
 

Wykaz obiektów do przeglądów części podwodnej konstrukcji – zakres 
niezbędny do przeglądu 5 letniego budowli  
 
 
 

Lp. 

Nr 
porządkowy  

(nr 
inwentarzowy) 

Obiekt 
Długość 
(ilość) 

Hdop Krótki opis 

Port morski w Darłowie 

1. Dh/D11b 
Nabrzeże 
Postojowe 2 

68,2 4,25 
Nabrzeże oczepowe na żelbetowej 
ściance szczelnej. 

Port morski w Dźwirzynie 

2. 
Kh/Dz1: 
Kh/Dz2 

Ostroga Wschodnia 113,0 2,0 

Głowica: Nadbudowa żelbetowa 
wsparta na 2 stalowych ściankach 
szczelnych. 
Ostroga: Nadbudowa żelbetowa 
wsparta na stalowych palach rurowych i 
od str. kanału obudowana stalową 
ścianką szczelną. 
Od strony morza wzdłuż ostrogi 
palisada drewniana dwurzędowa 
wypełniona kamieniem. 

3. Kh/Dz3 
Umocnienie strony 
wschodniej 

57,0 2,0 
Oczep żelbetowy na stalowej 
ściance szczelnej. 

4. Kh/Dz4 
Nabrzeże Przy 
Basenie 

138,0 4,25 

Odc.I północny - nadbudowa żelbetowa 
wsparta na żelbetowej i stalowej 
ściance szczelnej, oraz stalowych 
palach rurowych. 
Odc. II ostroga na odcinku północnym - 
nadbudowa żelbetowa wsparta na 
stalowej ściance szczelnej 
Odc. II połudnuiowy - oczep żelbetowy 
wsparty na żelbetowej i stalowej 
ściance szczelnej 

5. Kh/Dz5 Basen Postojowy 152,0 2,0 

Stalowa ścianka szczelna, oczep 
żelbetowy (część odc. północnego) 
Dwa rzędy pali stalowych, żebra 
żelbetowe, żelbetowa ściana oporowa, 
oczep żelbetowy, poszycie z desek 
(odc. wschodni, południowy i część 
północnego) 

6. Kh/Dz9 Slip 68,5 2,0 
Obudowa: oczep żelbetowy na 
stalowej i żelbetowej ściance 
szczelnej. Pochylnia betonowa 

7. Kh/Dz10 
Umocnienie Strony 
Wschodniej 

115,0 2,0 
Oczep żelbetowy na stalowej 
ściance szczelnej. 

8. Kh/Dz12 
Nabrzeże 
Oczepowe 
Zachodnie 

80,0 2,0 
Oczep żelbetowy na stalowej 
ściance szczelnej 

9. Kh/Dz13 Basen Osadowy 
Stary 

104,0 2,0 
Oczep żelbetowy na stalowej 
ściance szczelnej 

10. Kh/Dz14 Umocnienie Strony 
Zachodniej 

153,5 2,0 
Oczep żelbetowy na stalowej 
ściance szczelnej 

11. 
Kh/Dz15; 
Kk/Dz16 Ostroga Zachodnia 111,5 2,0 

Głowica: Nadbudowa żelbetowa 
wsparta na 2 stalowych ściankach 
szczelnych. 
Ostroga: Nadbudowa żelbetowa 
wsparta na stalowych palach rurowych i 
od str. kanału obudowana stalową 
ścianką szczelną. 
Od strony morza wzdłuż ostrogi 
palisada drewniana dwurzędowa 
wypełniona kamieniem. 
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Lp. 

Nr 
porządkowy  

(nr 
inwentarzowy) 

Obiekt 
Długość 
(ilość) 

Hdop Krótki opis 

 Przystań morska w Chłopach 

12. Kh/Ch1 Dalba wyciągowa (1) 3,0 

Trzy pale stalowe – z tego 1 pal od 
strony brzegu wbity pionowo, a 
pozostałe dwa pale (od strony morza) w 
nachyleniu, zwieńczone nadbudową 
żelbetową. 

13. Kh/Ch3 
Molo rozładunkowe 
(pomost) 

101,8 3,0 

Dwupokładowe z górnym pokładem 
spacerowym, dolnym do wyładunku 
skrzyń rybackich. 
Posadowione na palisadach z pali 
stalowych, zwieńczone oczepami 
żelbetowym i powiązane w rzędach 
żebrami żelbetowymi (ruszt). Pokłady 
wykonane z desek  

Przystań morska w Ustroniu Morskim 

14. Kh/UM1 Dalba wyciągowa (1)  

Trzy pale stalowe – z tego 1 pal od 
strony brzegu wbity pionowo, a 
pozostałe dwa pale (od strony morza) w 
nachyleniu, zwieńczone nadbudową 
żelbetową. 
 

 


