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I.  Wstęp 

I.1.  Podstawy formalno - prawne 

Ekspertyzę sporządziła Pracownia Projektowa Budownictwa Wodnego 

MEWPROJEKT Jan Haftka z siedzibą: Brzuśce, ul. Polna 14, 83-120 Subkowy, kom. 669 

666 224, e-mail: mewprojekt@wp.pl w składzie: mgr Marzena Makowska-Haftka, mgr 

inż. Kazimierz Ostrowski, mgr inż. Jacek Maksymiuk, dr inż. Jan Haftka. 

Ekspertyzę wykonano na zlecenie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w 

Gdańsku, ul. Franciszka Rogaczewskiego 9/19, 80-8804 Gdańsk, na mocy Umowy nr TU-

1/2016 z dnia 19.10.2016 r.  

 

I.2.  Przedmiot i cel opracowania 

Przedmiotem ekspertyzy jest określenie sposobu udrożnienia rzeki Redy w 

Wejherowie.  

Rzeka Reda na odcinku, na którym zlokalizowane jest piętrzenie w Wejherowie 

stanowi jednolitą część wód rzeczną Reda od Bolszewki do dopływu z polderu Rekowo 

PLRW20001947891 określoną jako silnie zmieniona część wód, której stan określono jako 

zły. Celem środowiskowym dla tej JCWP jest dobry stan chemiczny, dobry potencjał 

ekologiczny oraz możliwość migracji organizmów wodnych. 

 Rzeka Reda na opracowywanym odcinku została zaklasyfikowana jako ciek 

istotny dla zachowania ciągłości morfologicznej dla populacji organizmów oraz 

elementów abiotycznych wrażliwych na brak ciągłości morfologicznej, dla których 

uwzględnienie wymogów ciągłości morfologicznej jest konieczne jako warunek dobrego 

stanu lub potencjału ekologicznego części wód. Odcinek ten został wskazany w 

Rozporządzeniu nr 7/2016 Dyrektora RZGW w Gdańsku w sprawie warunków korzystania 

z wód regionu wodnego Dolnej Wisły jako odcinek który wymaga udrożnienia.  

Opracowanie stanowi realizację działania wynikającego z Programu wodno-

środowiskowego kraju będącego częścią zaktualizowanego Planu gospodarowania wodami 

na obszarze dorzecza Wisły. Program ten określa wszelkie działania niezbędne do 

osiągnięcia dobrego stanu wód. Dla JCWP Reda od Bolszewki do dopływu z polderu 

Rekowo PLRW20001947891, na której znajdują się obiekty piętrzące zidentyfikowano 

presję hydromorfologiczną i w celu jej przeciwdziałania przewidziano następujące 

działanie: 
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- opracowanie wariantowej analizy sposobu udrożnienia budowli piętrzących na 

odcinku cieku istotnego – Reda wraz ze wskazaniem wariantu do realizacji oraz 

opracowaniem dokumentacji projektowej, 

- realizacja wybranego wariantu udrożnienia cieku istotnego – Reda – działanie 

inwestycyjne. 

W ramach niniejszej ekspertyzy przedstawia się możliwości udrożnienia rzeki Redy 

w Wejherowie; kolejnym etapem powinno być projektowanie wraz z uzyskaniem 

niezbędnych decyzji administracyjnych oraz realizacja inwestycji. 

 

I.3.  Zakres opracowania 

Zakres ekspertyzy obejmuje:  

 Opis obiektów stopnia Wejherowo (Cementowianka) wraz z określeniem 

prowadzonej gospodarki wodnej; 

 Określenie hydrologii rzeki Redy w miejscu planowanego przedsięwzięcia; 

 Określenie ichtiofauny rzeki Redy; 

 Charakterystyka wymagań migracyjnych gatunków ryb występujących w 

Redzie i określenie wymaganego przepływu przez przepławkę dla tych ryb; 

 Wariantową koncepcję rozwiązań technicznych przepławki; 

 Skuteczność działania rekomendowanego wariantu; 

 Ocenę możliwości lokalizacji urządzenia służącego do migracji ryb; 

 Ocenę możliwości jednoczesnej budowy urządzenia służącego do migracji 

ryb i przenoski dla kajaków; 

 Kosztorys szacunkowy rekomendowanego wariantu. 

 

I.4.  Materiały wyjściowe 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz.U. 2016 poz. 

290). 
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2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz.U. z 

2013, poz. 1232 ze zm.). 

3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r., 

poz. 1651 ze zm.). 

4. Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz.U. z 2015, poz. 469 ze 

zm.). 

5. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 roku w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i 

ich usytuowanie (Dz.U.07.86.579). 

6. Rozporządzenie nr 7/2016 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w 

Gdańsku z dnia 16 listopada 2016r. zmieniające Rozporządzenie w sprawie 

warunków korzystania z wód regionu wodnego Dolnej Wisły. 

7. „Ocena potrzeb i priorytetów udrożnienia ciągłości morfologicznej rzek na 

obszarach dorzeczy w kontekście osiągnięcia dobrego stanu i potencjału 

ekologicznego JCWP”, BIPROWODMEL Sp. z o.o., 2010. 

8. Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz.U. z 2016, poz. 

1911 ze zm.) 

9. Program udrażniania rzek województwa pomorskiego, 2004. 

10. Decyzja Starosty Wejherowskiego nr 13/2001 z dnia 25.01.2001 r. - pozwolenie 

wodnoprawne dla stopnia wodnego na terenie cementowni Wejherowo. 

11. Ocena stanu technicznego i stopnia bezpieczeństwa jazu ulgowego Kanału Redy, 

S&S Doradztwo Budowlane Sławomir Skiba, Koleczkowo, 2014. 

12. „Zasięg stref zagrożenia powodziowego dla przepływów maksymalnych o 

prawdopodobieństwie przewyższenia 1% i 10% na odcinku rzeki Redy od jeziora 

Orle do wodowskazu Wejherowo oraz rzeki Bolszewki na odcinku od wodowskazu 

Bolszewo do ujścia do Kanału Redy”, 2008. 

13. Raport z wykonania map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego, 

zał. nr 1, Projekt ISOK – raport z zakończenia realizacji zadania 1.3.2 - 

przygotowanie danych hydrologicznych w zakresie niezbędnym do modelowania 

hydraulicznego, 2013. 

14. „Warunki korzystania z wód zlewni rzeki Redy (SCWP: DW1802, DW1803) – 

Etap 1 – Dynamiczny bilans ilościowy zasobów wodnych” , RZGW Gdańsk, 

2012r. 
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15.  „Ichtiofauna dorzecza Redy oraz pozostałych małych cieków wpadających do 

Zatoki Gdańskiej”, Radtke i In., 2007. 

16. Nawrocki P. redakcja, Przepławki dla ryb - projektowanie, wymiary i monitoring 

(tyt. org. Fish passes - desingn, dimensions and monitoring) FAO of the United 

Natins by the WWF Poland 2016. 

17. Wyrębek M. (2013) Przepławki ryglowe jako element przywrócenia ciągłości 

korytarza ekologicznego rzek silnie zmienionych, Uniwersytet Rolniczy w 

Krakowie. 

18. Wiśniewolski W. (2011). Ogólne wytyczne projektowania przepławek dla ryb, 

Zrównoważone korzystanie z zasobów rybackich na tle ich stanu w 2010 roku, 

Olsztyn, s. 153-175. 

19. Bartnik W., Epler P., Jelonek M., Klaczak A., Książek L., Mikołajczyk T., Nowak 

M., Popek W., Sławińska A., Sobieszczuk P., Szczerbik P., Wyrębek M. (2011). 

Gospodarka rybacka w aspekcie udrażniania cieków dorzecza Małej i Górnej 

Wisły, Monografia pod redakcją Piotra Eplera i Leszka Książka, Komisja 

Techniczna Infrastruktury Wsi PAN w Krakowie. 

20. Antoni Bojarski, Józef Jeleński, Marek Jelonek, Tadeusz Litewka, Bartłomiej 

Wyżga, Jacek Zalewski - Zasady dobrej praktyki w utrzymaniu rzek  i potoków 

górskich, wyd. Ministerstwo Środowiska Departament Zasobów Wodnych - 

Warszawa 2005. 

21.  FISH PASSES Design, Dimensions and Monitoring, Food and Agriculture 

Organization of the United Nations,  Deutscher Verband für Wasserwirtschaft und 

Kulturbau e.V. (DVWK)  Rome, 2002. 

22. http://www.fao.org/3/a-y4454e/y4454e01.pdf  - Natural fish passes. 

23. Parasiewicz. P. Koncepcja i podstawy budowy przepławek seminaturalnych, IRS 

Olsztyn, Zakład Rybactwa Rzecznego. 

24. Zgrabczyński J., Biuro Projektów Wodnych Melioracji i Inżynierii Środowiska 

BIPROWODMEL, Identyfikacja i ocena sprawności przepławek dla ryb w regionie 

wodnym Warty, Nauka, przyroda, technologie, 2007, tom 1, zeszyt 7 

25. Wizja lokalna w terenie oraz dokumentacja fotograficzna. 

26. Informacje uzyskane od Zleceniodawcy na temat zamierzenia inwestycyjnego. 

27. Obowiązujące normy i przepisy branżowe. 
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II.  Część opisowa ogólna 

 

 Piętrzenie na stopniu wodnym w Wejherowie (stopniu Cementowianka) na rzece 

Redzie zlokalizowane jest w dwóch miejscach: 

 W Wejherowie, na końcu tzw. Kanału Żeglugowego Cementowni (zwanego 

Kanałem Redy), gdzie znajduje się jaz główny i mała elektrownia wodna (km 

21+840 wg pozwolenia wodnoprawnego). 

 W Bolszewie, gdzie znajduje się jaz ulgi (km 22+890 wg pozwolenia 

wodnoprawnego). 

 Zasady gospodarki wodnej na stopniu Wejherowo na rzece Redzie reguluje 

pozwolenie wodnoprawne nr 13/2001 Starosty Wejherowskiego z dnia 25.01.2001 r. 

wydane dla Państwa Jerzego Kujawskiego, Marii Kujawskiej i Piotra Kujawskiego 

(załącznik 1). W zakresie objętym ekspertyzą pozwolenie to obowiązuje uprawnionego m. 

in. do zapewnienia przepływu biologicznego na jazie głównym Kanału Żeglugowego 

Cementowni w wysokości 0,5 m
3
/s oraz na jazie ulgi na lewym brzegu w wysokości 1,0 

m
3
/s oraz do wybudowania na jazie głównym Kanału Żeglugowego Cementowni 

przepławki dla ryb. 

 

II.1.  Opis obiektów stopnia Wejherowo (Cementowianka) wraz z określeniem 

prowadzonej gospodarki wodnej 

 

Główne elementy stopnia wodnego Wejherowo to: 

 Kanał Redy wykonany pierwotnie jako kanał żeglowny o przeciętnej szerokości 

lustra wody B=15m i długości 5,4 km. 

 Jaz ulgowy usytuowany w km 22+890 rzeki, w lewym brzegu Kanału Redy, w 

miejscu dawnego koryta rzeki Bolszewki. Jest to budowla zastawkowa trzy 

przęsłowa. 

 Kanał ulgowy poniżej jazu ulgowego. 
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 Mała elektrownia wodna z jazem głównym zlokalizowane w km 21+840 tj. na 

końcu Kanału Redy (Kanału Żeglugowego Cementowni). 

 Syfon melioracyjny. 

 

Kanał Redy 

Kanał Redy jest budowlą sztuczną [12]. Został wykonany w 1874 roku razem z 

Cementownią jako droga wodna, służąca do transportu wodnego surowca do produkcji 

cementu, uzyskiwanego z jeziora Orle oraz jako doprowadzalnik wody technologicznej do 

produkcji cementu metodą mokrą. Jednocześnie z wykonaniem Kanału został zamknięty 

odpływ wody z jeziora Orle dawnym korytem rzeki Redy. Kanał stał się za tym jedynym 

odprowadzeniem wód powierzchniowych ze zlewni poniżej jeziora Orle. Kanał przeciął 

dawne koryto Redy, pozostawiając w postaci szczątkowej formę koryta prawobrzeżnego, 

przebiegającego po prawym obrzeżu doliny. Obecnie ta część koryta znajduje się 

praktycznie w zaniku. Stare koryto po lewej stronie Kanału zaczyna się rowem 

melioracyjnym. Następnie koryto to zachowuje aktywną formę będąc elementem 

drenującym dla lewej części doliny. Wynika to stąd, że w tej części doliny zwierciadło 

wody w korycie Starej Redy układa się około 2 m poniżej zwierciadła wody w Kanale. 

Poniżej połączenia z kanałem ulgowym dolnego stanowiska jazu ulgowego Kanału Redy, 

koryto Starej Redy ma wykształconą postać przekroju rzecznego, ze względu na zasilanie 

zrzutami wody przez jaz ulgowy z Kanału Redy. Dopływem prawobrzeżnym tego odcinka 

koryta Starej Redy jest również rów melioracyjny odprowadzający syfonem pod Kanałem 

Redy wody z systemu melioracyjnego odwadniającego zawala dolnego biegu rzeki 

Bolszewki. Całkowita długość starego koryta Redy biegnącego wzdłuż lewego brzegu 

Kanału Redy wynosi niemal 4 km. Wykonane w XIX w. poważne prace hydrotechniczne, 

utworzyły skomplikowany węzeł wodny, zmieniając naturalne warunki hydrograficzne.  

 

Jaz ulgowy 

Podstawowe parametry jazu ulgowego zlokalizowanego w km 22+890 rzeki Redy są 

następujące: 

 Konstrukcja betonowa dokowa trójprzęsłowa z zastawkami stalowymi o napędzie 

ręcznym.  
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 Światła zastawek: 3 × 1,58 m. Wysokość zastawek 2,0 m. 

 Rzędna progu – 23,51m npm. 

 Rzędna korony (Parapet żelbetowy): 26,50 m npm. 

 Rzędna światła (spód konstrukcji kładki): 25,48 m npm. 

 Płyta ponurowa i poszurowa jazu jest betonowa. Po stronie dolnej wody przyległy 

teren wzdłuż przyczółków umocniony płytami Yomb. Po stronie górnej wody 

skarpy powyżej przyczółka ubezpieczone betonem wylewanym na mokro spękane. 

Wszystkie poziomy jazu powiązane są schodami terenowymi o konstrukcji 

betonowej. 

 Przepustowość budowli zależy od napełnienia dolnego stanowiska. Podtopienie 

jazu zaczyna się od przepływu Q = 5,0 m
3
/s. 

 Przy dozwolonej rzędnej piętrzenia na jazie 25,18m npm maksymalna 

przepustowość jazu wynosi: Qmax = 15 m
3
/s. 

 Przy podpiętrzeniu wody w Kanale do rzędnej 26,00m npm (poziom krytyczny ze 

względu na poziom korony obwałowań w otoczeniu jazu) maksymalna 

przepustowość jazu wynosi: Qmax = 24 m
3
/s. 

Kanał ulgowy 

Kanał ten stanowi połączenie dolnego stanowiska jazu ulgowego z korytem Starej Redy. 

Jest to odcinek dawnego koryta rzeki Bolszewki istniejącego przed wybudowaniem Kanału 

Redy. Jest to kanał ziemny, nieumocniony, wcięty w otaczający teren na głębokość 3 do 

3,5 m, o szerokości w koronie brzegów 14 – 18m. Długość kanału wynosi około 200m. 

Rzędna dna w dolnym stanowisku jazu ulgowego: 22,85 m npm, rzędna dna w przekroju 

ujściowym 22,50 m npm. 

MEW z jazem głównym 

Jaz główny zblokowany konstrukcyjnie z małą elektrownią wodną zlokalizowany w km 

21+840 rzeki Redy, składający się z dwóch wlotów do turbin i jednego upustu jałowego. 

Dopuszczalny poziom piętrzenia na jazie głównym: 25,153 m npm. 

Pobór maksymalny wody do celów energetycznych: 9,0 m
3
/s. 
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Maksymalna przepustowość jazu i elektrowni przy dopuszczalnym poziomie piętrzenia na 

jazie: Qmax = 11,7 m
3
/s. 

 

Syfon melioracyjny pod Kanałem Redy  

Jest to budowla jednoprzewodowa, zlokalizowana w km 22+750, o przekroju dzwonowym 

ok. 1,0 × 1,0m, przedłużona rurami betonowymi d=1,0m na wlocie, z przyczółkami 

betonowymi. Strop przepustu założony jest na poziomie ok. 22,30m npm. Rzędne 

wyjściowe dna przewodu syfonowego (poza obwałowaniem Kanału) wynoszą: 22,10 m 

npm na wlocie i 21,98 m npm na wylocie. 

 

System wodny rzeki Redy i Bolszewki z naniesionym aktualnym kilometrażem wg IMGW 

2005: 
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Aktualna gospodarka wodna 

Głównym zadaniem jazu ulgowego jest regulacja piętrzenia wody w Kanale Redy dla 

celów elektrowni znajdującej się na terenie cementowni Wejherowo poprzez 

utrzymywanie dozwolonego poziomu piętrzenia 25,18 m npm. Przy większych 

przepływach, jaz ulgowy zrzuca nadmiar wody do starego koryta Redy.  

Piętrzenie 25,18 m npm na jazie ulgowym odpowiada rzędnej piętrzenia 25,153 m npm na 

jazie głównym przy elektrowni na końcu Kanału Redy. 

Przepływ biologiczny do Starej Redy przez jaz ulgowy jest realizowany poprzez 

podnoszenie zasuw oraz otwory wycięte w zasuwach, dzięki czemu w każdym czasie 

pozostaje w korycie Starej Redy minimalnie 1,0 m
3
/s. Ponadto na jazie głównym i MEW 

realizowane jest w każdym czasie przepuszczanie przepływu nienaruszalnego w ilości 0,5 

m
3
/s.  

Korzystanie przez MEW z wody do celów energetycznych – 9,0 m
3
/s. 

Podsumowując: bieżąca gospodarka wodna na stopniu wodnym w Wejherowie to 

piętrzenie wód na jazie ulgowym i głównym do rzędnych określonych w pozwoleniu 

wodnoprawnym, przepuszczanie w każdym czasie przepływów biologicznych przez oba 

koryta (Kanał-Reda i Stara Reda) oraz korzystanie z wód do celów energetycznych. Wody 

wezbraniowe i powodziowe przepuszczane są jazem ulgowym i głównym, których 

przepustowość jest wystarczająca do przepuszczenia przepływu o prawdopodobieństwie 

wystąpienia 1%. 

 

II.2. Określenie hydrologii rzeki Redy w miejscu planowanego przedsięwzięcia 

Rzeka Reda rozpoczyna swój bieg na stożku napływowym na zachód od 

Strzebielina na wysokości 49 m n.p.m. W górnym i środkowym odcinku rzeka płynie 

Pradoliną Redy i Łeby. Od miejscowości Kębłowo Reda płynie szeroką i zabagnioną 

doliną. W dalszym biegu Reda przepływa przez jezioro Orle, powstałe w wyniku zalania 

dawnego wyrobiska cementowni w Wejherowie. Poniżej jeziora rzeka jest uregulowana. 

Przed jazem cementowni, do kanału Redy uchodzi jej największy dopływ – Bolszewka. 

Jaz ulgowy kieruje większość przepływu na kanał cementowni, a stare koryto Redy 

zasilane jest wodami z wysięków oraz przepływem nienaruszalnym przez jaz ulgowy. Od 

Wejherowa Reda płynie już swoim pierwotnym korytem. Rzeka wyraźnie przyspiesza, 

płynie silnie meandrując w otoczeniu lasu. Na dnie pojawia się żwir i kamienie. W okolicy 
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miasta Reda, rzeka zwalnia bieg i wpływa na przymorską, podmokłą równinę. 

Zlokalizowany w miejscowości Ciechocino jaz piętrzący wodę na potrzeby obiektów 

hodowlanych odprowadza część wód rzeki do Kanału Łyski. Poniżej jazu Reda posiada 

proste, uregulowane koryto, jednakże zwieszające się do wody gałęzie i powalone pnie 

drzew i oberwane skarpy tworzą w wielu miejscach siedliska dla ryb. Przed ujściem rzeka 

płynąc wśród pastwisk, łąk i trzcinowisk zwalnia bieg. Rzeka uchodzi po 50,6 km do 

Zatoki Puckiej na wysokości miejscowości Rewa, na terenie rezerwatu przyrody „Beka”. 

Średni spadek doliny rzecznej wynosi 0,98‰. Średni przepływ wody przy ujściu 

obliczono na 5,5 m³/s. Powierzchnia zlewni wynosi 485,55 km². Zlewnia rzeki jest 

asymetryczna. Dopływy prawobrzeżne to Bolszewka z Gościciną i Cedron które stanowią 

3/4 zlewni Redy. Z lewej strony uchodzi do Redy Słuszewska Struga. Wody Redy 

mieszczą się w III klasie czystości. 

 Wartości przepływów charakterystycznych przyjęto wg opracowania „Zasięg stref 

zagrożenia powodziowego dla przepływów maksymalnych o prawdopodobieństwie 

przewyższenia 1% i 10% na odcinku rzeki Redy od jeziora Orle do wodowskazu 

Wejherowo oraz rzeki Bolszewki na odcinku od wodowskazu Bolszewo do ujęcia do 

Kanału Redy” sporządzonego w 2008 roku przez Politechnikę Gdańską dla Urzędu Gminy 

Wejherowo. 

Wyliczone tam dla rzeki Redy w przekroju jazu ulgowego charakterystyczne wartości 

przepływów wynoszą: 

 NNQ = 0,667 m
3
/s 

 SNQ = 1,632 m
3
/s 

 SSQ = 4,20 m
3
/s 

 SWQ = 13,46 m
3
/s 

 WWQ = 20,54 m
3
/s 

Powierzchnia zlewni w przekroju jazu ulgowego wynosi 394,92 km
2
. 

Wartości przepływów maksymalnych - najbardziej niekorzystne warunki przepływu 

pozorujące zagrożenie powodziowe mogące wystąpić w trakcie wezbrania o 

maksymalnym natężeniach odpowiadających prawdopodobieństwu 10% i 1%. 

Qmax p=1%= 27,50 m
3
/s dla rzędnej podpiętrzenia 26,50 m npm 

Qmax p=10%= 19,57 m
3
/s 
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 „Raport z wykonania map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego, 

zał. nr 1, Projekt ISOK – raport z zakończenia realizacji zadania 1.3.2 - przygotowanie 

danych hydrologicznych w zakresie niezbędnym do modelowania hydraulicznego”, 2013 

podaje dla rzeki Redy, Wodowskaz Wejherowo, km 25+270, powierzchnia zlewni 410 

km
2
, rzędna zera wodowskazu 19,33 m npm następujące przepływy charakterystyczne:  

 NNQ = 0,54 m
3
/s  

 SNQ = 1,56 m
3
/s  

 SSQ = 4,31 m
3
/s  

 SWQ = 14,0 m
3
/s 

 WWQ = 22,3 m
3
/s 

 Q10% = 19,11 m
3
/s  => H = 180 cm 

 Q1% = 24,92 m
3
/s  => H = 200 cm 

 Q0,2% = 28,69 m
3
/s  => H = 210 cm 

 

 W dalszej części dokumentacji wykorzystuje się przepływy wg Projektu ISOK, 

gdyż są bardziej niekorzystne z punktu widzenia zabezpieczenia wszystkich 

użytkowników wód, w tym obu przepływów nienaruszalnych na jazach (i zabezpieczenia 

w przyszłości dostatecznej ilości wody dla przepławki/przepławek dla ryb). 

 

II.3. Określenie ichtiofauny rzeki Redy 

 

Reda pełni istotną rolę w gospodarce rybami wędrownymi w południowym 

Bałtyku, jest regularnie zarybiana łososiem, trocią wędrowną i sieją (Bartel 2000, 

Pelczarski 2000), tarliska troci zlokalizowano w Cedronie oraz w Starej Redzie i w cieku 

głównym na wysokości Wejherowa (Radtke i inni – dane niepublikowane). Najniżej na 

Redzie położony jaz w Ciekocinie przy korzystnych warunkach hydrologicznych jest 

możliwy do pokonania dla troci. Kolejną barierę stanowi jaz cementowni w Wejherowie, 

który odcina tarlakom możliwość wędrówki w górną część dorzecza. Widoczna jest 

wyraźna różnica w rozmieszczeniu ryb w Redzie powyżej i poniżej jazu. Atrakcyjne, lecz 

niedostępne miejsca do tarła dla troci znajdują się w dolnej Bolszewce oraz w Gościcinie. 

Badania potwierdziły liczne wstępowanie na tarło troci do dolnej Redy. W trakcie badań 
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złowiono pojedyncze sieje. W środkowym biegu koło Wejherowa licznie łowiono lipienie i 

pstrągi potokowe.  

Zabudowa hydrotechniczna ogranicza możliwość migracji ryb z Zatoki, oraz wzdłuż cieku 

w jego górny bieg.  

Reda, na najwyżej usytuowanym stanowisku (st. 8), jest niewielkim, płynącym 

bystro wśród zabudowań potokiem, w którym stwierdzono występowanie pstrągów: 

potokowego i tęczowego. Występują bardzo liczne cierniki oraz pojedyncze osobniki 

cierniczka, karasia srebrzystego i minoga strumieniowego (st. 8). Na kolejnym stanowisku 

(st. 9) złowiono pojedyncze pstrągi potokowe i cierniki, nieco większe liczebnie cierniczki 

i minogi strumieniowe. Poniżej wyraźnie wzrosła liczebność pstrąga potokowego (st. 10). 

Przed ujściem do Jeziora Orle, w uregulowanej rzece złowiono nieliczne cierniki, 

cierniczki, szczupaki i okonie (st. 11). Po wypłynięciu rzeki z jeziora, w skanalizowanej i 

wolno płynącej rzece dominantem była płoć, oraz mniej liczne szczupaki (niektóre sporych 

rozmiarów) i słonecznica (st. 12). Od Wejherowa, Reda płynie ponownie w swym 

naturalnym korycie znacznie przyspieszając nurt, co wyraźnie odzwierciedla się w składzie 

ichtiofauny. Dominują litofile: liczne pstrągi potokowe i lipienie oraz pojedyncze osobniki 

troci wędrownej. Pojedynczo złowiono okonie, szczupaki, cierniki, ślizy i kiełbie (st. 13). 

Poniżej Wejherowa skład gatunkowy jest podobny jak na poprzednim stanowisku – nadal 

dominują, choć mniej liczne, litofile, (st. 14). W dolnej Redzie badania wykazały wysoką 

liczebność wstępujących na tarło dorosłych troci wędrownych (40 osobników!). Liczne 

okonie posiadały niekiedy znaczne rozmiary. Mniej liczne były: pstrąg potokowy, lipień, 

sieja i szczupak (st. 15). W obrębie przedujściowego odcinka w okolicy Mrzezina 

wyraźnie widoczny był spadek liczebności ryb (st. 16). Złowiono pojedyncze osobniki: 

pstrąga potokowego, troci wędrownej, jelca, okonia, szczupaka i ciernika.  
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Ryc. 1. Rozmieszczenie stanowisk w dopływach Zatoki Gdańskiej. Miejsca zacienione 

oznaczają obszar zabudowy miejskiej. Źródło: „Ichtiofauna dorzecza Redy oraz 

pozostałych małych cieków wpadających do Zatoki Gdańskiej”, Grzegorz Radtke i inni, 

2007 

Zinwentaryzowane gatunki ichtiofauny przedstawiono na poniższym schemacie:  
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źródło: „Ichtiofauna dorzecza Redy oraz pozostałych małych cieków wpadających do 

Zatoki Gdańskiej”, Grzegorz Radtke i inni, 2007 

 

Reda jest rzeką krainy pstrąga i lipienia. Uprawnionym do rybactwa jest Okręg 

Polskiego Związku Wędkarskiego w Gdańsku. Na przedmiotowym odcinku rzeki działają 

koła PZW Okręgu Gdańskiego: Koło Wejherowo Miasto, ul. Hallera 25, 84 - 200 

Wejherowo - górny odcinek oraz Koło Reda, ul Łąkowa 36/38, 84 - 240 Reda - dolny 

odcinek. 
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Co roku do Redy wchodzą z Bałtyku trocie wędrowne oraz łososie, płynące w jej 

górny bieg na tarło. Właśnie te ryby przyciągają nad Redę wędkarzy z wielu miejsc Polski. 

Populacja ryb łososiowatych w Redzie poprawia się z roku na rok.  

Na Redzie, zgodnie z Regulaminem Amatorskiego Połowu Ryb oraz opisem „Wody 

pstrąga i lipienia Okręgu PZW w Gdańsku”  udostępnionych na stronie Polskiego Związku 

Wędkarskiego Okręgu w Gdańsku, obowiązują następujące ograniczenia wędkarskie: 

- od źródeł do jeziora Orle - p.p **, l. ** 

-- przynęty sztuczne 

-- zakaz spinningowania od 01.09. do 31.12. 

-- wymiar ochronny lipienia 35 cm 

 

- od jeziora Orle do cementowni w Wejherowie 

-- woda nizinna 

 

- od cementowni w Wejherowie do mostu przy ul. Chopina - p.p. **, l. ***, t. ** 

-- przynęty sztuczne 

-- zakaz spinningowania od 01.10. do 31.12. 

-- zakaz zabierania złowionych lipieni 

-- zakaz posiadania lipieni złowionych poza tym odcinkiem 

-- od 01.10. do 31.05. połów wyłącznie z brzegu 

 

- od mostu przy ul. Chopina do jazu w Redzie Ciechocino - p.p ***, p.t. * l. ***, t. ** 

-- przynęty sztuczne 

-- zakaz spinningowania od 01.10. do 31.12. 

-- wymiar ochronny lipienia 35 cm 

 

- od jazu w Redzie Ciechocino do ostatniego wypływu z hodowli pstraga - p.p. *, p.t. 

***,l. *, t. ***, s. *** 

-- przynęty sztuczne 

-- zakaz łowienia od 01.10. do 31.12. 

-- wymiar ochronny lipienia 35 cm 

 

- od ostatniego wypływu z hodowli do rezerwatu Beka -p.p *, p.t. **, l.*, t. ***, s. ** 

-- przynęty sztuczne 
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-- zakaz spinningowania od 01.10. do 31.12. 

-- wymiar ochronny lipienia 35 cm 

 

- od rezerwatu Beka do ujścia do Zatoki Puckiej 

-- rezerwat przyrody, wędkowanie zabronione 

 

- Stara Reda od jazu ulgi w Bolszewie do ujścia do Redy - p.p. *, l. *, t. * 

-- przynęty sztuczne 

-- zakaz łowienia od 01.10. do 31.12. 

-- od 01.01. do 31.05. wędkowanie wyłącznie z brzegu 

-- wymiar ochronny lipienia 35 cm 

 

- Cedron na całej długości 

-- obręb ochronny, wędkowanie zabronione 

 

Objaśnienia: 

p.p. - pstrąg potokowy 

p.t. - pstrąg tęczowy 

t. - troć 

s. - sieja wędrowna 

l. - lipień 

* - występuje nielicznie 

** - występuje licznie 

*** - występuje bardzo licznie 

 

II.4. Charakterystyka wymagań migracyjnych gatunków ryb występujących w 

Redzie i określenie wymaganego przepływu przez przepławkę dla tych 

ryb 

Zgodnie z „Oceną potrzeb i priorytetów udrożnienia ciągłości morfologicznej rzek 

na obszarach dorzeczy w kontekście osiągnięcia dobrego stanu i potencjału ekologicznego 

JCWP”, BIPROWODMEL Sp. z o.o., 2010 rzeka Reda od ujścia do Bałtyku do ujścia 

Bolszewki (km 0,0 – 28,0) wymaga ciągłości liniowej dla łososia. Uzasadnieniem są 

istniejące tarliska dla ryb diadromicznych łososiowatych.  
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Rzeka Reda jest rzeką szczególnie istotną dla zachowania ciągłości morfologicznej dla 

łososia, ujętą w „Wykazie rzek istotnych dla zachowania ciągłości morfologicznej w 

kontekście osiągnięcia dobrego  stanu/potencjału wód”. 

Wiele gatunków ryb odbywa wędrówki w swoim środowisku. Związane to jest z 

poszukiwaniem miejsc tarłowych, w poszukiwaniu niszy pokarmowej, z potrzebą ochrony 

przed warunkami zimowymi w wodzie.  

Gatunki takie jak troć wędrowna, łosoś, certa i jesiotr są rybami dwuśrodowiskowymi 

morsko-rzecznymi. Typowym przedstawicielem ryby wędrownej jest węgorz europejski, 

który odbywa dalekie wędrówki tarłowe z wód słodkich do Morza Sargasowego na 

Karaibach. 

Dla rzeki Redy istotnymi gatunkami wędrownymi są troć wędrowna (Salmo trutta 

morpha trutta) i łosoś (Salmo salar). Udrożnienie rzeki może odegrać niebagatelną rolę w 

wędrówkach węgorza i certy, a także stwierdzonej w dolnym biegu rzeki siei wędrownej. 

Zestawienie gatunków ryb wrażliwych na brak ciągłości morfologicznej cieków z 

uwzględnieniem uwarunkowań ich migracji: 

Troć wędrowna i łosoś: Gatunki diadromiczne, anadromiczne. Migracje w górę rzeki – 

osobniki dorosłe ( średnia długość około 100 cm). Migracje w dół rzeki młode osobniki w 

stadium smolt (średnia długość około 20 cm). Stawiają bardzo duże wymagania dla 

urządzeń umożliwiających przemieszczanie się ryb. Przy dobrych warunkach dla migracji 

łososi są jednocześnie spełnione warunki do migracji wszystkich gatunków ryb za 

wyjątkiem jesiotrów.  

Certa: Gatunek diadromiczny, anadromiczny. Migracje w górę rzeki – osobniki dorosłe 

(średnia długość około 40 cm). Migracje w dół rzeki – dorosłe osobniki (średnia długość 

około 40 cm) i narybek (średnia długość 6- 12 cm). Certa, z uwagi na rozmiary ciała nie 

przekraczające 50 cm ma mniejsze wymagania dla urządzeń umożliwiających 

przemieszczanie się ryb niż łosoś. Warunki do migracji certy są dobre, kiedy w rzece są 

spełnione warunki do migracji co najmniej dla łososi. 

Węgorz: Gatunek diadromiczny, katadromiczny. Migracje w górę rzeki – osobniki młode 

tuż po przeobrażeniu (średnia długość około 10-12 cm) potrafią forsować przeszkody do 3 

m o ile są w nich szczeliny i nierówności. Migracje w dół rzeki – dorosłe osobniki płynące 

na tarło do morza (średnia długość około 60-80 cm). Warunki do migracji węgorzy są 

dobre, kiedy w rzece są spełnione warunki do migracji co najmniej dla certy, a także 
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istnieją urządzenia umożliwiające spływającym na tarło węgorzom ominięcie elektrowni 

wodnych. 

Sieja wędrowna: zachowanie ciągłości morfologicznej dla certy i węgorza dla których 

urządzenia spełniają od razu potrzeby pozostałych gatunków z wyjątkiem jesiotra, łososia i 

troci wędrownej.  

 

II.5. Koncepcja rozwiązań technicznych przepławki   

II.5.1.  Wymagania techniczne dla przepławki 

W tabeli poniżej zestawiono minimalne parametry przepławek dla poszczególnych 

gatunków ryb: 

Parametr 

przepławki 

Jednostka Pstrąg i inne 

Troć 

łosoś 

1 2 3 4 

Min. szer. przesmyku m 0,15-0,17 0,30 

Min. szer. komory m 1,20 1,80 

Min. długość komory m 1,90 2,90 

Szerokość deflektora m 0,16 0,4 

Max. różnica poziomów wody między 

komorami 
m 0,20 0,20 

Min. napełnienie wodą w przepławce m 0,50 0,75 

Min. przepływ dla wytworzenia prądu 

wabiącego 
m

3
/s 0,14-0,16 0,40 

źródło: [FISH PASSES Design, Dimensions and Monitoring, Food and Agriculture 

Organization of the United Nations,  Deutscher Verband für Wasserwirtschaft und 

Kulturbau e.V. (DVWK)  Rome, 2002] 

Zalecana jest budowa przepławek w postaci bystrza kamiennego, najlepiej zajmującego 

całą szerokość stopnia wodnego, progu itp. Konstrukcja ta składa się przeważnie z 
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betonowej płyty dennej, ułożonej na całej szerokości progu z wtopionymi na jej górnej 

powierzchni kamieniami o średnicy od 0,40-0,80 m. Pomiędzy kamieniami ryby mogą 

przepływać zarówno w górę, jak i w dół rzeki. Przy takiej konstrukcji bystrza 

ułożonego na progu ze spadkiem min. 1:20 - 1:30 uzyskuje się optymalne prędkości 

przepływu wody pomiędzy kamieniami, wytwarzające równocześnie prąd wabiący, 

który umożliwia pokonanie progu praktycznie przez wszystkie ryby i inne organizmy 

wodne. Krytyczne prędkości przepływu wyznaczone dla niektórych ryb przedstawiają 

się następująco: 

 Łosoś 1,33-6,40 m/s; 

 Pstrąg potokowy 0,80 – 1,60 m/s; 

 Pstrąg tęczowy 0,35-0,91 m/s; 

 Węgorz 0,47 – 0,83 m/s. 

Na podstawie tych danych ustalono maksymalne prędkości wody w przepławkach 

dla poszczególnych grup ryb: 

 ryby łososiowate ( łosoś, troć, pstrągi, głowacica, lipień) – 2,0 m/s; 

 reofilne ryby karpiowate ( boleń, certa, brzana, jaź, kleń, świnka jelec) – 1,50 m/s; 

 pozostałe gatunki (ryby małe i młode) – 1,0 m/s. 

 

II.5.2. Zalecane rodzaje przepławek 

 Przepławka seminaturalna  - bystrotok  

 Przepławka powinna być zaprojektowana tak, aby umożliwić rybom pokonywanie 

maksymalnego spadu statycznego, tj, 2,25 m. Przewiduje  długość przepławki  nie 

mniejszą niż 57 m (długość komór ok. 4,5 m). Szerokość przepławki 3 m z uwagi na 

konieczność dostosowania prędkości wody w przepławce do możliwości pokonywania 

prądu wody przez większość gatunków ryb bytujących w tym odcinku 



Ekspertyza sposobu udrożnienia rzeki Redy w Wejherowie 

Pracownia Projektowa Budownictwa Wodnego           Dr inż. Jan Haftka 

Data: grudzień 2016 r.                                                                                                                      Strona : 21 

 

Fot. 1.   Fot. 2.  

Fot. 3.  

Fot. 1, 2, 3. Przykłady konstrukcji przepławek seminaturalnych  - bystrotoków (za 

GEBLER, 1991) 

 Przepławka ryglowa 

 Przepławka szczelinowa i ryglowa mają podobne konstrukcje, z tą jednak różnicą, 

że dno i przegrody przepławek ryglowych konstruowane są z naturalnych kamieni i głazów 

czym również można zaliczyć je do seminaturalnych. a przepławka szczelinowa jest 

konstrukcją żelbetonową. 

 

Szkic l. Schemat przepławki ryglowej wg Wiśniewolskiego, a) widok z góry,  

b) przekrój przez rygiel, c) profil podłużny [ na podstawie Wiśniewolski 2011]  
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Fot. 4. Przykład przepławki ryglowej 

 przepławka szczelinowa 

 Przepławka szczelinowa to modyfikacja klasycznej przepławki komorowej, gdzie 

otwory przesmykowe i przelewowe zastąpiono szczelinami umiejscowionymi po jednej 

lub dwóch stronach komory na całej jej wysokości. Dzięki temu przepławka pracuje 

sprawniej przy dużych wahaniach poziomu wody, a szczeliny nie zatykają się tak często 

jak w przypadku klasycznych przesmyków. Szerokość szczelin uzależniona jest od 

wymiarów migrujących ryb, a ich ilość (jedna lub dwie) od ilości stale przelewającej się 

wody w przepławce.  

Parametr 

przepławki 
Jednostka Pstrąg i inne 

Troć 

łosoś 

1 2 3 4 

Min. szer. przesmyku m 0,15-0,17 0,30 

Min. szer. komory m 1,20 1,80 

Min. długość komory m 1,90 2,90 

Szerokość deflektora m 0,16 0,4 

Max. różnica poziomów wody między 

komorami 
m 0,20 0,20 

Min. napełnienie wodą w przepławce m 0,50 0,75 

Min. przepływ dla wytworzenia prądu 

wabiącego 
m

3
/s 0,14-0,16 0,40 

źródło: (DVWK)  Rome, 2002 
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Szkic 2. Schemat działania przepławki szczelinowej [FISH PASSES Design, Dimensions 

and Monitoring, Food and Agriculture Organization of the United Nations,  Deutscher 

Verband für Wasserwirtschaft und Kulturbau e.V. (DVWK)  Rome, 2002] 

 

 

 

 

 

 

 

Szkic  3. Schemat konstrukcji komory przepławki szczelinowej [(DVWK)  Rome, 2002] 

  

Fot. 5.                                                              Fot. 6.  

Fot. 5, 6. Przykłady przepławek szczelinowych [źródło ZO PZW Wałbrzych i Koszalin] 
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III.  Część opisowa szczegółowa 

 

III.1. Możliwe lokalizacje przepławki i struktura właścicielska działek 

 Rozpatrywane lokalizacje urządzenia wodnego mającego na celu udrożnienie rzeki 

Redy znajdują się w województwie pomorskim, powiecie wejherowskim, miejscowości 

Wejherowo i Bolszewo.  

Z punktu widzenia aktualnie obowiązującego pozwolenia wodnoprawnego 

(załącznik 2) nie ma ograniczeń w lokalizowaniu przepławki dla ryb. Zarówno przy jazie 

ulgowym jak i jazie głównym określony został przepływ nienaruszalny, który może być w 

całości czy części przeznaczony na potrzeby migracji organizmów wodnych. 

Rozpatrywane są dwie lokalizacje, których położenie ukazano na rys. 1: 

Lokalizacja 1 -  przy Małej Elektrowni Wodnej i jazie głównym piętrzącym wodę w km 

21+840 na Kanale Redy – Wejherowo  

Współrzędne geograficzne MEW Wejherowo: 

N 54
o
37’6,03’’  E 18

o
11’36,71’’ 

 

Teoretycznie w lokalizacji 1 można wyróżnić następujące warianty: na brzegu lewym, na 

brzegu prawym oraz centralnie w korycie. Ostatni wariant z uwagi na zbyt małą zdolność 

przepustową jazu i jego geometrię odrzucono. 

Lokalizację wariantów: na brzegu lewym (Wariant A) oraz na brzegu prawym (Wariant B) 

ukazano na rys. 2.  

W wariancie A urządzenie wodne zlokalizowane byłoby na działkach nr 16/2, 17/3 oraz 

17/4 , obręb Wejherowo 02. 

Struktura właścicielska tych działek jest następująca:  

 działka 16/2: właściciel Skarb Państwa, zarządzający Regionalny Zarząd 

Gospodarki Wodnej w Gdańsku, 80-804 Gdańsk, ul. Ks. Rogaczewskiego 9 / 19; 

 działka 17/3: właściciel Skarb Państwa, użytkowanie wieczyste Kujawski Jerzy, 

Kujawska Maria, 83-400 Kościerzyna, ul. Wiejska 8; 
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 działka 17/4: właściciel Skarb Państwa, użytkowanie wieczyste Cementownia 

Wejherowo Spółka z o.o., 84-200 Wejherowo, ul. Przemysłowa 36. 

 

W wariancie B urządzenie wodne zlokalizowane byłoby na działkach nr 15/35, 15/38 oraz 

16/2, obręb Wejherowo 02. 

Struktura właścicielska tych działek jest następująca:  

 działka 16/2: właściciel Skarb Państwa, zarządzający Regionalny Zarząd 

Gospodarki Wodnej w Gdańsku, 80-804 Gdańsk, ul. Ks. Rogaczewskiego 9 / 19; 

 działki 15/35 i 15/38: właściciel Skarb Państwa, użytkowanie wieczyste 

Cementownia Wejherowo Spółka z o.o., 84-200 Wejherowo, ul. Przemysłowa 36. 

 

Lokalizacja 2 - przy jazie ulgowym usytuowanym w km 22 + 890 rzeki, w lewym brzegu 

Kanału Redy, w miejscu dawnego koryta rzeki Redy – Bolszewo 

Współrzędne geograficzne jazu ulgowego: 

N 54
o
37’21,67’’  E 18

o
11’47,08’’ 

 

Teoretycznie w lokalizacji 2 można wyróżnić następujące warianty: na brzegu lewym, na 

brzegu prawym oraz centralnie w jazie ulgowym. Ostatni wariant z uwagi na zbyt małą 

zdolność przepustową jazu ulgowego odrzucono. 

Lokalizację wariantów: na brzegu lewym (Wariant A) oraz na brzegu prawym (Wariant B) 

ukazano na rys. 3.  

 

W wariancie A urządzenie wodne zlokalizowane byłoby na działkach nr 371, 368, 369 

oraz 370, obręb Bolszewo. 

Struktura właścicielska tych działek jest następująca:  

 działki 368 i 371: właściciel Skarb Państwa, zarządzający Regionalny Zarząd 

Gospodarki Wodnej w Gdańsku, 80-804 Gdańsk, ul. Ks. Rogaczewskiego 9 / 19; 
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 działki 369 i 370: właściciel Ignasiak Zbigniew, 84-239 Bolszewo, ul. Zamostna 3. 

 

W wariancie B urządzenie wodne zlokalizowane byłoby na działkach nr 371, 368 oraz 

160/3, obręb Bolszewo. 

Struktura właścicielska tych działek jest następująca:  

 działki 368 i 371: właściciel Skarb Państwa, zarządzający Regionalny Zarząd 

Gospodarki Wodnej w Gdańsku, 80-804 Gdańsk, ul. Ks. Rogaczewskiego 9 / 19; 

 działka 160/3: właściciel Skarb Państwa, zarządzający Państwowe Gospodarstwo 

Leśne Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Wejherowo, ul. Sobieskiego 247B, 84-200 

Wejherowo. 

 

Wypisy z ewidencji gruntów ukazuje Załącznik nr 2. Mapy z przedstawionymi 

lokalizacjami wariantowymi stanowią rysunki 2 i 3. 

 

III.2. Wybór lokalizacji przepławki 

  

Lokalizacja 1 - przy Małej Elektrowni Wodnej i jazie głównym piętrzącym wodę w km 

21+840 na Kanale Redy – Wejherowo  

  Ta lokalizacja wydawała się naturalną, gdyż główny nurt rzeki Redy 

przebiega korytem kanału Cementowianka. Dość łatwy dojazd maszyn i środków 

transportowych ułatwił by roboty budowlane. Ta lokalizacja pozwoliłaby na budowę 

przepławki technicznej.  

Warianty usytuowania przepławki w lokalizacji 1 przedstawia Rysunek 2.  

Z racji gęstej zabudowy przemysłowej, bezpośredniego sąsiedztwa budynków i wysokiej 

zabudowy prawego brzegu koryta Kanału Cementowianka usytuowanie przepławki 

możliwe byłoby tylko i wyłącznie w wariancie A, na lewym brzegu. Technicznie brak jest 

możliwości ulokowania przepławki w wariancie B, w oparciu o jaz i koryto rzeki na 

prawym brzegu. 
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Rozpatrywano zatem wariant budowy przepławki na lewym brzegu – wariant A. W 

każdym wariancie minusem będzie konieczność wykupu terenu pod budowę przepławki. 

Niestety wizja terenowa i wywiad środowiskowy wykazał wiele przeszkód 

rozpatrywanego wariantu A. Budowa przepławki napotkałaby na istotne trudności 

wynikające z istniejącego zagospodarowania terenu: 

- przebudowa mostu 30 T, 

- przełożenie ciepłociągu biegnącego wzdłuż kanału na lewym brzegu, 

- przełożenie kanału kablowego biegnącego prostopadle do kanału na wysokości MEW, 

- przełożenie instalacji podziemnych, w tym skrzynki elektrycznej, 

- przebudowa betonowych umocnień brzegów, 

- prace ziemne w trudnych warunkach, na stromych skarpach, 

- konieczność wycinki drzew i krzewów. 

Ponadto budowa przepławki w lokalizacji 1 wiązałaby się z koniecznością budowy mostu 

nad tą konstrukcją, gdyż niezbędne jest zachowanie jedynego przejazdu do zakładów 

przemysłowych zlokalizowanych na lewym brzegu. 

Przeszkody te są kosztowne i kłopotliwe technicznie, aczkolwiek nie niemożliwe do 

przejścia.  

 

Fot. 7. Jaz główny i MEW od strony wody górnej 
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Fot. 8. Widok na brzeg prawy powyżej jazu głównego i MEW 

 

 

Fot. 9. Widok na brzeg lewy powyżej jazu głównego i MEW 
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Fot.10. Widok na most 30T ponad kanałem od strony wody dolnej 

 

 

Fot.11. Widok na umocnienia brzegu prawego poniżej jazu głównego i MEW 
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Fot.12. Widok na umocnienia brzegu lewego poniżej jazu głównego i MEW 

 

Lokalizacja 2 - przy jazie ulgowym usytuowanym w km 22 + 890 rzeki, w lewym brzegu 

Kanału Redy, w miejscu dawnego koryta rzeki Redy – Bolszewo 

 

 Rozpatrywanie tej lokalizacji podyktowane zostało brakiem zagospodarowania 

terenu oraz brakiem utrudnień technicznych przy budowie przepławki. Również 

możliwość ustanowienia stałego przepływu wody przez przepławkę byłoby zaletą tej 

lokalizacji.  

Główne przeszkody to: 

 poważne zagrożenie kłusownictwem, które należy ograniczyć np. poprzez 

monitoring, 

 stare koryto Redy jest naturalnym tarliskiem troci wędrownej, co może być w 

pewnym sensie przeszkodą, ale równocześnie aspektem pozytywnym, gdyż trocie 

będą miały szansą na wędrówkę w górę rzeki.  

 

Warianty usytuowania przepławki w lokalizacji 2 przedstawia Rysunek 3.  

Sugerowane jest usytuowanie przepławki w wariancie A na lewej krawędzi koryta Starej 

Redy, w bezpośrednim sąsiedztwie jazu ulgowego i koryta rzeki. Wynika to z możliwości 
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dojazdu do jazu przy lewym brzegu drogą gruntową biegnącą po działkach nr 369, 370 i 

371. Brzeg prawy jest niedostępny dla transportu materiałów budowlanych i wariant B jest 

logistycznie mocno utrudniony.  

Jaz ulgowy jest monitorowany przy pomocy kamery. Tym samym przepławka również 

objęta byłaby monitoringiem, przynajmniej w pewnym zakresie. Można rozszerzyć zakres 

monitoringu o dodatkową kamerę obejmującą część przepławki za jazem ulgowym.  

 

Fot.13 Widok na jaz ulgowy  

 

Fot.14 Widok na jaz ulgowy  
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Fot.15 Widok na brzeg lewy poniżej jazu ulgowego  

 

Fot.16 Widok na brzeg prawy poniżej jazu ulgowego  
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Analiza SWOT wyboru lokalizacji przepławki 

Lp. Kryterium 

Lokalizacja 1 

Przepławka przy jazie głównym 

i MEW  

Lokalizacja 2 

Przepławka przy jazie ulgowym 

mocne 

strony 

słabe strony mocne strony słabe strony 

1 
Lokalizacja przepławki z 

punktu widzenia ichtiologii 

+  +  

2 

Zakres robót ziemnych 

(wykopy pod przepławkę, 

głębokość wykopu, 

umocnienie skarp wykopu) 

 

+ + 

 

3 

Utrudnienia techniczne 

(ciepłociągi, rurociągi, 

instalacje kablowe) 

 

+ 
+  

(brak utrudnień) 

 

4 

Utrudnienia wynikające z 

istniejącej infrastruktury 

drogowej (mosty, kładki itp.) 

 

+ 
+  

(brak utrudnień) 

 

5 Dodatkowe prace 

 Budowa mostu nad 

przepławką, 

budowa kładki nad 

przepławką, umocnienie skarp 

koryta Kanału, ogrodzenie 

trasy przebiegu przepławki, 

uzgodnienia z konserwatorem 

zabytków w sprawie robót w 

pobliżu mostu łukowego  

dogodna 

lokalizacja do 

wykonania prac 

montażowych i 

konstrukcyjnych 

konieczność 

umocnienia wału p. 

powodziowego przy 

wylocie przepławki 

6 
Zagrożenie kłusownictwem i 

możliwość monitoringu 

 
+ 

 
+ 

7 Inne warunki 

 Konieczność wykupu gruntu: 

Od dwóch właścicieli – 

dz.17/3, Kujawski Jerzy, 

Kujawska Maria oraz dz. 17/4, 

Skarb Państwa, Cementownia 

Wejherowo Sp z o.o. w 

przypadku lokalizacji w 

wariancie A;  

Do Starej Redy 

wchodzą trocie 

wędrowne na 

tarło 

Konieczność wykupu 

gruntu: 

Od jednego 

właściciela – dz. 369 

oraz dz. 370, Ignasiak 

Zbigniew w 

przypadku lokalizacji 

w wariancie A; 
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Od jednego właściciela – dz. 

15/35 oraz dz. 15/38, Skarb 

Państwa, Cementownia 

Wejherowo Sp. z o.o. w 

przypadku lokalizacji w 

wariancie B. 

Uzyskanie niezbędnych 

pozwoleń i decyzji 

administracyjnych na:  

- przebudowę mostu 30T: 

Starostwo Powiatowe, 

- przełożenie ciepłociągu: 

Okręgowe Przedsiębiorstwo 

Energetyki Cieplnej Spółka z 

o.o., 

- przełożenie kanału 

kablowego: od Energa 

Operator, 

- przełożenie instalacji 

podziemnych, w tym skrzynki 

elektrycznej: od Energa 

Operator, 

- wycinkę drzew i krzewów: 

od Urzędu Gminy w 

Wejherowie , 

-budowę przepławki oraz 

mostu  nad konstrukcją 

przepławki dla zachowania 

jedynego przejazdu do 

zakładów przemysłowych 

zlokalizowanych na lewym 

brzegu: pozwolenie na budowę 

od Wojewody Pomorskiego 

oraz wszystkie decyzje 

poprzedzające (Urząd Gminy, 

Starostwo Powiatowe)  

Od jednego 

właściciela – dz. 

160/3, Skarb Państwa, 

Państwowe 

Gospodarstwo Leśne 

Lasy Państwowe, 

Nadleśnictwo 

Wejherowo w 

przypadku lokalizacji 

w wariancie B. 

 

Uzyskanie 

niezbędnych 

pozwoleń i decyzji 

administracyjnych na:  

-budowę przepławki 

pozwolenie na 

budowę od Wojewody 

Pomorskiego oraz 

wszystkie decyzje 

poprzedzające (Urząd 

Gminy, Starostwo 

Powiatowe) 

 

Z uwagi na istniejącą zabudowę, strukturę właścicielską działek, rozmiary i 

funkcjonalność planowanej przepławki oraz dostępność terenu (dojazd) rekomenduje się 

wykonanie przepławki dla ryb dwuśrodowiskowych w lokalizacji 2 w wariancie A – na 

lewym brzegu przy jazie ulgowym. Wariant A nad wariantem B posiada tę wyższość, iż 
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istnieje do niego dogodny dojazd, plac manewrowy, miejsce na zaplecze budowy. Ponadto 

w posiadaniu RZGW jest dostatecznie dużo terenu z działki nr 371, by móc dokonać 

praktycznie bezkosztowo (koszty administracyjne+geodeta) nowego rozgraniczenia z 

działkami nr 369 i nr 370. Uniknięto by nie tylko trudniejszej budowy w wariancie B ale 

też kłopotliwych uzgodnień z Lasami Państwowymi. Z punktu widzenia ichtiologii 

warianty A i B są równoważne. 

Ponadto alternatywnie przedstawia się możliwość realizacji przepławki przy jazie 

głównym na lewym brzegu (lokalizacja 1, wariant A). 

Nie ulega wątpliwości, iż z punktu widzenia celu przyrodniczego – osiągnięcia możliwie 

jak największej drożności rzeki Redy na stopniu wodnym w Wejherowie, najlepszym 

rozwiązaniem byłoby wybudowanie obu przepławek dla ryb, zarówno przy jazie ulgowym, 

jak i przy głównym, tym bardziej, iż oba jazy są stosunkowo daleko od siebie, a Kanał 

Cementowni prowadzi większość wody rzeki Redy. 

 

III.3. Wybór rekomendowanego typu przepławki 

  W pkt. II.5.2 omówiono rodzaje przepławek współcześnie 

rekomendowanych przy udrażnianiu rzek. W konkretnym przypadku, w rekomendowanej 

lokalizacji 2 - przy jazie ulgowym, zaleca się budowę przepławki szczelinowej.  

W rozpatrywanej lokalizacji nie ma możliwości wybudowania zalecanej w literaturze 

przepławki w postaci bystrza kamiennego zajmującego całą szerokość jazu ze względu na 

znaczne pogorszenie funkcji przeciwpowodziowej jazu ulgowego. Dlatego najlepszą 

alternatywą jest budowa przepławki szczelinowej w bezpośrednim sąsiedztwie jazu. 

Parametry rekomendowanej przepławki szczelinowej przy jazie ulgowym: 

Parametr 

przepławki 
Jednostka 

Troć 

łosoś 

Liczba komór - 15 

Szerokość przesmyku m 0,30 

Szerokość komory m 1,80 

Długość komory m 2,90 

Szerokość komory odpoczynku m 2,50 

Długość komory odpoczynku m 6,91 



Ekspertyza sposobu udrożnienia rzeki Redy w Wejherowie 

Pracownia Projektowa Budownictwa Wodnego           Dr inż. Jan Haftka 

Data: grudzień 2016 r.                                                                                                                      Strona : 36 

 

Nachylenie dna przepławki 
% 

- 

4,5  

1:22 

Szerokość deflektora m 0,4 

Różnica poziomów wody między 

komorami 
m 0,155 

Napełnienie wody w przepławce m 1,0 

Przepływ wody przez przepławkę m
3
/s 0,45 

Minimalna prędkość wody m/s 0,7 

Maksymalna prędkość wody m/s 1,7 

 

 Propozycję rozwiązania technicznego dla przepławki szczelinowej ukazano na 

rysunku 5 i rysunku 6.  

 W płycie dennej wskazane jest wtopić na jej górnej powierzchni kamienie o 

średnicy 0,4-0,8 metra. Między kamieniami ryby mogą przepływać zarówno w górę, jak i 

w dół rzeki. Dzięki temu przepławka betonowa wyglądem i funkcjonalnością będzie 

zbliżona do natury. 

 Należy konstrukcyjnie zapewnić stały przepływ wody przez przepławkę w ilości 

0,45 m
3
/s, co będzie częścią przepływu nienaruszalnego, określonego dla jazu ulgowego 

łącznie na 1,0 m
3
/s. Dla realizacji tego celu niezbędna może być korekta w otworach w 

stalowych zasuwach jazu, tak by po wybudowaniu przepławki rozdział wód był 

następujący: 0,45 m
3
/s na przepławkę oraz 0,55 m

3
/s na jaz ulgowy, reszta wód w 

normalnych warunkach eksploatacji płynie w kierunku jazu głównego i elektrowni.  

  Koryto Kanału Redy należy zabezpieczyć przed spływem smoltów troci (i 

ewentualnie łososia) w kierunku MEW barierą elektryczno - elektroniczną ustawioną w 

korycie pod kątem 75
0
, by kierować ryby na przepławkę. Taką samą barierą należy 

kierować ryby na przepławkę od strony dolnej wody, by ryby nie gromadziły się pod 

jazem ulgowym. Położenie barier ukazano na rys. 5. 

Nad przepławką w linii obwałowania kanału przewiduje się wykonanie kładki w celu 

zachowania ciągłości komunikacyjnej po wale. Kładkę wyposażyć w barierki ochronne.  

 

Analogiczną konstrukcję przepławki szczelinowej można wykonać przy jazie głównym na 

lewym brzegu (lokalizacja 1, wariant A). Wprawdzie wiąże się to z utrudnieniami i 
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kosztami opisanymi wcześniej w ekspertyzie, ale nie jest niewykonalne technicznie. 

Propozycję rozwiązania technicznego przepławki przy jazie głównym zamieszczono na 

rysunkach nr 7, nr 8 i nr 9. 

 

Parametry przepławki szczelinowej przy jazie głównym: 

Parametr 

przepławki 
Jednostka 

Troć 

łosoś 

Liczba komór - 28 

Szerokość przesmyku m 0,30 

Szerokość komory m 1,80 

Długość komory m 2,90 

Nachylenie dna przepławki 
% 

- 

4,5  

1:22 

Szerokość deflektora m 0,4 

Różnica poziomów wody między 

komorami 
m 0,126 

Napełnienie wody w przepławce m 1,0 

Przepływ wody przez przepławkę m
3
/s 0,45 

Minimalna prędkość wody m/s 0,6 

Maksymalna prędkość wody m/s 1,6 

 

Pozostałe parametry, m.in. kamienie, bariery elektryczne jak w przypadku przepławki przy 

jazie ulgowym. Przy jazie głównym wskazane byłoby ponadto przykrycie przepławki kratą 

z uwagi na bezpieczeństwo poruszających się tamtędy osób. 

III.4. Bariera zabezpieczająca przed wpływaniem ryb na turbiny i kierująca na 

przepławkę 

 Wrodzony mechanizm orientacji reakcji ryby w środowisku z polem elektrycznym 

polega na jej ruchu w kierunku od ujemnego bieguna do dodatniego, wzmacniając efekt 

ochrony oddziaływania urządzenia. Sztucznie wywołane, stopniowo oddziaływujące na 

organizm ryby pole elektryczne (elektrogradientne pole ochronne), rozmieszczone 

przestrzennie zapewnia ochronę ryb niezależnie od ich wielkości, zabezpieczając przed ich 

wpływaniem do ujęć wody. Rozmiary poszczególnych ryb określają przy tym miejsce, w 
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którym rozpoczyna się działanie opisywanych mechanizmów. Poziom ujemnego 

potencjału punktowego elektrody określa się w zależności od parametrów ujęcia wody. 

Wielkość maksymalna potencjału nie przekracza przy tym wartości niebezpiecznych dla 

ryb. Dla ujęcia o wydajności do 10 m
3
/s i prędkością wody do 1 m/s, potencjał nie 

przewyższa 100 V co przy wybranej przestrzeni pola odpowiada maksymalnemu natężeniu 

pola poniżej 0,1 V/cm. Ponadto zwiększeniu bezpieczeństwa służy wahanie modulacji 

impulsów pola elektrycznego z łagodnie narastającym frontem, co także przeszkadza w 

pojawianiu się adaptacji ryb do pulsacji prądowych. 

 

 

Dla zabezpieczenia ryb przed wpływaniem na turbiny rekomenduje się 

zastosowanie bariery elektryczno-elektronicznej Neptun firmy Procom System SA. ul. 

Stargardzka 8a, 54-156 Wrocław: http://www.procomsystem.pl/index.php?page=bariera-

elektryczno-elektroniczna-neptun .  

Procom System S.A. dokonał zgłoszenia w sprawie uzyskania PATENTU na wynalazek 

pt: Sposób kierowania zachowaniem się ryb i urządzenia do kierowania zachowaniem się 

ryb w środowisku wodnym. Metodę i urządzenie chroni międzynarodowe zgłoszenie 

zastrzeżenia patentowego w procedurze PCT o nr PCT/PL2005/000077. 

 

http://www.procomsystem.pl/index.php?page=bariera-elektryczno-elektroniczna-neptun
http://www.procomsystem.pl/index.php?page=bariera-elektryczno-elektroniczna-neptun
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III.5. Ocena skuteczności działania rekomendowanego urządzenia służącego do 

migracji ryb 

Do pokonania przeszkody ryby wybierają zatopione przelewy i szczeliny. Tylko, gdy 

nie mogą tym sposobem pokonać przeszkody, decydują się na skok. Jednak nie wszystkie 

gatunki mogą się w ten sposób poruszać.  

Aby zachować ciągłość biologiczną cieku, przepławka powinna być otwarta przez cały 

rok. Służy ona nie tylko rybom, ale też innym organizmom. Bardzo istotne znaczenie ma tu 

usytuowanie wylotu przepławki: jej dno powinno się znajdować przez cały czas pod wodą, 

aby wciąż był zachowany kontakt hydrauliczny między wodą na górnym i dolnym 

stanowisku.  

Aktualnie najbardziej zalecana jest budowa przepławek w postaci bystrza kamiennego, 

najlepiej zajmującego całą szerokość stopnia wodnego, progu itp. Konstrukcja składa się 

przeważnie z betonowej płyty dennej, ułożonej na całej szerokości progu, z wtopionymi na 

jej górnej powierzchni kamieniami o średnicy 0,4-0,8 metra. Między kamieniami ryby 

mogą przepływać zarówno w górę, jak i w dół rzeki.  

 Na podstawie badań Michaela Larnier z Instytutu de Macanique des Fluides w Tuluzie 

(Francja) oraz na podstawie doświadczeń niemieckich na obiektach już zrealizowanych 

opracowano następujące kryteria oceny sprawności przepławek dla ryb: 

– bardzo dobra – 100% ryb pokonuje przeszkodę, opóźnienie trwa kilka godzin, 

– dobra – 95-100% ryb pokonuje przeszkodę, a opóźnienie nie przekracza kilku dni, 

– słaba – 70-95% ryb pokonuje przeszkodę, a opóźnienie jest większe niż kilka dni, 

– zła – mniej niż 70% ryb pokonuje przeszkodę, a opóźnienie jest większe niż kilka dni, 

trwa nawet miesiąc. 

Ocenę bardzo dobrą według przedstawianych wyżej kryteriów może uzyskać tylko 

przepławka zajmującą całą szerokość stopnia i rzeki, w postaci bystrza betonowo-

kamiennego, której w rozpatrywanym przypadku nie uda się wykonać. 

 

Rekomendowana przepławka szczelinowa w badaniach uzyskuje ocenę dobrą [24]. 

Na taką ocenę mają wpływ parametry: 

 95-100% ryb pokonuje przepławkę z opóźnieniem nie przekraczającym jednego 

dnia, 

 konstrukcja przepławki pozwala na utrzymanie stałego przepływu wody przez 

przepławkę, 

 w przepławce szczelinowej nie następuje zatamowanie przepływu wody przez 

szczeliny rumowiskiem płynącym (gałęzie, rośliny wodne, śmieci), 
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 rumowisko wleczone po dnie zatrzymuje się na naprzemiennie 

umiejscowionych przegrodach, nie powoduje zatkania szczelin, 

 konstrukcja przepławki jest trwała i dość nieskomplikowana w realizacji. 

 

W trakcie konsultacji z IRS Zakładem Rybactwa Rzecznego w Gdańsku - Rutki 

sugerowano wybór takiego typu przepławki dla tej lokalizacji. 

 

III.6. Ocena możliwości jednoczesnej budowy urządzenia służącego do 

migracji ryb i przenoski dla kajaków na jazie głównym 

 

W opisie szlaku kajakowego Redy zapisano m. in. [http://wioslosplywy.pl/reda]: 

"...Dalej wpływamy do kanału rzeki Redy, który powstał w XIX wieku do transportu 

margla z jeziora do cementowni wejherowskiej. Jest to szeroki i łatwy odcinek rzeki. Na 

24 kilometrze szlaku wpada prawy dopływ Bolszewka. Po lewej zaś stronie mamy śluzę, 

za którą znajduje się starorzecze rzeki Redy. Jest ono również spławne, szczególnie przy 

wysokim stanie wody. Starorzecze okrąża cementownię dookoła i wypływa za nią. 

Dopływając do cementowni musimy przenieść kajaki lewą stroną i zwodować je ponownie 

za tamą. Należy tam zachować szczególną ostrożność, gdyż brzeg jest bardzo wysoki ...".  

Z opisu wywnioskować można, że preferowany jest spływ kanałem Cementowianka.  

 Intencją Zamawiającego było określenie możliwości jednoczesnej budowy 

przepławki oraz przenoski dla kajaków przy jazie głównym.  

 Istnieje techniczna możliwość usprawnienia kajakarzom przenoski przy jazie 

głównym, choćby w postaci wykonania schodów na lewym brzegu kanału Cementowianka 

przed elektrownią i za elektrownią wraz z podestami “wypoczynkowymi” na każdym 

biegu. Lokalizacja – po zewnętrznym łuku przepławki. Nachylenie schodów nieco 

łagodniejsze niż skarpa kanału, np. 1:2, zapewniłoby  bezpieczne przenoszenie kajaków i 

większe bezpieczeństwo konstrukcji umocnień brzegów. 
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III.7. Część kosztorysowa  

Wykonano kosztorysy szacunkowe dla obu opisanych wariantów wykonania udrożnienia 

stopnia wodnego na rzece Reda w Wejherowie. Określenia nakładów i kosztów dokonano 

przy użyciu Biuletynu cen z III kwartału 2016 r. Do poniżej podanych kosztów należy 

doliczyć koszty związane z wykupem gruntów. 

Kosztorys szacunkowy dla rekomendowanego wariantu przepławki przy jazie ulgowym: 

Lp. Nazwa czynności ilość jednostka cena jednostkowa wartość pracy

1 Mob/demob sprzętu 1 kpl 35 000.00 zł 35 000.00 zł

2 Prace geodezyjne 1 kpl 3 000.00 zł 3 000.00 zł

3 Wbicie ścianki szczelnej 1190 m2 650.00 zł 773 500.00 zł

4

Montaż/demontaż rozpór na 

ściankach szczelnych
50 mb 1 100.00 zł 55 000.00 zł

5 Wykopy z wywozem gruntu 520 m3 45.00 zł 23 400.00 zł

6 Odwodnienie wykopu 1 kpl 90 000.00 zł 90 000.00 zł

7 Wykonanie podsypki piaskowej 40 m3 55.00 zł 2 200.00 zł

8 Wykonanie konstrukcji betonowych 225 m3 2 500.00 zł 562 500.00 zł

9

Cięcie ścianki szczelnej na wlocie i 

wylocie
15 mb 750.00 zł 11 250.00 zł

10 Drobne konstrukcje stalowe 1 kpl 5 000.00 zł 5 000.00 zł

11 Dostawa i montaż barier 2 kpl 150 000.00 zł 300 000.00 zł

1 860 850.00 zł

186 085.00 zł

470 795.05 zł

2 517 730.05 zł

Koszt robót budowlanych    

Koszt prac projektowych    

VAT 23%    

Razem     

Kosztorys szacunkowy dla wariantu przepławki przy jazie głównym: 

Lp. Nazwa czynności ilość jednostka cena jednostkowa wartość pracy

1 Mob/demob sprzętu 1 kpl 35 000.00 zł 35 000.00 zł

2 Prace geodezyjne 1 kpl 3 000.00 zł 3 000.00 zł

3 Wbicie ścianki szczelnej 1987.2 m2 650.00 zł 1 291 680.00 zł

4
Montaż/demontaż rozpór na 

ściankach szczelnych
94.5 mb 1 100.00 zł 103 950.00 zł

5
Rozbiórka umocnień brzegu cieku ze 

złożeniem we wskazanym miejscu
25 m2 80.00 zł 2 000.00 zł

6 Przełożenie instalacji 1 kpl 100 000.00 zł 100 000.00 zł

7 Wykopy z wywozem gruntu 950 m3 55.00 zł 52 250.00 zł

8 Utylizacja gruntu 1900 t 10.00 zł 19 000.00 zł

9 Odwodnienie wykopu 1 kpl 120 000.00 zł 120 000.00 zł

10 Wykonanie podsypki piaskowej 60 m3 55.00 zł 3 300.00 zł

11 Wykonanie konstrukcji betonowych 400 m3 2 500.00 zł 1 000 000.00 zł

12 Wykonanie rozpór stalowych stałych 100 szt 525.00 zł 52 500.00 zł

13 Wykonanie nowego mostu 1 szt 300 000.00 zł 300 000.00 zł

14 Przykrycie przepławki kratami 183 m2 200.00 zł 36 600.00 zł

15
Cięcie ścianki szczelnej na wlocie i 

wylocie
10 mb 750.00 zł 7 500.00 zł

16 Drobne konstrukcje stalowe 1 kpl 5 000.00 zł 5 000.00 zł

17 Dostawa i montaż barier 2 kpl 150 000.00 zł 300 000.00 zł

Koszt robót budowlanych 3 431 780.00 zł

343 178.00 zł

868 240.34 zł

4 643 198.34 zł

Koszt prac projektowych    

VAT 23%    

Razem     
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III.8. Wnioski  

W ekspertyzie przedstawiono możliwości techniczne wykonania przepławki dla ryb na 

stopniu wodnym w Wejherowie na rzece Reda. Wskazano możliwe lokalizacje przepławki 

dla ryb oraz określono warunki techniczne konstrukcji udrażniającej dla występujących w 

Redzie gatunków ryb. Ukazano wady i zalety lokalizowania przepławek w możliwych 

miejscach. 

Wybrano przepławkę szczelinową jako najbardziej właściwą dla ichtiofauny i hydrologii 

rzeki Redy. Zarekomendowano lokalizację przepławki na lewym brzegu przy jazie 

ulgowym. Przedstawiono także możliwość techniczną lokalizacji przepławki na lewym 

brzegu przy jazie głównym. Do obu lokalizacji sporządzono przybliżony szacunek 

kosztów realizacji. 

Warunki hydrologiczne i rozdział wód określony w obowiązującym na stopniu wodnym 

pozwoleniu wodnoprawnym zapewniają dostateczną ilość wody dla przepławki zarówno 

przy jazie ulgowym, jak i przy jazie głównym. Z racji tego, iż oba jazy są zlokalizowane 

dość daleko od siebie wydaje się najwłaściwszym z punktu widzenia ichtiofauny budowa 

przepławek dla ryb przy obu jazach. Powyższe potwierdzają opinie Instytutu Rybactwa 

Śródlądowego w Olsztynie oraz Polskiego Związku Wędkarskiego Okręg w Gdańsku. 
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IV. Część graficzna 

Rysunek 1. Warianty lokalizacji urządzenia do migracji ryb. 

Rysunek 2. Schemat wariantów przepławki w lokalizacji 1, skala 1:500 

Rysunek 3. Schemat wariantów przepławki w lokalizacji 2, skala 1:500  

Rysunek 4. Mapa ewidencyjna, skala 1:500 
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Załącznik 5. Odniesienie się autorów ekspertyzy do opinii Instytutu Rybactwa 

Śródlądowego w Olsztynie 

 

 Przedstawiona do zaopiniowania ekspertyza sposobu udrożnienia rzeki Redy w 

Wejherowie zawierała rekomendowany wariant przepławki szczelinowej zlokalizowanej 

na lewym brzegu przy jazie ulgowym. Zarówno od strony WG jak i WD przepławka była 

wyposażona w barierę elektryczno-elektroniczną naprowadzającą ryby na wlot/wylot 

przepławki, tak jak to przedstawiono na rys. 4, rys. 5 i rys. 6. 

 Po uzyskaniu opinii autorzy ekspertyzy zdecydowali się na pokazanie możliwości 

technicznych budowy przepławki na lewym brzegu przy jazie głównym, tak jak to ukazują 

rys.7, rys.8 i rys.9, również w zastosowaniem bariery elektryczno-elektronicznej. 

Doprojektowanie przepławki przy jazie głównym wychodzi naprzeciw większości 

zgłoszonych uwag w opinii.  

Rozwiązanie techniczne przedstawione w ekspertyzie zyskało aprobatę instytucji 

opiniującej. 

Zastosowanie proponowanej przez IRŚ dodatkowej bariery elektryczno-elektronicznej 

blokującej główne koryto rzeki i skierowującej ryby do starego koryta w przypadku 

budowy przepławki jedynie przy jazie ulgowym jest trafnym rozwiązaniem. 

Skuteczność barier e-e została potwierdzona badaniami i kształtuje się praktycznie na 

poziomie 100%. Bariery są od lat powszechnie stosowane z sukcesem w wielu krajach 

świata. 

Autorzy ekspertyzy nie zgadzają się z twierdzeniem jakoby bariery miały 

utrudniać/uniemożliwiać korzystanie ze szlaku kajakowego. Bariery elektryczno-

elektroniczne w sposób fizyczny nie utrudniają przepływu kajakom, a zasilane są ze źródła 

o bezpiecznym niskim napięciu 12V lub 24V. 

Uwagom dotyczącym migracji ryb w dół rzeki wychodzi naprzeciw propozycja budowy 

przepławki na lewym brzegu przy jazie głównym. Natomiast niemożliwe jest 

proponowane w opinii wykonanie „specjalnego przejścia dla ryb spływających na jazie 

głównym” z uwagi na fakt, iż jaz główny ma ograniczoną przepustowość, której w żadnym 

razie nie można zmniejszać zważywszy konieczność bezpiecznego przepuszczania wód w 

okresie wezbrań i powodzi. 
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Załącznik 6. Odniesienie się autorów ekspertyzy do opinii Polskiego Związku 

Wędkarskiego Okręg w Gdańsku 

 

 Przedstawiona do zaopiniowania ekspertyza sposobu udrożnienia rzeki Redy w 

Wejherowie zawierała rekomendowany wariant przepławki szczelinowej zlokalizowanej 

na lewym brzegu przy jazie ulgowym. Zarówno od strony WG jak i WD przepławka była 

wyposażona w barierę elektryczno-elektroniczną naprowadzającą ryby na wlot/wylot 

przepławki, tak jak to przedstawiono na rys. 4, rys. 5 i rys. 6. 

 Po uzyskaniu opinii autorzy ekspertyzy zdecydowali się na pokazanie możliwości 

technicznych budowy przepławki na lewym brzegu przy jazie głównym, tak jak to ukazują 

rys.7, rys.8 i rys.9, również w zastosowaniem bariery elektryczno-elektronicznej. 

Doprojektowanie przepławki przy jazie głównym wychodzi naprzeciw de facto wszystkim 

zgłoszonym uwagom w opinii PZW.  

Rozwiązanie techniczne przedstawione w ekspertyzie zyskało aprobatę instytucji 

opiniującej. 

 


