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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 Lokalizacja 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. 

4.0 Istniejące zagospodarowanie terenu. 

Przystań rybacka w Chłopach obejmuje dalbę wyciągową, trójpalową z oczepem 

żelbetowym, molo dwupokładowe na palach stalowych, 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.  

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. W Przypadku uszkodzenia wykonanych 

elementów przystani wykonawca zobligowany jest do przywrócenia ich do stanu 

pierwotnego. 
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5.0 Projektowane zagospodarowanie terenu. 

Slip żelbetowy: 

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. 

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 slipu: 

 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; 
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 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. 

 

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 



 

 

6 
 

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 

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. 

5.1 Instalacje zewnętrzne. 

5.1.1 Instalacje zewnętrzne kanalizacji deszczowej. 

W 2015 roku wybudowaną nową sieć kanalizacji deszczowej obejmującą 

odwodnienie placów i terenów przed boksami rybackimi. 

5.1.2 Instalacje zewnętrzne elektroenergetyczne. 

W 2015 roku wybudowaną nową instalację elektryczną obejmującą oświetlenie 

terenu przystani oraz molo przeładunkowego. 

6.0 Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu. 

Lp. Element Powierzchnia Jednostka 

1. Slip 3665 

[m2] 

2. Wjazd wschodni 158 

3. Wjazd zachodni 172 

4. Narzuty kamienne 420 

5. Umocnienie terenu 145 

 

7.0 Dane dotyczące ochrony terenu w zakresie wpisu do rejestru zabytków 

lub ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

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

Przyległy teren w obrębie ewidencyjnym Chłopy, położony w granicach historycznego 

układu ruralistycznego miejscowości Chłopy, figurującego w wykazie zabytków 

nieruchomych wyznaczonych przez Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków do ujęcia w wojewódzkiej ewidencji zabytków i opiece nad 

zabytkami oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2010 r. nr 75, poz.474) 

8.0 Określenie wpływu eksploatacji górniczych na tren zamierzenia 

budowlanego. 

Działki, na których projektowana jest inwestycja nie są położone na terenie: 

- zagrożonym szkodami górniczymi, 
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- narażonym na niebezpieczeństwo osuwania się mas ziemnych. 

9.0 Oddziaływanie na działki sąsiednie i ochrona interesu osób trzecich. 

Projektowane elementy zagospodarowania terenu i budynki oraz budowle nie 

oddziałują na działki sąsiednie. Należy zatem uznać, że projektowana zabudowa jest 

zgodna z wymogami zawartymi w warunkach technicznych i nie powoduje 

negatywnych skutków dla działek sąsiednich. 

 

Realizacja projektowanego zamierzenia inwestycyjnego nie powoduje: 

- ograniczenia dostępu do drogi publicznej dla żadnej innej działki, 

- ograniczenia możliwości korzystania  z  wody, kanalizacji, energii elektrycznej 

i cieplnej  oraz  ze środków łączności w obiektach położonych na sąsiednich 

działkach, 

- ograniczenia dostępu światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na 

pobyt ludzi w obiektach położonych na sąsiednich działkach. 

 

Projektowana budowa, w trakcie prowadzenia prac, może być źródłem: 

- wibracji, 

- zakłóceń elektrycznych, 

- zwiększonego hałasu. 

10.0 Wpływ inwestycji na środowisko, otoczenie oraz higienę i zdrowie 

użytkowników. 

Przy prawidłowym korzystaniu z obiektu brak zagrożeń dla środowiska oraz higieny 

i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych. Materiały 

i rozwiązania techniczne slipu nie mają negatywnego wpływu na środowisko. 

11.0 Informacja o obszarze oddziaływania obiektu. 

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

zaprojektowany. 

12.0 Ochrona przeciwpożarowa. 

12.1 Drogi pożarowe. 

Drogi pożarowe zostały zapewnione na pierwszym etapie przebudowy przystani 

rybackiej w 2015 r., znajdują się wzdłuż boksów rybackich. 

13.0 Wycinka drzew i krzewów. 

Nie przewiduje się.  


