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MIŁOMŁYN - SZELĄG

km M - E
km 

m/o
obiekt opis km E - M

0 śluza
śluza Miłomłyn - dł. komory 33,88m, szer. 3,60m, spad maksymalny 3,54m w kierunku 

Ostróda, dostępne pomosty postojowe dla oczekujących na śluzowanie
31,3

0,6 0,6 na wschodzie - starorzecze Liwy 30,7

3,5 2,9 most most drogowy; H - 4,5m; B - 8m 27,8

4,4 0,9 śluza śluza Zielona, dł. komory  34,19m, szerokość komory 3,55m, spad maksymalny 1,96m 26,9

5,5 0,9 most most drogowy; H - 4,2; B - 8m 26

10,6 5,1 wejście na j. Drwęckie, szlak obojowany, tor wodny skręca w kierunku wschodnim 20,9

13,5 2,9 most

most kolejowy; H - 3,2; B - 8m; przesmyk łączy dwie części jeziora; za mostem w 

kierunku wschodnim Ostróda, na północ - Przystanek Piławki - ok. 8km; na 4km wyspa 

Orzechowa
18

14,8 1,3

Ostróda; przystanie znajdują się na południowym brzegu; wejście do Kanału znajduje się 

na północ od wyciągu nart wodnych; manewrować ze szczególną ostrożnością - duży 

ruch wodny
16,7

15 0,2 kładka kładka piesza: H - 3,6m; B - 8m; wejście do Kanału na j. Pauzeńskie 16,5

15,1 0,1 śluza

śluza Ostróda; długość komory 29,15m , szerokość komory 2,26m; spad maksymalny 

2,04m; wejście do śluzy sprzężone z mostem drogowym H - 3,6m; na wejściu pod most 

głębokość zredukowana do 0,7m; jachty o szerokości ok. 3m odbijacze powinny 

wrzucić na pokład

16,4

15,7 0,6
dwa 

mosty
mosty drogowe; wejście na j. Puzeńskie 15,8

15,7 - 17,7 2 jezioro j. Pauzeńskie, szlak obojowany; po kilometrze tor wodny skręca na wschód 13,6

19,1 3,4 śluza

śluza Mała Ruś; długość komory 29,33, szerokość 3,19m; spad maksymalny 1,64m 

wejście do śluze jest sprzężone z mostem drogowym, H - 3,6m; przed wejście do śluzy, 

brzeg prawy - głębokość zredukowana do 0,4m
12,2

21,7 2,6
wejście na j. Szeląg Wielki; kierunek północno-zachodni ok. 5km - Zakątek; kierunek 

południowo-wschodni - Stare Jabłonki i j. Szeląg Mały
9,6

28 6,3 południowo-wschodnia część jeziora - wejście do kanału na j. Szeląg Mały 3,3



28,2 0,2 tunel
tunel łączący Szeląg Wielki z Małym, długość ok. 54m; szerokość ok. 3,5m. Po lewej 

stronie drewniany pomost wzdłuż załego tunelu.
3,1

28,4 0,2 wejście na j. Szeląg Mały; na wschodnim brzegu Stanica Wodna PTTK 2,9

29,5 1,1 Hotel Anders na wschodnim brzegu 1,8

31,3 1,8 koniec szlaku żeglownego 0


