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Kanał Kłodnicki powstał z inicjatywy państwa pruskiego na przełomie XVIII i XIX wieku.
Jego budowa była bardzo ważnym przedsięwzięciem, jako pierwszej dużej drogi wodnej na 
Górnym Śląsku.
Pomysł by stworzyć połączenie komunikacyjne okręgu przemysłowego Górnego Śląska z Odrą, 
pojawił się pod koniec panowania Fryderyka Wielkiego. Podyktowane to było brakiem kolei 
żelaznej oraz charakterem dróg, które były nieutwardzone i błotniste. 

Pierwszą propozycją była linia: Tarnowskie Góry, Stare Tarnowice, Zbrosławice, Pyskowice, 
Ujazd, Sławięcice, Koźle.

Król Prus Fryderyk Wilhelm II zlecił ministrowi do spraw Śląska Karlowi Georgowi von Hoym 
sprawdzenie możliwości uspławnienia rzeki Kłodnicy poprzez jej przekopania i pogłębienia lub 
wybudowanie w jej dolinie niezależnej drogi wodnej.

Ostateczny projekt autorstwa inspektora wałowego Geschke ukończony został 22.08.1789 r., 
i zakładał powstanie 17 drewnianych śluz, zastaw oraz mostów. Kanał miał łączyć się z Odrą 
poniżej twierdzy w Koźlu, a jego ujście miało znajdować się w odległości strzału artyleryjskiego 
z kozielskiej twierdzy. Nie przewidywano oddzielenia kanału od rzeki Kłodnicy. Długość kanału 
wynosić miała 11.910 prętów 5 stóp (44.854,63 m). Inwestycja na tym etapie nie przewidywała 
likwidacji żadnych zakładów, takich jak młynów lub kuźnic.

Pierwsze środki na prace przygotowawcze do budowy zostały przekazane po zaakceptowaniu 
projektu przez ministra Hoyma 23.10.1789 r. Naczelne Kierownictwo budowy powierzono 
Kamerze Wojennej i Dominialnej we Wrocławiu. Nadzór nad inwestycją sprawowała komisja 
budowy.

Friedrich Wilhelm von Reden, Dyrektor Wyższego Urzędu Górniczego
we Wrocławiu, późniejszy minister w rządzie pruskim, zasłużony
dla rozwoju przemysłu Górnego Śląska
Źródło: Lachotta, Hubert (1902-1946): Kohle, Zink und Eisen: aus dem Werden
und Wachsen des oberschlesischen Idustriegebiets, Berlin 1941 

Fryderyk Wilhelm II, Król Prus
Źródło: Obraz autorstwa Antona Graffa, XVIII w.

Rozkaz rozpoczęcia budowy wydany został 06.02.1792 r.
 
Prace rozpoczęły się od ujścia rzeki Odry, stopniowo przesuwając się w górę jej biegu. 
Początkowo nie budowano śluz, jedynie zwożono drewno z lasów kozielskich. Dużym 
problemem okazał się brak pracowników fizycznych, spowodowało to przymusowy najem 
do prac ręcznych i sprzężaju chłopów pańszczyźnianych. 

Wiosną 1792 r., hrabia Fryderyk Wilhelm von Reden nalegał aby wprowadzić zmiany 
i poprawić błędy, które pojawiły się podczas projektowania. Jego zdaniem śluzy powinny być 
węższe i murowane, a nie drewniane. Jego uwagi nie zostały uwzględnione a budowę śluz 
drewnianych argumentowano niestabilnością gruntu i brakiem dobrego kamienia 
budowlanego.

Inspektor Promnitz podróżując po Francji, Holandii i Anglii przekonał się, iż drewniane 
budowy istotnie nie są korzystne dla przyszłej rentowności kanału, jednak prace przy 
budowie były już bardzo zaawansowane, w związku z czym rozpoczęte prace 
kontynuowano. Jednocześnie poszukiwano sposobów na polepszenie technologii budowy. 

Karl Georg von Hoym, minister do spraw Śląska 
źródło: Heinrich Wilhelm Teichgräber, Borussia:
Museum für preussische Vaterlandskunde, 1839

W listopadzie 1972 r., na wzgórzu koło Blachowni, w obecności hrabiego Redena 
przeprowadzono próbę  uszczelnienia koryta kanału poprzez tzw. pudlingowanie, co dało 
wstęp do wprowadzenia zmian w budowie koryta. W grudniu 1792 r., kopanie odcinka 
kanału od Odry do Kędzierzyna było prawie zakończone.

Z początkiem roku 1793 r., inspektor Promnitz zaproponował poprowadzenia kanału lewym 
brzegiem Kłodnicy na odcinku Kędzierzyn - Blachownia. 22.11.1793 r. reskrypt Komory 
Wojennej i Dominialnej nakazał wznoszenie budowli  w konstrukcji murowanej. 



Po śmierci kierownika Geschke jego miejsce zajął Promnitz. Szybko 
przeforsował wznoszenie śluz: VII i VIII oraz większości mostów jako 
murowanych. Na przełomie lat 1794/95 rozpoczęto budowę  I śluzy położonej 
nad Odrą i II śluzy we wsi Kłodnica.
Niestety prowadzone prace wpływały na funkcjonowanie młynów i zakładów 
przemysłowych, i aby zrehabilitować straty, przyznano taryfę odszkodowań za 
utrudnienia w pracy oraz za straty powstałe w wyniku klęsk żywiołowych, jeżeli 
ich oddziaływanie spotęgowane było budową i eksploatacją kanału.

Jesienią 1795 r., ukończono murowaną śluzę X. Za jej wzorowe wykonanie 
kierownicy budowy zyskali uznanie. W celu odpompowywania wody gruntowej 
używano bardzo kosztownego paternostera. W sierpniu 1796 r., udało się 
sprowadzić dwie maszyny parowe, było to pierwsze użycie maszyn parowych 
w budownictwie wodnym w Prusach.
Na skutek podejmowanych działań zwiększały się koszty inwestycji. Umowy 
podpisywane w sprawie odstąpienia gruntów pod budowę kanału wymagały 
dużego nakładu pieniędzy. Również zmniejszenie wymiarów śluz okazało się 
błędem i doprowadziło do kosztownej rozbudowy istniejących już obiektów.

Na skutek rozwoju huty gliwickiej, powstania nowych kopalń węgla i hut żelaza 
w okręgu Górnego Śląska podjęto decyzję o przedłużeniu kanału w kierunku 
wschodnim do Zabrza. Wybudowana podziemna sztolnia w kierunku 
Królewskiej Huty miała pełnić funkcje transportowe oraz odprowadzać wodę 
z kopalń węgla położonych w pobliżu jej przebiegu. Budowla znana była pod 
nazwą Główna Kluczowa Sztolnia Dziedziczna. Budowę sztolni rozpoczęto 
w roku 1799. 

12.05.1801 r., król Fryderyk Wilhelm III zaakceptował zmniejszenie rozmiarów 
przekroju kanału powyżej śluzy XIII. Podczas budowy, dodano nieplanowaną 
śluzę XVIII położoną przy końcu kanału koło Gliwic. W tym czasie rozpoczęła 
się również budowa górnego odcinka kanału wzdłuż Zabrza.

W lipcu 1803 r., na terenie budowy kanału na skutek obfitych opadów deszczu 
doszło do powodzi, która zalała całą dolinę Kłodnicy, zagrażając pracującym 
tam robotnikom. Zniszczony został most murowany koło Łabęd, most w Kuźnicy, 
Ujeździe i Sławięcicach,  nastąpiły także liczne przerwania wałów. Dzięki 
szybkiej akcji przekopu  uratowano most w Bycinie i śluzy XIII i XV. Całą akcję 
powodziową kierował inspektor Promnitz, którego obwiniono za zaniedbanie 
przy prowadzeniu budowy. Na skutek katastrofy przerwano prace przy budowie 
kanału. Do 1805 r., prowadzono tylko prace usuwania skutków oraz 
zabezpieczające przed kolejną powodzią, co wygenerowało dodatkowe koszty. 
Do budowy kanału przydzielono 150 ludzi z załogi twierdzy Koźle.

W dalszych pracach uwzględniono, by nie mieszać wód kanału z wodami 
nieuregulowanej rzeki Kłodnicy. Zaprojektowano również nowe obiekty mające 
pełnić rolę przeciwpowodziową, m.in. rów koło wsi Łany, obwałowanie na 
brzegu rzeki Odry, murowana śluza ochronna powyżej mostu Taciszów. Na 
poszczególnych odcinkach podwyższono wały oraz wykopano nowy kanał 
prowadzący przez wzgórza wapienne koło Łabęd. W trakcie trwania prac 
zaczęły pojawiać się skutki błędów popełnionych na etapie projektowania 
kanału, między innymi śluzy drewniane od I do VI były już mocno przegniłe.
Z powodu braków finansowych wstrzymano budowę odcinka z Gliwic do Zabrza, 
a prace wznowiono w 1805 r.

Jesienią 1806 r., odcinek pomiędzy śluzami I i XVIII był w pełni 
żeglowny, mimo że śluza XVIII nie została ukończona. Górny 
odcinek kanału od miejsca powyżej Gliwic do Zabrza był gotowy 
do gliwickiej huty ale nie był z nią połączony. W Gliwicach nie 
ukończono jeszcze portu przeładunkowego oraz murowanego 
basenu portowego dla postoju i wyładunku łodzi.
Odcinek od drugiej pochylni do Zabrza był całkowicie ukończony 
razem z mostami, przepustami i rynną odprowadzającą wodę. Na 
trasie od Koźla do śluzy XVIII w Gliwicach odbywała się już 
normalna żegluga. Na górnym odcinku Zabrze-Gliwice węgiel 
transportowany był konnymi zaprzęgami i przeładowywany na 
łodzie w Gliwicach. Na skutek napaści na Prusy w październiku 
1806 r., przez armię Napoleona, nastąpiło przerwanie prac na 
kilka lat.
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Kanał Kłodnicki w Sławięcicach, śluza VII
Litografia Ernst Wilhelm Knippel,  (1811-1900)
Eisenhütte Slawentzitz in Oberschlesien an der Klodnitz [w:] Widoki Śląskie, sygn. G 77/6 V ok. 1840 r.
Źródło: Biblioteka Śląska, Katowice, ŚIBZZ

Litografia Ernst Wilhelm Knippel,  (1811-1900)
Eisenhütte Slawentzitz in Oberschlesien an der Klodnitz [w:] Widoki Śląskie, sygn. G 77/6 V ok. 1840 r.
Źródło: Biblioteka Śląska, Katowice, ŚIBZZ
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Na nowo prace ruszyły w lipcu 1810 r., i bardzo szybko 
przesuwały się do przodu. Uruchomiona została murowana 
śluza XVIII, która obsługiwała łodzie z ładunkami węgla. 
W porcie gliwickim gotowy był już basen, funkcjonował także jaz 
odprowadzający wodę. Na drugiej pochylni rozpoczęła się 
budowa maszynowni. Nowy inspektor budownictwa wodnego 
Feller cały czas nadzorował wszystkie prace przy budowli.

W październiku 1810 r., wykonano dwie murowane zastawy 
z żelaznymi cylindrami w dolinie Bytomki. Kluczowa sztolnia 
dziedziczna choć nieukończona przynosiła bardzo duże 
korzyści. Odcinek Gliwice -  Koźle był już w pełnym ruchu.

Druga pochylnia, gotowa była w maju 1811 r. Budowę pierwszej 
rozpoczęto latem tego samego roku. Miały one zamontowane 
mechanizmy krótkich łańcuchów, które później zastąpione 
zostały przez linę górniczą z rosyjskiej konopi. Mechanizm 
obsługiwany był przez dwie osoby przy korbie, podnoszenie 
trwało 20 minut. Pierwsze próby przetransportowania łodzi 
przez pochylnię drugą, okazały się nieudane na skutek 
pęknięcia łańcucha. Próby wzmocnienia i usprawnienia 
mechanizmu przyniosły oczekiwany efekt. W listopadzie 1811 r., 
po raz pierwszy dwie łodzie o długości 6,28 m i 9,42 m. 
z powodzeniem przeszły obie pochylnie i dopłynęły do portu 
w Gliwicach. 
W porcie gliwickim panował duży ruch, m.in. przeładowywano 
tam węgiel. Często pojawiały się utrudnienia dla żeglugi 
wynikające z niskiego stanu wody na Odrze, ponieważ łodzie 
musiały długo czekać na wyższą wodę by wyruszyć.

W listopadzie 1811 r., kanał do Zabrza był zalany wodą. Łodzie 
z węglem wpływały zatem od Zabrza do pochylni drugiej. 
Po górnym odcinku kanału mogły płynąć łodzie mniejsze 
o maksymalnej ładowności 4 tony.
Ze względu na zły stan śluz drewnianych stopniowo zaczęto je 
wymieniać. 

Pierwszy transport łodzi na trasie Zabrze - Gliwice miał miejsce 
20.05.1812 r., a cały Kanał Kłodnicki do ruchu oddany został 
04.08.1812 r. Dzielił się on na dwa odcinki tzw. kanał górny 
Gliwice – Zabrze, oraz kanał dolny. Kanał po bokach obsadzony 
był drzewami, a dno i skarpy wyłożono warstwą gliny w celu 
uszczelnienia. Na kanale wprowadzone zostały zasady wolnej 
żeglugi - mogły po nim pływać łodzie państwowe i prywatne. 
Oczywiście obowiązywały odpowiednie taryfy cła.

W trakcie rozwoju ruchu na kanale, zaczęły pojawiać się uwagi 
jakoby droga ta nie nadawała się do celów handlowych ze 
względu na nieodpowiednie położenie Gliwic oraz zbyt wąskie 
śluzy. 
W 1813 r., zaniedbanie wymiany konstrukcji śluzy I położonej 
u ujścia kanału do Odry doprowadziło do jej zawalenia 
i wstrzymania ruchu na kanale. Śluzę zastąpiono murowaną 
i oddano do użytku w 1816 r.
Górny odcinek kanału od Gliwic do Zabrza w 1815 r., oddany 
został do wyłącznego użytku pod zarząd Wyższego Urzędu 
Górniczego we Wrocławiu, jako nadzorującego hutę gliwicką. 

Sezon żeglugowy w roku 1816 trwał od kwietnia do listopada. 
Transportowano węgiel, żelazo, rudy i smoły oraz towary 
kupieckie. W 1818 r. wznowiono pracę przy regulacji rzeki Odry, 
budowano również nowe śluzy murowane. 

Dnia 9.02.1818 r., wydany został rozkaz królewski zezwalający 
na przebudowanie śluzy III koło Kędzierzyna z drewnianej na 
murowaną, tak by łodzie odrzańskie bez problemu dopływały do 
Gliwic. Z powodu małych śluz ruch na kanale w 1818 r. był 
niewielki.
Od roku 1819 rozpoczęły się regularne inspekcje stanu 
technicznego kanału i jego urządzeń.
W styczniu 1820 r., pływanie po kanale stało się bezpłatne, 
opłata obowiązywała za otwarcie śluz.
W kolejnym roku zmodernizowano śluzy XIV, V, VI i XI.
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1810-1820 Pierwotnie barki poruszały się z prądem rzeki, a pod prąd

były holowane przez ludzi lub zwierzęta pociągowe.
Dopiero pod koniec I wojny światowej wprowadzono parowe holowniki. 
Źródło fot.: Oberschlesien im Bild, 1931, nr 22

Mężczyzn holujących barki można było spotkać latem także przy Kanale Kłodnickim.  Silni, opaleni z szerokimi
skórzanymi pasami na ramionach,  zmierzając powolnym krokiem ciągnęli barki po żółtawych wodach Kanału
Kłodnickiego. Byli to biedni ludzie, którzy tygodniami ciężko  pracowali ładując na barki drewno z kłodnickiego
lasu by następnie dostarczyć je do Gliwic czy Koźla.
Z ich gardeł nie słychać było śpiewu pieśni nadwołżańskich przewoźników  (niem. „Ej, Uhnem!") lecz dyszący oddech.  
Źródło fot.: Oberschlesien im Bild, 1931, nr 22

Jak czytamy w czasopiśmie „Oberschlesien im Bild”
nie było potrzeby  jechać nad Wołgę by zobaczyć burłaków 
(robotników transportu rzecznego)
podczas ich codziennej pracy. 

Kanał Kłodnicki.
Holowanie barki za pomocą koni,
początek XX-go wieku
Źródło: Oryginał fotografii znajdował się
w zbiorach Oberschlesisches Museum
für Kunst und Kunstgewerbe, Gleiwitz.
(dziś Górnośląskie Muzeum w Gliwicach).
Zdjęcie wielokrotnie przedrukowywane
w latach. 30. i 40. XX w. w niemieckiej prasie.
Źródło:
zdjęcie pochodzi z kolekcji Pana Leonarda Seichtera.
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Uroczyste wmurowanie zwornika górnego progu śluzy XVIII miało miejsce 
24.07.1822 r. Do kamienia zostały włożone odlane w żeliwie wizerunki 
pruskiego króla oraz ministra handlu i przemysłu.

Po przebudowie kanału szerokość wszystkich śluz wynosiła 13,5 stopy 
(4,24 m). Śluzy wyposażone były w drewniane wrota z grubych dębowych 
desek z żelaznymi okuciami, schodkami i galeryjką. Niestety już po kilku latach 
okazało się, że śluzy murowane były źle zbudowane. Przypuszczano, że 
spowodowane to było zastosowaniem przez prywatnych przedsiębiorców złej 
jakości cegieł i zaprawy.

Reasumując, ogółem na kanale były 22 drewniane i murowane upusty i tamy, 
25 drewnianych i murowanych mostów, a pod korytem kanału zbudowano 
murowane sztolnie w Pławniowicach. 

Przy śluzach istniały służbowe domy mieszkalne dla śluzowych, które różniły 
się w zależności od zakresu nadzoru śluzowego. Na całej trasie kanału przy 
każdej śluzie pracowało łącznie 18 śluzowych.

Długo utrzymujący się lód, zamulenie i czyszczenie kanału spowodowało, 
wykopanie nowego odcinka kanału w Kędzierzynie latem 1824 r. Zlikwidowana 
wówczas została pierwsza pochylnia na górnym odcinku kanału położona koło 
huty gliwickiej. Aby zwiększyć dopływ wody do kanału w jego górnym biegu 
nastąpiło wykupienie przez państwo wszystkich młynów funkcjonujących nad 
Kłodnicą koło Gliwic, a następnie ich dzierżawa. Taki ruch pozwolił uniknąć 
budowania dodatkowych śluz powodziowych oraz wpłynął na ustanie deficytu 
wody w kanale. W latach 1825/27 wykonywane były kolejne prace inwestycje, 
m.in. budowa śluzy piętrzącej koło rzeki Odry, przebudowa śluzy w Łabędach, 
budowa nadbrzeża z drewnianych pali.  

W 1828 r., pojawiły się nowe budowle wodne przy wykupionych młynach: 
faszynowy przelew, drewniana śluza powodziowa oraz murowana. Otwarto 
faktorię solną w porcie gliwickim. Sprowadzanie do Gliwic z Wieliczki 
i Wrocławia soli przyczyniło się do wzrostu ruchu w porcie. W latach 1829/30 
podjęto próbę sprzedaży właścicielom prywatnym nieczynnych młynów koło 
Gliwic. Ostatecznie udało się to 27.09.1830 r. Wszystkie młyny nabył Lehmann 
z Królewskiej Huty. 
Po sprzedaży młynów powstał kolejny projekt drugiego magazynu solnego - 
lewy brzeg kanału miał służyć tylko do przeładunku soli. Dzięki budowie 
murowanego przelewu, murowanej śluzy powodziowej i zalewowej oraz tamy 
faszynowej uzyskano uniezależnienie żeglugi na kanale i zabezpieczenie 
przed powodzią. 

W latach 1831/35 przeprowadzono liczne prace naprawcze, przebudowy 
i likwidację niepotrzebnych lub w złym stanie technicznym elementów.

Fragment mapy ukazującej odcinek Kanału Kłodnickiego ze śluzami od I w Koźlu Port do XII w Pławniowicach.
Źródło: zdjęcie pochodzi z kolekcji Pana Leonarda Seichtera.

Kanał Kłodnicki śluza - zdjęcie z lat 30. z rejonu Blachowni 
Źródło: zdjęcie pochodzi z kolekcji Pana Leonarda Seichtera.

Koźle Port - Kanał Kłodnicki i hotele na skrzyżowaniu dzisiejszych ulic
Pocztowej i Żeglarskiej. Stan z lat 20. XX w.
Źródło: zdjęcie pochodzi z kolekcji Pana Leonarda Seichtera.
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W 1836 r. na górnym odcinku kanału ustał transport węgla kamiennego 
z Zabrza do huty gliwickiej. Po ustaniu żeglugi na Głównej Kluczowej 
Sztolni Dziedzicznej, górny odcinek kanału został wyłączony 
z użytkowania, a budowle wodne na jego trasie częściowo rozebrano. 
Kolejne plany na przebudowę kanału pojawiły się w latach 1837/44. Pojawił 
się pomysł zastosowania wodoodpornych cegieł. Cegły wypalane 
w Rogach koło Koźla, Gliwicach i Pogorzelcu uważane były za najlepsze. 
Powstały nowe drewniane mosty, a w 1843 r., na prawym brzegu kanału 
pomiędzy wsią Kłodnicą i śluzą I powstała cegielnia. Na poszczególnych 
odcinkach naprawiano ściany śluz, oraz wyposażano je w maszyny parowe 
do odpompowywania wody na placach budów i remontów. 

W roku 1845 zbudowano most na Kłodnicy, który prowadził z Lenartowic do 
odciętych przez trasę kanału pól, a w porcie gliwickim powstał magazyn 
sprzętów do prac budowlanych. Lata 1846/56 to prace służące 
udoskonalaniu kanału. 

Przygotowany w kwietniu 1850 r., przez królewskiego inspektora 
budowlanego Köbike i kierownika budowy Pietscha, raport z opisem 
działalności kanału wskazał szereg nieścisłości już na etapie projektowania 
wynikające z braku dostatecznej wiedzy na temat systemu żeglugowego, 
Były to, m.in. nadmiar budowli wodnych, osadzanie się piasku i żwiru oraz 
konieczność częstego pogłębiania. Powstanie w 1845 r., linii kolei żelaznej 
przebiegającej z Gliwic do Kędzierzyna, równolegle do koryta kanału, 
okazało się również bardzo niekorzystne. Do tego niskie stany wód Odry 
utrudniały żeglugę, często ładunek z Gliwic musiał przez wiele miesięcy 
czekać w Koźlu na dalszy transport. Raport wykazał również zbyt mały 
budżet na pokrycie prac naprawczych i przebudów.

Rokiem szczytowym w historii Kanału Kłodnickiego pod względem 
wielkości przewozów, był rok 1852. Duża powódź w sierpniu 1854 r., 
spowodowała przerwę w żegludze aż do listopada. 

Wymiary kanału i jego budowli, zwiększające się tonaże oraz wymiary łodzi 
i barek odrzańskich, wpłynęły na to, że kanał stał się wąskim gardłem 
transportowym między okręgiem przemysłowym Górnego Śląska 
i pozostałymi regionami Prus. 

Do końca funkcjonowania, kanał dwukrotnie przecinał w poziomie rzekę 
Kłodnicę, a w czterech miejscach służył jako rów zakładowy 
doprowadzający i odprowadzający wodę niezbędną w procesie produkcji 
zakładów przemysłowych. Jednak czynniki te wpłynęły negatywnie na 
żeglugę. W latach dwudziestych rozpoczęto stopniowe zasypywanie 
górnego odcinka kanału z Gliwic do Zabrza. Uruchomienie Kolei 
Górnośląskiej na trasie Wrocław – Gliwice, później Katowice, okazało się 
symbolicznym początkiem końca kanału. Spadła ilość transportowanych 
ładunków, a droga wodna stawała się reliktem przeszłości. Nastąpił okres 
stopniowego przejmowania przez kolej masowego przewożenia towarów 
na linii łączącej Górny Śląsk z centrum państwa pruskiego. W 1897 r., do 
portu gliwickiego doprowadzono linię kolei wąskotorowej co poprawiło 
trochę ruch transportowy na kanale.

Prace przy kanalizacji Odry poniżej Koźla ukończono do roku 1917. Także 
w tym roku na kanale po raz pierwszy wprowadzono parowe holowniki, 
które wyeliminowały trakcję konną. Spowodowało to spowolnienie ruchu 
oraz utrudnione manewry na skutek ciasnych śluz. Trakcja konna wróciła 
do prac przewozowych po zakończeniu I Wojny Światowej. Ruch 
przewozowy, głównie węgla spławianego w kierunku Odry, osiągnął 
szczytową formę w roku 1920. Wówczas przez Kanał Kłodnicki przepłynęły 
ogółem 2632 łodzie, w latach późniejszych było to około 1000 łodzi rocznie.

Ostatni regulamin żeglugi wydano 15.06.1900 r., obowiązywał on już do 
czasu likwidacji kanału. Określał wymiary łodzi pływających po kanale, 
zachowania przeciwpożarowe, bezpieczeństwo ruchu wodnego, opłaty za 
śluzowanie i zasady holowania. Przewoźnicy mieli w obowiązku podawać 
ilość płynących łodzi, rodzaj ładunku, oraz które śluzy zamierzają 
przepłynąć. 

W latach trzydziestych XX wieku Kanał Kłodnicki zastąpiono 
nowocześniejszą trasą - Kanałem Górnośląskim, następnie Kanałem 
Gliwickim.
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