osi obracanej 

mechanizmem �limakowym. Jednocze�nie przypomina si� o wykonywaniu dwa 











 

 

 

 
                   Fot.1 Widok na jaz ulgowy  Kanału Redy od strony dolnej wody 

 

 

 

 

 
                    Fot.2 Górne stanowisko jazu ulgowego Kanału Redy  

 

 

 

 



 

 

 

 

 
                Fot.3 Popękana betonowa okładzina skarpy przy prawym przyczółku  

 

 

 

 

 
               Fot.4 Ubytki betonu z odsłoniętym zbrojeniem na przyczółku w obrębie  

                         zastawek  






