
Załącznik nr 2 
Zestawienie budowli przewidzianych do kontroli okresowych w 2020r. 

Lp. 
Nr porządkowy  

(nr inwentarzowy) 
Obiekt 

Długość 
(ilość) 

Hdop Krótki opis 
Rodzaj 
kontroli 

Port morski w Darłowie 

1. 
Dh/D1 

(0322200133) 
Falochron Wschodni 416,0 4,5 – 5,0 

Nadbudowa z kamienia wsparta na dwurzędowej palisadzie drewnianej i 
ściance stalowej wypełnionej kamieniem. 
Od strony awanportu prowadnica w formie palisady z pali stalowych 
skrzynkowych oraz rurowych. 

1-roczna 

2. 
Dh/D11a 

(0322400155) 
Nabrzeże Parkowe 1 036,0 4,0 

Oczep żelbetowy na stalowej ściance szczelnej. Nabrzeże wyposażone 
w slip i 4 podesty łodziowe. 

1-roczna 

3. Dh/D11b Nabrzeże Postojowe 2 68,2 4,25 Nabrzeże oczepowe na żelbetowej ściance szczelnej. 5-letnia 

4. 
Dh/D11c 

(0322400152) 
Nabrzeże Skarpowe 282,4 4,0 

Oczep żelbetowy na stalowej ściance szczelnej, nabrzeże wyposażone 
w 4 podesty łodziowe i pomost pływający. 

1-roczna 

5. 
Dh/D25 

(0322200638) 
Ostroga Zachodnia 
(Kierownica Statków) 

203,5 6,0 
Oczep żelbetowy wsparty na stalowych palach rurowych w układzie 
kozłowym i stalowej ścianki szczelnej 

1-roczna 

6. 

Dh/D26 

(03222009K2; 
03222010K2) 

Nabrzeże Postojowe 
(przy zjazdach OD) 

80,0 4,0 
Oczep żelbetowy na stalowej ściance szczelnej, nabrzeże wyposażone 
w podest łodziowy. 

1-roczna 

7. 
Dh/D27 
(0322200739) 

Nabrzeże Czołowe 
(przy zjazdach OD) 

58,5 4,0 
Oczep żelbetowy na stalowej ściance szczelnej, nabrzeże wyposażone 
w slip oraz podest łodziowy. 

1-roczna 

8. 
Dh/D28 

(0322200536) 
Falochron Zachodni 484,0 4,5 – 5,0 

Nadbudowa z kamienia wsparta na dwurzędowej palisadzie drewnianej 
wypełnionej kamieniem 

1-roczna 

Port morski w Kołobrzegu 

9. 
Kh/K1; Kh/K2 
(0522400162; 
0522400462) 

Falochron Wschodni  513,3 7,0 – 7,5 

Głowica: nadbudowa żelbetowa na rdzeniu narzutowym z kamienia. 
Falochron odc nowy: nadbudowa żelbetowa posadowiona na skarpie z 
kamienia. 
Falochron odc. stary (nasadowy): nadbudowa z kamienia wsparta na 
dwurzędowej palisadzie drewnianej, wypełnionej kamieniem. 
Kierownica: z rur stalowych wsparta na palach stalowych i przyporach 
betonowych falochronu. 

dwie  

½ roczne 

10 
Kh/K3 

(0522400262) 
Nabrzeże Bosmańskie 24,5 8,0 

Nadbudowa żelbetowa wsparta na dwurzędowej palisadzie z pali 
stalowych i stalowej ściance szczelnej 

1-roczna 

11 
Kh/K3a 

(0522200113) 
Basen łodziowy 43,8 7,0 

Obudowa żelbetowa na stalowej ściance szczelnej. Pochylnia slipu z 
kamienia łamanego. 
Pomost łodziowy na palach stalowych. 

1-roczna 

12 
Kh/K37; Kh/K38 
(0522400161; 
0522400461) 

Falochron Zachodni 452,2 7,5513,3+ 

Na doc. nasadowym: nadbudowa żelbetowa posadowiona na grodzach 
ze stalowych ścianek szczelnych. 
Na dalszym odc.: nadbudowa żelbetowa posadowiona na skarpie 
kamiennej. 
Głowica: Nadbudowa żelbetowa na rdzeniu narzutowym z kamienia. 

dwie  

½ roczne 
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Port morski w Dźwirzynie 

13 
Kh/Dz1: Kh/Dz2 
(1022201226) 

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. 

5-letnia 

14 
Kh/Dz3 

(1022200315) 
Umocnienie strony 
wschodniej 

57,0 2,0 Oczep żelbetowy na stalowej ściance szczelnej. 5-letnia 

15 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-letnia 

16 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) 

5-letnia 

17 
Kh/Dz6 

(1022200214) 
Nabrzeże Oczepowe 52,5 2,0 Oczep żelbetowy na stalowej i żelbetowej ściance szczelnej 1-roczna 

18 
Kh/Dz7 

(1022200113) 
Nabrzeże Postojowe 101,3 2,0 Oczep żelbetowy na żelbetowej ściance szczelnej 1-roczna 

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

5-letnia 

20 
Kh/Dz10 

(1022200214) 
Umocnienie Strony 
Wschodniej 

115,0 2,0 Oczep żelbetowy na stalowej ściance szczelnej. 5-letnia 

21 
Kh/Dz12 

(1022200820) 
Nabrzeże Oczepowe 
Zachodnie 

80,0 2,0 Oczep żelbetowy na stalowej ściance szczelnej 5-letnia 

22 
Kh/Dz13 

(1022200921) 
Basen Osadowy Stary 104,0 2,0 Oczep żelbetowy na stalowej ściance szczelnej 5-letnia 

23 
Kh/Dz14 

(1022200719) 
Umocnienie Strony 
Zachodniej 

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

24 
Kh/Dz15; Kk/Dz16 

(1022201125) 
Ostroga Zachodnia 111,5 2,0 

Głowica: Nadbudowa żelbetowa wsparta na 2 stalowych ściankach 
szczelnych. 

5-letnia 
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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. 

25 Kh/Dz17 Dalby cumownicze 2 szt. 4,0 
Dwie jednakowe dalby cumownicze rurowe jednopalowe, 
posadowione na morzu terytorialnym, na torze podejściowym do 
poru. 

1-roczna 

Przystań morska w Jarosławcu 

26 
Uh/Ja1 

(1422200114) 
Dalba wyciągowa  1 szt. - Pojedynczy stalowy pal rurowy wyposażony w zblocze.  1-roczna 

27 Uh/Ja2 Kabestany   
10 kabestanów na fundamentach żelbetowych, stabilizowanych ścianką 
szczelna. 

1-roczna 

Przystań morska w Dąbkach 

28 Dh/Da1 Dalba wyciągowa 1 szt. - Pojedynczy stalowy pal rurowy wyposażony w zblocze. 1-roczna 
29 Dh/Da2 Kabestany 203,5 - 5 kabestanów posadowionych na fundamencie żelbetowym. 1-roczna 

Przystań morska w Unieściu 

30 
Kh/Un1 

(0922201363) 
Dalba wyciągowa 1 szt. 4,25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Pojedynczy stalowy pal rurowy wyposażony w zblocze. 1-roczna 

31 Kh/Un1 Kabestany 484,0 - 
3 kabestany – z tego 2 posadowione na palach skrzynkowych i 1 na 
fundamencie żelbetowym, oraz 1 zespół krążków naprowadzających (w 
osi dalba maszynownia) posadowiony na fundamencie żelbetowym. 

1-roczna 

 Przystań morska w Chłopach 

32 
Kh/Ch1 

(0522401467)    
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. 

5-letnia 

33 
Kh/Ch2 

(0522401367) 
Kabestany (10) - 

8 kabestanów, po 4 po obu stronach maszynowni oraz 1 centralny 
(zespół z dwoma rolkami) – mocowane na fundamentach żelbetowych 
posadowionych na palach. 

5-letnia 

34 
Kh/Ch2 

(0564200468) 
Maszynownia (1) - 

Posadowiona na fundamencie płytowo-palowym , na którym poprzez 
cokół betonowy -  zamontowano urządzenie wyciągowe. Ściany 
osłonowe i dach z blachy trapezowej na szkielecie z kształtowników 
stalowych. 

5-letnia 

35 
Kh/Ch3 

(0522401067) 
Molo rozładunkowe 
(pomost) 

101,8 3,0 
Dwupokładowe z górnym pokładem spacerowym, dolnym do wyładunku 
skrzyń rybackich. 

5-letnia 
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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 

36 
Kh/UM1 
(0522400866) 

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. 
 

5-letnia 

37 
Kh/UM2 
 

Slip (1)  
Płyta żelbetowa pochylni (slipu) w obudowie stalowej ścianki 
szczelnej zwieńczonej oczepem żelbetowym. 

1-roczna 

38 
Kh/UM3 
(0522400966) 

Kabestany (5) - 
7 kabestanów (krążków naprowadzających) na ławie fundamentowej 
posadowionej na palach. 

5-letnia 

39 
Kh/UM3 
(0564200166) 

Maszynownia (1)  

Posadowiona na fundamencie płytowo-palowym , na którym poprzez 
cokół betonowy -  zamontowano urządzenie wyciągowe. Ściany 
osłonowe i dach z blachy trapezowej na szkielecie z kształtowników 
stalowych. 

5-letnia 

 

 Kontrole 1-roczne i ½ roczne 23 obiekty 

 Kontrole 5-cio letnie   18 obiektów 

Razem    41 obiektów 


