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3. Decyzja ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego nr (załączono 
osobno) 

4. Kopia mapy do celów projektowych (załączono osobno) 
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PB 

nr Tytuł Skala 

1 Lokalizacja szkic 

2 Projekt zagospodarowania terenu 1:500 

3 Plan robót kafarowych szkic 

3.1 Plan robót kafarowych - wymiary 1:400 

4 Plan sekcji dylatacyjnych 1:400 

5 Przekrój 1-1 przez slip 1:50 

6 Przekrój 2-2 przez slip 1:50 

7 Przekrój A-A przez slip 1:50 

8 Przekrój B-B przez slip 1:50 

9 Przekrój C-C przez slip 1:50 

10 Przekrój D-D przez slip 1:50 

11 Przekrój przez murek oporowy 1:50 

12 Ława pod kabestan - przekrój 1:25 

13 Szczegół dylatacji 1:25 

14 Zbrojenie oczepu żelbetowego 1:12,5 

15 Ława pod kabestan – zbrojenie 1:25 

15 Zbrojenie oczepu czoła slipu 1:12,5 

16 Zbrojenie płyt żelbetowych 1:12,5 

17 Mocowanie ściągów do pali skrzynkowych 1:12,5 

18 Mocowanie ściągów w oczepie 1:12,5 
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I. Opis techniczny – dotyczy projektu zagospodarowani terenu. 

1.0 Podstawa opracowania. 

Podstawą niniejszego opracowania jest umowa na wykonanie dokumentacji 

projektowej zawarta pomiędzy Urzędem Morskim w Słupsku al. Sienkiewicza 18 76-

200 Słupsk a Terenową Grupą Rzeczoznawców w Gdańsku Stowarzyszenia 

Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych w Warszawie, ul. Czackiego 3/5, 

00-043 Warszawa dot. opracowania projektu budowlano wykonawczego dla zadania 

pn.: „Budowa slipu dla jednostek rybackich na przystani w Chłopach”. 

 

2.0 Cel i zakres opracowania. 

Opracowanie stanowi projekt budowlano-wykonawczy, a swoim zakresem 

obejmuje branże hydrotechniczną. 

- Slip do wyciągania łodzi wraz z wjazdami 

Prace projektowe obejmują: 

- wizje lokalne; 

- studia normatywów projektowych oraz prawa budowlanego; 

- wykonanie inwentaryzacji technicznej terenu objętego zamierzeniem 

inwestycyjnym w kontekście realizacji obiektu, jego posadowienia, realizacji robót 

budowlanych oraz niezbędnych robót rozbiórkowych. 

W opracowaniu oparto się na mapie do celów projektowych oraz dokumentacji 

geotechnicznej  sporządzonej na zlecenie Wykonawcy.  

 

3.0 Wykorzystane materiały techniczne, opracowania i normatywy. 

[1] „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót w dziedzinie gospodarki 

wodnej w zakresie konstrukcji hydrotechnicznych z betonu”, wyd. Normex, 

Gdańsk 1995, str. 92. 

[2] „Zarys Geotechniki”. Z. Wiłun. WKiŁ 2001. 

[3] „Gruntoznawstwo inżynierskie”. St. Pisarczyk. PWN 2001. 

[4] „Budowle Morskie t. I II” St. Huckel, Wydawnictwo Morskie Gdańsk 1972. 

[5] „Poradnik Hydrotechnika”. Praca zbiorowa, Wydawnictwo Morskie Gdańsk 

1992. 

[6] „Obciążenia Hydrodynamiczne Budowli Morskich – Wytyczne Projektowe”. 

Praca zbiorowa, Prace IBW PAN w Gdańsku. 
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[7] „Zalecenia do projektowania morskich konstrukcji hydrotechnicznych Z1-Z46”. 

Praca zbiorowa pod red. B. Mazurkiewicza, Politechnika Gdańska, Katedra 

Budownictwa Morskiego 1997. 

[8] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerwca 

1998r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać morskie 

budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie. Dz. U. Nr 101, poz. 645. 

[9] „Skrajne wahania poziomu wody u polskich wybrzeży Bałtyku”. A. Majewski, 

Inżynieria Morska, 2/1986, str. 46-50. 

[10] „Analiza częstości i kierunków występowania wiatrów silnych 

w środkowej części polskiego wybrzeża Bałtyku”. St. Trzeciak i inni, Inżynieria 

Morska i Geotechnika 2/1994, str. 64-69. 

[11] PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane. Nośność pali i fundamentów 

palowych. 

[12] PN-83/B-03010 Ściany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowe. 

[13] PN-B-02481 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i 

jednostki miar. 

[14] PN-B-02479:1998 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady 

ogólne. 

[15] PN-83/B04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 

[16] PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. 

Obliczenia statyczne i projektowe. 

[17] PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
 
[A] Mapa do celów projektowych dostarczona przez Generalnego Wykonawcę 

[B] Dokumentacja geotechniczna badań warunków gruntowo-wodnych w podłożu 

projektowanego slipu przystani morskiej w Chłopach. Mgr inż. Lucjan Jureko, 

nr arch. 038/2017,”ELJOT” Słupsk, marzec 2017 r. 
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4.0 Warunki środowiska naturalnego. 

4.1 Lokalizacja przedmiotowego obiektu. 

Inwestycja zostanie zlokalizowana na działce o numerze ewidencyjnym 305/5  

w obrębie ewidencyjnym Chłopy, gmina Mielno. Chłopy to wieś położona w 

północno-zachodniej Polsce, na wybrzeżu Słowińskim, w powiacie koszalińskim, 

w gminie Mielno. 

4.2 Warunki budowy geologicznej. 

4.2.1 Charakterystyka podłoża. 

Miejsce badań geotechnicznych znajduje się na działce nr 305/5, w obrębie 

gruntów wsi Chłopy, w gminie Mielno, powiecie koszalińskim, województwie 

zachodniopomorskim. Jest to obszar przystani morskiej. Pod względem   

morfologicznym   jest  to  fragment  utworzonego  z piasków plażowych niskiego  

wybrzeża   morskiego  o   charakterze   akumulacyjnym,   przylegający  do  pasa  

wydm, okresowo zalewany przy sztormach.  W   miejscach   wykonanych   otworów  

powierzchnia   terenu   jest  umiarkowanie zróżnicowana pod względem 

hipsometrycznym, przy rzędnych zmieniających się w granicach około 0,9 m ( rzędne 

0,39 –1,29 m n.p.m.).  

Przeprowadzone prace pozwoliły ustalić, iż slip zostanie usytuowany 

w obrębie obszaru na   którym  występują   grunty   o   zróżnicowanej   genezie,   

litologii   i   wartościach   parametrów geotechnicznych. Głębsze podłoże stanowią 

gliny zwałowe wykształcone w postaci piasków gliniastych (w stropie  

przewarstwione  piaskami   drobnymi),   w  obrębie   których   występują  

małomiąższe  lub nieciągłe  warstwy oraz soczewki  piasków drobnych  i  pylastych.   

Gliny  zwałowe   nie  zostały przewiercone do  głębokości 8,0 m. Powierzchnię 

terenu kształtują plażowe piaski średnie z domieszką żwiru i kamieni o miąższości 

1,0 do 1,5 m.  

4.2.2 Podział na warstwy geotechniczne. 

Podział geotechniczny przedstawia się następująco: 

 Warstwa IIB -    Warstwa geotechniczna IIB -  reprezentowana jest 

przez zwałowe piaski gliniaste w stropie   przewarstwione   piaskami   

drobnymi,  występujące   w   stanie  miękkoplastycznym   i plastycznym  

(warstwa IIB1 – I L[n]  = 0,44 ) oraz twardoplastycznym (warstwa IIB2 – 

I L[n]  = 0,14). Zgodnie z ustaleniami normy PN-81/B-3020 zaliczono je 
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do gruntów spoistych grupy "B" (gruntyspoiste morenowe,   

nieskonsolidowane).   Są   to   grunty   o   charakterze   wysadzinowym,  

ozróżnicowanych   wartościach   parametrów   geotechnicznych  

mogące   występować   w   podłożu fundamentów, po sprawdzeniu czy 

zostały zachowane warunki stanów granicznych określonych zgodnie   

z  normą   PN-81/B-03020.   Wartości   parametrów  poprawiają   się   

wraz   ze  spadkiem wilgotności   i   związanego   z   nią   stopnia   

plastyczności.   Wartości   obliczeniowe   parametrów geotechnicznych 

można określić przy pomocy następujących współczynników 

materiałowych: warstwa geotechniczna IIB1 - γ m  = 0,82, warstwa 

geotechniczna IIB2 - γ m  = 0,80.  

 Warstwa IIIA -   wykształcona   jest   w   postaci  piasków   drobnych 

(lokalnie z przewarstwieniami żwirów) i pylastych, występujących na 

różnych głębokościach  w stanie średniozagęszczonym ( I D[n]  = 0,57)  

Są to grunty niewysadzinowe   o dużej nośności i niewielkiej ściśliwości 

mogące występować w podłożu slipu po sprawdzeniu stanów 

granicznych zgodnie z normą PN-81/B-03020. Wartości obliczeniowe 

parametrów geotechnicznych można określić przy pomocy 

współczynnika materiałowego  γ m  = 0,88; 

 Warstwa IIIB - jest   reprezentowana  przez  piaski   średnie   w  stanie 

średniozagęszczonym   (I D[n]   =   0,55).   Są   to   grunty   o   dużej   

nośności   i   małej   ściśliwości, niewysadzinowe,   mogące   

występować   w   podłożu   fundamentów  po   sprawdzeniu   stanów 

granicznych   zgodnie   z   normą   PN-81/B-03020.   Wartości   

obliczeniowe   parametrów geotechnicznych można określić przy 

pomocy współczynnika materiałowego  γm  = 0,89. 

 

Kategoria geotechniczna I - złożone warunki gruntowe. 

4.2.3 Charakterystyka wód gruntowych. 

Podczas prac prowadzonych  wczesną wiosną, przy stanach  zbliżonych do  

średnich, nawiercono wody podziemne o zwierciadle swobodnym na głębokości  od 

0,17 do  0,77 (rzędne 0,41 – 0,52 m n.p.m.). Są to wody hydraulicznie połączone z 

wodami morskimi i od nich zależne. Ponadto  nawiercono  nawodnione  piaski   
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drobne  i pylaste  zalegające  w  obrębie  glin zwałowych. Wody głębiej zalegających 

warstw i soczewek nie zostały ustabilizowane. 

5.0 Charakterystyka oddziaływań środowiskowych.  

5.1 Warunki hydrologiczne i batymetryczne. 

Charakterystyczne stany morza na potrzeby niniejszego projektu zostały 

określone na podstawie wodowskazu w Kołobrzegu (brak wodowskazu w Chłopach) 

i zostały przedstawione w poniższej tabeli: 

Poziomy morza: [cm] Rok Okres obserwacji 

WWW 659 9÷10.02.1874 1810÷2002 

WW 640 - 1982÷2002 

SWW 552 - 1982÷2002 

SW 503 - 1982÷2002 

SNW 463 - 1982÷2002 

NW 409 - 1982÷2002 

NNW 393 11.12.1868 1810÷2002 

 

Amplituda stanów ekstremalnych wynosi 266 cm. Stan średni wg locji dla 

portu Darłowo wynosi 507 cm. Stany najwyższe morza zostały zaobserwowane  

w miesiącach jesienno-zimowych (od listopada do stycznia), najczęściej  

w listopadzie. Stany najniższe morza występują w miesiącach zimowych (od lutego 

do marca), najczęściej w marcu. 

Stan morza 500 cm wraz ze stanami wyższymi w badanym okresie lat średnio 

trwają 266,73 dni w roku. 

 

Prawdopodobieństwo 

[%] 
F'(X) 

Okres powtarzalności Tp 

[lata] 
Stan morza WW [cm] 

1 0,01 100 654,174 

2 0,02 50 636,664 

5 0,05 20 613,297 

10 0,1 10 595,245 

20 0,2 5 576,425 

50 0,5 2 548,000 

75 0,75 1,33 530,617 
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90 0,9 1,11 517,892 

95 0,95 1,05 511,292 

 

 Zestawienie sum czasów trwania stanów przedstawiono na poniższym 

wykresie sumacyjnym: 

 

 W stosunku do linii istniejącego brzegu dno obniża się stosunkowo 

równomiernie w kierunku w głąb morza. Szerokość plaży zmienna w zależności od 

stanu morza. 

5.2 Falowanie. 

Podstawowym źródłem generacji falowania na morzu jest wiatr. Falowanie 

wiatrowe przemieszcza się w stronę strefy brzegowej ulegając przy tym procesom 

transformacji oraz refrakcji. Parametry wyjściowe przyjęte do obliczeń odpowiadają 

założeniu dla minimum sztormu 100-letniego, dla którego przyjęto: 

 wysokość fali płytkowodnej:  2,0-2,5 m; 

 średni okres fali:    5,0-7,0 s; 

 czas trwania sztormu:  4-8 godz. 

5.3 Zlodzenia. 

Na podstawie wieloletnich obserwacji można przyjąć, iż największe grubości 

lodu stałego i kry lodowej na akwenach otwartych w rejonie portu przed  

Kołobrzegiem (obowiązujące dla Chłopów) wynoszą 0,40 m. Taka wielkość została 

przyjęta w obliczeniach. Oddziaływanie lodu rozpatruje się przy poziomach 

zwierciadła wody w akwenach SWW i SNW, przyjmując, że wypadkowe 
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oddziaływania lodu występują poniżej tych poziomów o 0,3 h0 (gdzie h0 to 

obliczeniowa grubość pokrywy lodowej). 

6.0 Dane informujące, czy działka lub teren, na którym projektowany jest 

obiekt budowlany, są wpisane do rejestru zabytków oraz czy podlegają 

ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego. 

Obiekt nie został wpisany do rejestru zabytków, a tereny nie podlegają ochronie. 

7.0 Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren 

zamierzenia budowlanego znajdującego się w granicach terenu górniczego 

Brak eksploatacji górniczej w rejonie inwestycji. 

8.0 Informacje i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych 

zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników 

projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia w zakresie 

zgodnym z przepisami odrębnymi. 

Przy prawidłowym korzystaniu z obiektu brak zagrożeń dla środowiska oraz higieny 

i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych. 

9.0 Inne konieczne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia 

skomplikowania obiektu budowlanego lub robót budowlanych. 

Nie dotyczy. 

10.0 Informacja o obszarze oddziaływania obiektu. 

Obszar oddziaływani obiektu mieści się w całości na działce, na której został 

zaprojektowany. 

11.0 Opis stanu istniejącego – projekt zagospodarowania terenu. 

Przystań rybacka w Chłopach obejmuje dalbę wyciągową, trójpalową 

z oczepem żelbetowym, molo dwupokładowe, plażę do bazowania łodzi oraz 

wyciągarkę wraz budynkiem maszynowni i ławami z krążkami naprowadzającymi 

oraz zejścia na plaże. Dostęp do przystani i jej nadzór zapewnia Urząd Morski 

w Słupsku.  
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Przystań w 2015 r. przebudowano, wybudowano molo przeładunkowe, 

wymieniono nawierzchnię oraz wybudowano maszynownię z wyciągiem linowym 

i krążkami naprowadzającymi, dodatkowo po usunięciu starej dalby wybudowaną 

nową trójpalową z oczepem żelbetowym.  

11.1 Opis istniejących instalacji – projekt zagospodarowania terenu. 

11.1.1 Instalacje elektryczne. 

W 2015 roku wybudowaną nową instalację elektryczną obejmującą 

oświetlenie terenu przystani oraz molo przeładunkowego. 

11.1.2 Instalacje  i sieci wod.-kan. 

W 2015 roku wybudowaną nową sieć kanalizacji deszczowej obejmującą 

odwodnienie placów i terenów przed boksami rybackimi 

12.0 Założenia do projektu. 

12.1 Założenia przestrzenne i konstrukcyjne – projekt zagospodarowania 

terenu. 

Realizacja planowanej inwestycji pozwoli na bezpieczne i szybkie wyciąganie 

jednostek na brzeg i uniemożliwi erozję brzegu morskiego w rejonie przystani. 

Zakłada się budowę slupu z możliwie małym nachyleniem ze względu na możliwość 

uszkodzenia sterów jednostek w przypadku wyciągania ich na wodę. Po obu 

stronach slipu projektuje się zjazdy technologiczne umożliwiające przejazd wzdłuż 

brzegu pojazdów technicznych. Slip ograniczony będzie oczepem żelbetowym na 

stalowej ściance szczelnej, płyta slipu żelbetowa bez belek ułatwiających wciąganie 

jednostek, przewiduje się układanie bali drewnianych przez obsługę przystani przed 

każdą łodzią celem wyciągania łodzi na slip oraz opuszczania do morza. Informację 

o konieczności użycia belek zmniejszających tarcie łodzi należy zamieścić 

w instrukcji użytkowania obiektu, nie przewiduje się wyciągania jednostek 

bezpośrednio po betonie, za niewłaściwe wykorzystanie slipu projektant nie 

odpowiada.  

12.2 Zakres robót rozbiórkowych. 

Brak robót rozbiórkowych. 
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13.0 Opis projektowanej konstrukcji – projekt zagospodarowania terenu. 

Slip żelbetowy: 

UWAGA: Całość konstrukcji wykonać w grodzy technologicznej (zakładana długość 

~215mb, przy wykonywaniu slipu w całości) po odpompowaniu wody z wykopu. 

Dopuszcza się wykonanie dwuetapowo – oddzielnie stronę wschodnią i zachodnią 

slipu ze względu na zapewnienie ciągłości pracy na przystani. 

Konstrukcja ograniczona od strony wschodniej, zachodniej oraz północnej 

ścianką szczelna GU-16N, długości 5m od strony morza i 8 m po obu stronach, 

zwieńczoną oczepem żelbetowym (beton C35/45) o wymiarach 85x90 po obu 

stronach oraz 138x95 od strony morza, z przeponą ze ścianki szczelnej w połowie 

długości konstrukcji wzdłuż brzegu. Ścianka szczelna uszczelniona na zamkach 

preparatami bitumicznymi np. Beltan, Arcoseal lub równoważne na całej długości, 

dopuszcza się wykorzystanie substancji pęczniejących pod wpływem wody np. 

Roxan lub równoważne. System uszczelnienia grodzic bezwzględnie przedstawić do 

akceptacji Nadzoru Autorskiego. Po obu stronach ścianki od strony północnej 

zamontować kleszcze stalowe z C200 skręcone śrubami Ø56 mm kl. 8.8. Na 

pozostałych odcinkach ścianki szczelnej kleszcz C200 od strony zewnętrznej 

skręcony ze grodzicami śrubą Ø56 mm kl. 8.8 Po stronie wschodniej i zachodniej 4 

ściągi stalowe z kotwieniem do pali skrzynkowych dł. 6 m z grodzic GU-16N, dł. 

ściągu ok. 10,5 m Ø56mm. Od czoła (strona morza) oczep, do rzędnej -1,35 m 

n.p.m., o wymiarach 138x95 cm ze wzmocnieniem w postaci wycinka rury Ø457/20 

mm zabetonowanym na krawędzi w celu zmniejszenia ryzyka zniszczenia oczepu 

przez dopływające kutry rybackie. Oczep po stronie wschodniej 

i zachodniej z „półką” na oparcie płyty żelbetowej o grubości 30 cm, zbrojonej 

siatkami 15x15cm Ø16mm górą i dołem. Wymiary płyt zgodnie z planem sekcji 

dylatacyjnych (Rys.4), płyty lane na mokro. Pierwsze 5mb, w rzucie z góry, slipu 

licząc od morza spadek 20%, następnie 17m ze spadkiem 12%. Po stronie 

zachodniej od rzędnej +1,70 m n.p.m. stały spadek 15% na 24 m, po stronie 

wschodniej spadek 15% na 20 m, następnie nachylenie 40% do rzędnej +5,30 m 

n.p.m. Na dylatacjach szerokości 20 mm, przekładka ze styroduru, co 75 cm w osi 

płyty montaż dybli Ø25mm, uszczelnienie sznurem polipropylenowym min. Ø25mm 

oraz masą trwale plastyczną odpowiednią do środowiska morskiego. Wszelkie 

dylatacje wykonać ze szczególną starannością dla zachowania pełnej szczelności. 

Zgodnie z ustaleniami wykonać slip bez belek ułatwiających wciąganie jednostek.  
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Pod płytą wykonać następujące warstwy podbudowy: 

 Chudy beton gr. 10 cm 

 Podsypka piaskowa gr. 5 cm 

 Podbudowa z kamienia otoczakowego 32-64 mm gr. 85 cm dobrze 

zagęszczona, w warstwach o miąższości maks. 30 cm 

 Zasyp z piasku średniego Is>0,98 gr. 100-220 cm 

 Każda warstwa, poza zasypem z piasku średniego, zawinięta 

w geowłókninę filtracyjną! Zakład kolejnych pasów minimum 70 cm 

w poprzek oraz 100 cm wzdłuż.   

Parametry charakterystyczne konstrukcji: 

 Szerokość 82,7 m, długość 46 m; 

 Rzędna dołu: +1,35 m n.p.m.; góry +5,30 m n.p.m..; 

 Długość ścianki szczelnej 5-8m; 

 Płyta żelbetowa gr. 30 cm; 

 Nachylenie zmienne 12-40% w zależności od umiejscowienia; 

 Sekcje dylatacyjne ~10 m 

Ława z kabestanem: 

 W odległości 3,19 m od istniejącej maszynowni projektuje się ławę 

o wymiarach 90x80x161,4 cm pod dodatkowy kabestan naprowadzający linę. 

Umieścić na niej kabestan o konstrukcji takiej samej jak istniejące na przystani 

w czerwcu 2017 r. z talerzem na dolnej krawędzi niepozwalającym na ześlizgnięcie 

się liny. Ława posadowiona na dwóch palach średnicy 457 mm i grubości ścianek 20 

mm, wbitych w rozstawie osiowym 75,7 cm. Długość pali 8 m. Pale zabetonować na 

co najmniej 50% długości i wypuścić zbrojenie – kosz. Nachylenie ławy 4% 

w kierunku morza. 

 

Narzut kamienny strona zachodnia: 

 Narzut po stronie zachodniej ułożyć na warstwie kamienia otoczakowego 

gr.30 cm, średnica 32-64 mm zawiniętego w geowłokninę w zakładzie minimum 70 

cm. Rzędna najniższego punktu (stopa podbudowy narzutu) -1,8 m n.p.m. Szerokość 

narzutu 11,85 m, nachylenie 1:3 – 1:4,7 w zależności od lokalizacji przekroju. Masa 

kamienia 350-800 kg, granit, wolne przestrzenie zasypać piaskiem zgodnie 

z przekrojami. 
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Narzut kamienny strona wschodnia: 

 Narzut po stronie wschodniej ułożyć na warstwie kamienia otoczakowego gr. 

30 cm, średnica 32-64 mm zawiniętego w geowłokninę w zakładzie minimum 70 cm. 

Rzędna najniższego punktu (stopa podbudowy narzutu) – zmienna zgodnie 

z rysunkami. Szerokość narzutu 8,15 m, nachylenie 1:4. Masa kamienia 350-800 kg, 

granit, wolne przestrzenie zasypać piaskiem zgodnie z przekrojami. 

 

Zjazd zachodni: 

 Po zachodniej stronie molo projektuje się zjazd technologiczny umożliwiający 

przejazd pojazdów wzdłuż plaży. Zjazd w łuku o promieniu ok. 14,5 m od rzędnej -0,5 

m n.p.m. do rzędnej +1,00 m n.p.m. w spadku 10%, długość zjazdu w osi 15m. Na 

koronie wjazdu wypłaszczenie na rzędnej +1,00 m n.p.m. wraz dopasowaniem do 

spadku slipu (12%). Długość ścianki szczelnej 5 mb. Zjazd ograniczony ścianką 

szczelną z oczepem analogicznie do konstrukcji slipu. Płyta żelbetowa oraz warstwy 

poniżej analogicznie do tych ze slipu. Szczególną uwagę zwrócić na uszczelnienie 

zamków grodzić oraz szczelność dylatacji płyty żelbetowej. 

 

Zjazd wschodni: 

 Po wschodniej stronie molo projektuje się zjazd technologiczny umożliwiający 

przejazd pojazdów wzdłuż plaży. Zjazd ograniczony ścianką szczelną z oczepem 

analogicznie do konstrukcji slipu. Początek zjazdu na rzędnej -0,35 m n.p.m. do 

momentu, w którym slip zmienia nachylenie na 20%, od tego miejsca równolegle do 

slipu do rzędnej -1,35 m n.p.m. Oczep żelbetowy od strony morza analogiczny 

z oczepem slipu – z umocnieniem kątowym w postaci wycinka rury stalowej. Rzędna 

góry wjazdu + 0,80 m n.p.m., następnie zgodnie ze spadkiem oczepu slipu 

w kierunku morza. Długość ścianki szczelnej 5 mb. Płyta żelbetowa oraz warstwy 

poniżej analogicznie do tych ze slipu. Szczególną uwagę zwrócić na uszczelnienie 

zamków grodzić oraz szczelność dylatacji płyty żelbetowej. 

 

 Murek oporowy przed maszynownią. 

 Przed maszynownią oraz po jej obu stronach, zgodnie z PZT projektuje się 

murek oporowy z koroną na rzędnej +5,3 m n.p.m. Murek w kształcie litery „L”, 

wysokość 200 cm, szerokość stopy 100 cm. Przed ławą na rolki naprowadzające 
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stopa dwóch elementów oporowych (szer. 100 cm) w kierunku morza, pozostałe 

stopy w kierunku budynku maszynowni. Dopuszcza się wykorzystanie murów 

prefabrykowanych.  Nawierzchnia za murkami z płyt typu YOMB 100x75x12 cm na 

podsypce piaskowej gr. 5 cm oraz podbudowie z kamienia otoczakowego średnicy 

32-64 mm gr. warstwy 20 cm. 

14.0 Podstawowe materiały konstrukcyjne 

 
Element: Materiały/charakterystyka: 

Narzut kamienny Do wykonania planowanego umocnienia brzegowego należy użyć kamienia do 
robót hydrotechnicznych o następujących właściwościach: 
- wytrzymałość na ściskanie min. 600 kPa; 
- mrozoodporność min.: 25 cykli; 
- ścieralność na tarczy Boechmego 0,5-0,7 cm; 
- ciężar objętościowy 25-28,5 kN/m

3
; 

- nasiąkliwość wodą (nie więcej niż) 1,5 %. 
Narzut zasadniczy 350-800 kg 

Zbrojenie geosyntetyczne Geowłóknina, masa powierzchniowa 600 g/m2 (wg. PN-EN 965:1999), siła 
przebicia wg. CBR min 5 kN, średnica otworu w próbie przebicia stożkiem do 
5mm, minimalny zakład ułożenia 0,50m – chyba, że wytyczne producenta mówią 
inaczej. 

Warstwa podbudowy Naturalne kruszywo otoczakowe, frakcja Ø 32-64 mm Piasek średni  

Pale stalowe pod ławę oraz 
naroża przy zjeździe 
technologicznym po stronie 
zachodniej 

Pale stalowe Ø457 mm, gr. ścianki 20 mm, długości 5 oraz 8 m stal S355 
 

Ścianka szczelna Grodzice GU-16N, 5-8 m stal S240GP 

Oczep ścianki szczelnej Beton hydrotechniczny C35/45, stopień mrozoodporności F150 ,stopień 
wodoszczelności min. W8. Stosunek w/c <0,50 
Ceownik C200 stal S355 
Śruba stalowa ocynkowana M56 kl. 8.8. 
Podkładki stalowe 

Pręty zbrojeniowe  Pręty żebrowane Ø 8,10 mm stal A-I, 
Pręty żebrowane Ø 12,16 mm stal A-IIIn, w gatunku Rb500 

Beton – płyta żelbetowa Beton hydrotechniczny C35/45, stopień mrozoodporności F150, stopień 
wodoszczelności min. W8, Klasa ekspozycji: XF4, XC4, XS3 

Beton – pale skrzynkowe Beton klasy B15  

14.1 Elementy betonowe i żelbetowe. 

Beton konstrukcyjny. 
Wszystkie elementy betonowe i żelbetowe zaprojektowano z betonu 
hydrotechnicznego. Podstawowe parametry: 

klasa betonu:    C 35/45; 
klasa mrozoodporności:   F-150; 
klasa wodoszczelności:   W-8; 

 
- w przypadku wykonywania warstw podbudowy lub wyrównawczych 

należy stosować beton klasy C12/15 o grubości zgodnej z 
dokumentacją rysunkową; 

- dokładność wykonania elementów i prefabrykatów zgodna z szóstą 
klasą dokładności wg. PN-62/B-02356; 

- tolerancja wykonawcza elementów i prefabrykatów liniowa, +/- 5mm; 
- elementy i prefabrykaty należy wykonać zgodnie z zapisami właściwych 

norm: 
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PN-B-3264/2002  Konstrukcje betonowe żelbetowe i sprężone. Obliczenia 
statyczne 
i projektowanie 

PN-86/B-06712  Kruszywa mineralne do betonu 
PN-88/B-06714  Kruszywa mineralne - badania 
PN-88/B-32250  Materiały budowlane, woda do betonu i zapraw 
PN-88/B-30030  Cement klasyfikacja 
PN-86/B-01300  Cement termiczny i określenie 
BN-88/6731-08 Cement transport i przechowywanie 
PN-88/B-30005  Cement hutniczy 
PN-89/B-30016  Cementy specjalne. Cement hydrotechniczny 
 
EN 196-2/1994=PN-EN196-2:1996  Metody badania cementu, Analiza 

chemiczna cementu, 
EN 197-1/2000=PN-EN197-1:2000  Cement - cześć 1: skład, wymagania i 

kryteria zgodności dotyczące cementów 
powszechnego użytku, 

EN 206-1/2000=PN-EN206-1:2003  Beton część 1: wymagania, właściwości, 
produkcja 
i zgodność. 

EN 933-1/1997=PN-EN933-:2000  Badania geometrycznych właściwości 
kruszyw - Oznaczanie składu ziarnowego - 
Metoda przesiewania. 

EN 934-2/2001=PN-EN934-2:2002  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - 
część 2: Domieszki do betonu - Definicje, 
wymagania, zgodność, znakowanie i 
etykietowanie. 

EN 1097-3/1998=PN-EN12097-3:2000  Badania mechanicznych i fizycznych 
właściwości kruszyw oznaczanie gęstości 
nasypowej i jamistości. 

EN 1097-6/2000=PN-EN 1097-6:2002   Badania mechanicznych i fizycznych 
właściwości kruszyw -część 6: oznaczanie 
gęstości ziaren i nasiąkliwości. 

EN 12350-1/1999=PN-EN12350-1:2001Badania mieszanki betonowej - Część 1: 
Pobieranie próbek 

EN 12350-2/1999=PN-EN12350-2:2001Badania mieszanki betonowej - Część 2: 
Badanie konsystencji metodą opadu stożka 

EN 12350-3/1999=PN-EN12350-3:2001Badania mieszanki betonowej - Część 3: 
Badanie konsystencji metodą Vebe 

EN 12350-4/1999=PN-EN12350-4:2001Badania mieszanki betonowej - Część 4: 
Badanie konsystencji metodą oznaczenia 
stopnia zagęszczalności. 

EN 12350-5/1999=PN-EN12350-5:2001Badania mieszanki betonowej - Część 5: 
Badanie metodą stolika rozpływowego. 

EN 12350-6/1999=PN-EN12350-6:2001Badania mieszanki betonowej - Część 6: 
Gęstość. 
EN 12350-7:2000=PN-EN12350-7:2001Badania mieszanki betonowej - Część 7: 

Badanie zawartości powietrza - metody 
ciśnieniowe 
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EN 12390-1:2000=PN-EN12390-1:2001Badania betonu - Część l: Kształt, wymiary i 
inne wymagania dotyczące próbek do 
badania i form. 

EN 12390-2:2000=PN-EN12390-2:2001Badania betonu - Część 2: Wykonywanie i 
pielęgnacja próbek do badań 
wytrzymałościowych. 

EN 12390-3:2001=PN-EN12390-3:2002Badania betonu - Część 3: Wytrzymałość na 
ściskanie próbek do badania. 

EN 12390-6:2000=PN-EN12390-6:2001Badania betonu - Część 6: Wytrzymałość na 
rozciąganie przy rozłupowywaniu próbek do 
badania. 

EN 12390-7:2000=PN-EN12390-7:2001Badanie betonu - Część 7: Gęstość betonu 
EN 12878/1999=PN-EN12878:2001  Pigmenty do barwienia materiałów 

budowlanych na bazie cementu i/lub wapna - 
Wymagania i metody badań. 

EN 13055-1 /20024)=PN-EN13055-1:2002(U) Kruszywa lekkie - Część 1: Kruszywa 
lekkie do betonu zapraw i zaczynu 

PN-71/B-06280  Konstrukcje z wielkowymiarowych 
prefabrykatów żelbetowych - Wymagania w 
zakresie wykonywania 
i badania przy odbiorze 

PN-90-B-03200  Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i 
projektowanie. 

PN-B-03264-2002  Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. 
Obliczenia statyczne i projektowanie 

 
Wymagania które musi spełniać beton: 
 
Cement. 
Należy stosować cement portlandzki czysty, marki CEM 42,5  
Wymaga się by cement ten charakteryzował się następującym składem: 

 zawartość krzemianu trójwapniowego Ca3Si – 50 – 60%, 

 zawartość glinianu trójwapniowego Ca3Al –możliwie mała do 8%, 

 zawartość alkaliów – do 0,6%, a maksymalnie do 0,9% pod warunkiem 
stosowania kruszywa niereaktywnego, 

Ponadto zaleca się, aby zawartość C4AF + 2C3A była mniejsza od 20%.  
 
Kruszywo  
 
Należy stosować kruszywo o uziarnieniu do 12mm otaczakowe (żwiry), piasek lub 
łamane (grysy granitowe, bazaltowe) lub kombinację tych kruszyw. Żwir powinien 
spełniać wymagania normy PN-86/B-06712 dla gatunku I – w zakresie cech 
fizycznych i chemicznych. Ponadto: 

 reaktywność alkaliczna: jak dla grysów, 

 mrozoodporność wg zmodyfikowanej metody bezpośredniej: jak dla grysów. 
Piasek powinien spełniać następujące wymagania. 

 zawartość pyłów mineralnych – nie więcej niż 1,5%, 

 zawartość związków siarki – do 0,2%, 

 zawartość zanieczyszczeń obcych – do 0,25%, 
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 zawartość zanieczyszczeń organicznych nie dająca barwy ciemniejszej od 
wzorcowej. 

Grysy powinny odpowiadać następującym wymaganiom 

 zawartość pyłów mineralnych – do 1 %, 

 zawartość ziaren nieforemnych( tj. wydłużonych i płaskich) do 10%, 

 wskaźnik rozkruszenia dla grysów- do 8%, 

 nasiąkliwość – do 1%, 

 mrozoodporność wg metody bezpośredniej – do 2%, 

 mrozoodporność wg zmodyfikowanej metody bezpośredniej ( wg BN-84/6764-
02) do 10%, 

 reaktywność alkaliczna z cementem określona wg PN-78/B-06714/34- nie 
wywołująca zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0,1%, 

 zawartość związków siarki – do 0,1% , 

 zawartość zanieczyszczeń obcych – do 0,25% , 

 zawartość zanieczyszczeń organicznych nie dająca barwy ciemniejszej od 
wzorcowej. 

 W kruszywie nie dopuszcza się grudek gliny. 
 
Stal zbrojeniowa: 
Stal zbrojeniową zaprojektowano jako: 
 
 gatunek(znaku):  18G2; 
 klasa stali:   A-IIIN; 
 rodzaj:   żebrowana; 
 

- otulenie prętów zbrojenia głównego winno wynosić min. a = 5 cm! dla 
elementów narażonych na oddziaływanie hydrodynamiczne morza; 

- walcówka oraz stalowe pręty do zbrojenia betonu zgodne z normą PN-
82/H-93215; 

- poziom kontroli II ogólny zgodnie z PN-79/N-030021 tab. 1, dopuszcza 
się wadliwość max 4%; 

- zaleca się stosowanie stali zbrojeniowej o powierzchni czystej; 
- elementy i prefabrykaty zbrojarskie należy wykonać zgodnie z zapisami 

właściwych norm: 
 
PN-89/H-84023.06 Stal określonego zastosowania - Stal do zbrojenia betonu –
Gatunki. 
PN-82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu. 
PN-ISO 6935-1 Stal do zbrojenia betonu - Pręty gładkie. 
PN-ISO 6935-1/Ak Stal do zbrojenia betonu - pręty gładkie - dodatkowe wymagania 

stosowane 
w kraju. 

PN-ISO 6935-2  Stal do zbrojenia betonu - Pręty żebrowane. 
PN-ISO 6935-2/Ak Stal do zbrojenia betonu - Pręty żebrowane - Dodatkowe 

wymagania stosowane w kraju. 
PN-67/M-80026 Druty okrągłe ze stali niskowęglowej ogólnego przeznaczenia. 
 
Wymagania dotyczące elementów i prefabrykatów zbrojarskich: 
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PN-89/H-84023.06  Stal określonego zastosowania - Stal do zbrojenia betonu – 
Gatunki. 
PN-82/H-93215  Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu. 
PN-ISO 6935-1  Stal do zbrojenia betonu - Pręty gładkie. 
PN-ISO 6935-1/Ak Stal do zbrojenia betonu - pręty gładkie - dodatkowe wymagania 

stosowane 
w kraju. 

PN-ISO 6935-2 Stal do zbrojenia betonu - Pręty żebrowane. 
PN-ISO 6935-2/Ak Stal do zbrojenia betonu - Pręty żebrowane - Dodatkowe 

wymagania stosowane w kraju. 
PN-67/M-80026  Druty okrągłe ze stali niskowęglowej ogólnego przeznaczenia. 

15.0 Zabezpieczenie antykorozyjne. 

15.1 Zabezpieczenie antykorozyjne elementów betonowych i żelbetowych. 

Elementy betonowe i żelbetowe. 

Wszystkie zaprojektowane elementy żelbetowe posiadać będą 

zabezpieczenia strukturalne poprzez zastosowanie: 

 Otulinę zbrojenia głównego minimum 5 cm 

 betonu hydrotechnicznego o określonych parametrach 

szczelności (W-8, wg. BN-62/8238-07 "Beton hydrotechniczny. 

Wymagania techniczne.) 

 odporności (F150, wg tej samej normy). 

15.2 Zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych. 

Klasyfikacja środowiska C5-M (bardzo duża – morska) wg. PN-EN ISO 12944-2. 

Obszary przybrzeżne i oddalone od brzegu w głąb morza o dużym zasoleniu. 

 

Proponuje się dobór systemu malarskiego S7.09 zgodnie z Tab. A.7 normy PN-EN 

ISO 12944-5.  

Sposób przygotowania powierzchni przed malowaniem: 

 Stopień przygotowania powierzchni Sa2.5 wg PN-ISO 8501-01:1996. 

(Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 

produktów - Wzrokowa ocena czystości powierzchni.) 

Pierwszy etap: 

Cynkowanie ogniowe (PN-EN ISO 14610) gr. powłoki cynkowej min 80µm. 

Powłoka gruntowa: 

Gruntowanie za pomocą farby wysoko pigmentowanej cynkiem Zn (W) 
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Liczba powłok: 1 

Grubość min. 40 µm. 

Powłoki nawierzchniowe łącznie z międzywarstwowymi: 

Farby epoksydowe bądź poliuretanowe 

Liczba powłok:  3-4 

Grubość całkowita min. 280 µm. 

Łączna grubość systemu malarskiego: min. 320 µm. 

Warunki podczas malowania: 

Temperatura: 

- podłoża wyższa co najmniej 4°C od punktu rosy 

- temperatura otoczenia wg specyfikacji farby (15-25°C) 

Wilgotność względna : <90% 

 Na powłoki uszkodzone w trakcie transportu oraz po wykonaniu robót 

palowych należy nanieść poprawki. 

16.0 Wezbrania sztormowe i sztormy. 

W przypadku wystąpienia znacznych sztormów i wezbrań sztormowych 

Wykonawca winien zawczasu zabezpieczyć rozpoczęty front robót przed skutkami 

wskazanego czynnika. Projekt zakłada realizacje robót w uśrednionych warunkach 

hydrologicznych. W przypadku wystąpienia stanów ekstremalnych zakres i sposób 

zabezpieczeń może odbiegać od przyjętych w dokumentacji projektowej. 

Wykonawca winien w swojej ofercie przewidzieć takie działania i uzgodnić je 

z nadzorem autorskim projektu. Wykonanie odkrywek większych niż zalecane 

w projekcie, podczas sztormu, może skutkować podmyciem elementów oporowych, 

co za tym idzie, utratą stateczności konstrukcji. 

17.0 Niskie temperatury. 

W przypadku wystąpienia znacznych obniżonych temperatur Wykonawca 

winien zawczasu zabezpieczyć rozpoczęty front robót przed skutkami wskazanego 

czynnika. Projekt zakłada realizacje robót w uśrednionych warunkach 

temperaturowych. W przypadku wystąpienia stanów ekstremalnych zakres i sposób 

zabezpieczeń oraz technologii może odbiegać od przyjętych w dokumentacji 

projektowej. Wykonawca winien w swojej ofercie przewidzieć takie działania 

i związane z nimi koszty oraz uzgodnić je z nadzorem autorskim projektu. 
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18.0 Intensywne opady atmosferyczne. 

W przypadku wystąpienia znacznych opadów atmosferycznych Wykonawca 

winien zawczasu zabezpieczyć rozpoczęty front robót przed skutkami wskazanego 

czynnika. Projekt zakłada realizacje robót w uśrednionych warunkach 

atmosferycznych. W przypadku wystąpienia stanów ekstremalnych zakres i sposób 

zabezpieczeń oraz technologii może odbiegać od przyjętych w dokumentacji 

projektowej. Wykonawca winien w swojej ofercie przewidzieć takie działania 

i uzgodnić je z nadzorem autorskim projektu. 

19.0 Prowadzenie prac w sezonie letnim. 

Obszar objęty inwestycją jest zlokalizowany na obszarze pasa technicznego 

brzegu morskiego – plaży. W takim przypadku naturalnym czynnikiem utrudniającym 

prowadzenie robót budowlanych jest ruch turystyczny, który jest praktycznie 

niemożliwy do wyeliminowania. Doświadczenie w realizacji tego rodzaju obiektów 

w zbliżonych lokalizacjach wskazują na fakt ignorowania wszelkich zakazów 

i ograniczeń administracyjnych. Projektant jak i Inwestor nie odpowiada za działania 

sprzeczne z prawem osób trzecich. Wykonawca winien w swojej ofercie przewidzieć 

takie działania i związane z tym niezbędne koszty zabezpieczeń oraz możliwy wpływ 

tych działań na postęp robót. 

20.0 Technologia i kolejność wykonywania robót. 

Slip: 

 Wbicie grodzy technologicznej (w przypadku budowy etapowej wbicie grodzy na 

wokół części wykonywanej) do rzędnej co najmniej 1m powyżej poziomu SW 

 Wytyczenie ścianki szczelnej  

 Wbicie ścianki szczelnej 

 Wbicie pali skrzynkowych  

 Wbicie pali pod ławę kabestanu 

 Montaż kleszczenia oraz ściągów stalowych 

 Prace ziemne wewnątrz ścianek szczelnych – wybranie gruntu do rzędnej 

projektowej, wykonanie warstw nośnych z piasku średniego 

 Wykonanie zbrojenia geosyntetycznego 

 Montaż/wykonanie murków oporowych 

 Wykonanie oczepów żelbetowych 



 
Projekt budowlany – Slip na przystani rybackiej w Chłopach 

-22- 

 Wykonanie ławy pod kabestan 

 Wykonanie warstwy podbudowy pod płyty żelbetowe wraz ze zbrojeniem 

geosyntetycznym 

 Wylanie płyt żelbetowych  

 Wykonanie uszczelnienia płyt żelbetowych – masa trwaleplastyczna na 

dylatacjach. 

 Wykonanie nawierzchni wraz z podbudową przed maszynownią 

 Montaż wyposażenia 

21.0 Uwagi końcowe. 

 W niniejszym opracowaniu oparto się na istniejących materiałach 

inwentaryzacyjnych, opracowaniach dotyczących warunków naturalnych 

panujących w rejonie rozpatrywanych budowli oraz na inwentaryzacjach 

uzupełniających wykonanych przez autorów niniejszego opracowania. 

 Projekt został wykonany z uwzględnieniem założeń i warunków ogólnych 

przedsięwzięcia oraz wszystkich decyzji będących załącznikami w postepowaniu 

przetargowym. 

 Prawa autorskie oraz wszelkie prawa związane z niniejszą dokumentacją 

przechodzą na Zleceniodawcę z chwilą opłacenia wszelkich zobowiązań 

finansowych w stosunku do autora projektu. 

 Niniejszy projekt jest wykonany zgodnie z umową, zasadami współczesnej 

wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normatywami 

oraz został wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma 

służyć. 

 Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych oraz w razie napotkania na 

niezinwentaryzowany element infrastruktury technicznej, upewnić się, że 

instalacje elektryczne i sanitarne nie są podłączone.  

 Projektanci nie odpowiadają za niezinwentaryzowane elementy sieci na mapie 

do celów projektowych oraz kolizje z nimi na etapie wykonawstwa. 

 

Opis sporządził: 

……………………………………. 


