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Budowa pomostów cumowniczych w Tczewie
Przedmiotem inwestycji jest budowa pomostów cumowniczych na lewym brzegu
rzeki Wisły w Tczewie przy ul. Nadbrzeżnej. Obiekt jest zlokalizowany na skarpie
lewego brzegu Wisły, naprzeciwko klubu wioślarskiego i Żeglarskiego ZHP.
Część hydrotechniczna
W rejonie projektowanego obiektu istnieje aktualnie prowizoryczne zejście
dla pieszych. Zejście to jest umocnione płytami betonowymi kładzionymi
bezpośrednio na gruncie. W ramach Projektu przewiduje się rozbiórkę istniejącego
umocnienia i w jego miejsce wykonanie stopniowanego betonowego zejścia do rzeki
wraz z ruchomym pomostem pływającym, poruszającym się po szynach wzdłuż
schodów. Przedmiotowa inwestycja umożliwi bezpieczne zejście do rzeki,
wodowanie łodzi wioślarskich oraz cumowanie małych jednostek pływających bez
względu na stan wody w rzece.
Pontony cumownicze będą prowadzone przez wózek poruszający się po specjalnym
torowisku, schodzącym od korony skarpy Wiślanej - aż do koryta rzeki. Takie
rozwiązanie gwarantuje ciągłą pracę przystani pływającej w pełnym zakresie stanów
wody na rzece.
Podstawowe parametry inwestycji:
• konstrukcja obciążana będzie pomostami pływającymi sezonowo (w okresie
letnim),
• maksymalny poziom zwierciadła wody wynosi WWW (9,62 m Kr),
• minimalny poziom zwierciadła wody wynosi NNW (1,26 m Kr),
• obciążenia użytkowe od tłumu ludzi wynoszą 8 kN/m2,
• rzędna pierwszego stopnia zejściowego +11,83 m Kr,
• konstrukcja zostanie wykonana w miejscu istniejącego zejścia do rzeki
(zejście gruntowe umocnione płytami betonowymi ażurowymi),
• spadek prowadnicy - 13° od poziomu.
Fundament prowadnicy stanowić będzie ruszt żelbetowy posadowiony
na mikropalach. Całkowita długość konstrukcji wyniesie 50,4 m. Po wykonaniu rusztu
żelbetowego, przestrzenie pomiędzy belkami podłużnymi zostaną zasypane gruntem
piaszczystym, a od strony rzeki wykonana zostanie skarpa o nachyleniu 1:2
dochodząca do istniejącej skarpy wału przeciwpowodziowego. Nowa skarpa
zabezpieczona zostanie geokratą o wysokości 7,5 cm i dużych komórkach. Geokrata
ułożona zostanie na geowłókninie filtracyjnej, a całość zostanie przyszpilkowana
do skarpy. Na powierzchni skarpy, w komórkach geokraty, wykonany zostanie zasyp
z gruntów organicznych oraz obsiew.
Prowadnica wózka pontonów pływających wyposażona zostanie w stalowe szyny
prowadzące oraz żelbetowe stopnie zejściowe szerokości 2,1 m (długość stopnia
0,8 m).
Ponton po sezonie będzie odholowywany do portu i zabezpieczany
przed zniszczeniem przez umieszczenie w miejscu chronionym na brzegu. Wózek
na okres zimowy należy wyciągnąć za pomocą wyciągarki ręcznej lub samochodowej
i odprowadzić do hangaru.
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Rysunek 5.11 Budowa pomostów cumowniczych w Tczewie - PZT

Zagospodarowanie terenu nabrzeża zachodniego portu w Tolkmicku
Teren przeznaczony pod przedmiotową inwestycję położony jest na terenie portu
w Tolkmicku.
Zakres inwestycji obejmuje realizacje:
• pomostów pływających w basenie portowym,
• budynku socjalno-sanitarnego dla obsługi załóg jachtowych,
• zagospodarowanie terenu w sąsiedztwie projektowanego budynku i wzdłuż
nabrzeża portowego,
• drogi, miejsc postojowych i chodnika,
• sieci wodociągowej,
• sieci sanitarnej,
• sieci deszczowej,
• zasilania elektroenergetycznego i oświetlenia terenu,
• małej architektury i zieleni.
Część hydrotechniczna
Port Tolkmicko usytuowany jest w południowej części Zalewu Wiślanego. Podejście
do portu prowadzi torem wodnym o głębokościach utrzymywanych sztucznie
w granicach od –1,80m do –2,40m. Wejście do portu osłonięte jest dwoma
falochronami długości ok. 200 i 130m, z których zachodni jest dłuższy. Projektowane
pomosty pływające z miejscami do cumowania zlokalizowane są w bezpośrednim
sąsiedztwie Nabrzeża Południowego w porcie rybackim w Tolkmicku.
Projektowana konstrukcja pomostów pływających nie zmieni położenia linii odwodnej
Nabrzeża Południowego. Natomiast sama obecność zainstalowanego pomostu
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przeniesie praktyczną linię cumowania jednostek na odległość ok. 6,00m w kierunku
basenu. Takie przeniesienie miejsca postoju jednostek umożliwi planowane
w przyszłości (nie w ramach Projektu) bezpieczne pogłębienie akwenu, które może
nastąpić w pewnej odległości od nabrzeża - tym samym zachowane będą warunki
stateczności jego konstrukcji pomimo zwiększenia głębokości użytkowej przy
pomostach cumowniczych.
Przystań pomostowa składać się będzie z trzech niezależnie kotwionych pomostów
pływających o wymiarach 20,0 x 4,00m o zanurzeniu ok. 0,50m i wolnej burcie ok.
0,70m. Będą to pomosty pływające o stałej, betonowej nawierzchni i stałym
wypełnieniu komór pływakowych pianą o wyt. min. 65 kPa, wyporność ok. 64 tony,
łączone za pomocą łączników linowo-elastycznych. Do budowy pontonów zostanie
użyty beton B-50. Pontony będą zakotwione do dwóch pali stalowych rurowych
wypełnionych betonem. Pontony będą stabilizowane do pali z pomocą obejm
stalowych rolkowanych umożliwiających swobodny przesuw pionowy pomostów,
Pomosty zostaną połączone z nabrzeżem za pomocą dwóch trapów, o wymiarach
w rzucie: 4,98 x 1,67m, konstrukcji typowej z punktem stałym zlokalizowanym
na nabrzeżu. Brzeg pomostu oparty na pomoście zaopatrzony zostanie w rolki
umożliwiające przesuw po powierzchni pontonu.
Pontony wyposażone zostaną w rożki cumownicze typu ciężkiego w ilości 4 szt.
Na ponton. Łącznie zainstalowanych zostanie 12 szt. rożków. Pontony cumownicze
zostaną wyposażone od strony basenu portowego w belkę odbojową elastomerową
typu D o wymiarze 150 x 150mm mocowaną do bocznej szyny montażowej pontonu.
Zespół trzech pontonów wyposażony zostanie w dwie drabinki ratownicze typowe
o szerokości min 0,40m oraz szczeblach kwadratowych 22 x 22 mm. Ponadto zespół
trzech pontonów wyposażony zostanie w dwa stojaki z kołami ratunkowymi, 6 kładek
cumowniczych montowanych bezpośrednio do pomostów oraz 7 Y-bomów również
montowanych bezpośrednio do pontonów. Łącznie kładki cumownicze oraz Y-bomy
utworzą 10 miejsc postojowych dla jednostek o szerokości do 4,00m. Pływające
pomosty cumownicze zostaną dodatkowo wyposażone w słupki stanowiące punkty
poboru energii elektrycznej na potrzeby cumujących jednostek.
W ramach projektu zakupione zostanie również urządzenie umożliwiające odbiór
nieczystości ciekłych ze zbiorników cumujących jednostek.
Część kubaturowa, zagospodarowanie terenu oraz infrastruktura
W ramach Projektu przewiduje się realizację budynku opartego na planie
prostokątnym,
jednokondygnacyjnego,
niepodpiwniczonego
z
dachem
dwuspadkowym, krytym dachówką ceramiczną. Przyziemie budynku będzie
dostępne bezpośrednio z terenu.
Budynek zostanie wzniesiony metodą tradycyjną uprzemysłowioną. W przyziemiu
budynku znajdą miejsce dwa zespoły sanitariatów z oddzielnymi umywalniami
oraz pralko-suszarkami, kabinami ustępowymi oraz kabinami z natryskami dla kobiet
i mężczyzn.
Zaprojektowano
również
pomieszczenie
dla
sprzątaczki
oraz pomieszczenie sanitarne z kabiną ustępowa oraz natryskiem dla osób
niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.
Wyżej wymienione pomieszczenia stanowić będą kompleks higieno-sanitarny
zajmujący około 2/3 budynku. W pozostałej części budynku znajdzie miejsce
podręczna kuchnia z aneksem jadalnym oraz kabina ustępowa i pomieszczenie
socjalne.
Budynek będzie miał dach 2-spadkowy o nachyleniu połaci dachowych 30° w oparciu
o konstrukcje drewnianą i pokrycie z dachówki ceramicznej.
Budynek będzie wyposażony w następujące media i instalacje:
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•
•
•
•
•

Zimna woda - z komunalnej sieci wodociągowej,
Ciepła woda - z bojlera elektrycznego o pojemności 100 litrów,
Kanalizacja sanitarna - odprowadzenie ścieków do sieci komunalnej,
Kanalizacja deszczowa - odprowadzenie do istniejącej sieci deszczowej,
Instalacje elektryczne w tym:
o
instalacja oświetleniowa,
o
instalacja sygnalizacyjna (dzwonkowa),
o
instalacja telefoniczna,
o
instalacja odgromowa,
o
instalacja zasilająca gniazd wtykowych,
• Wentylacja - kuchnia, pomieszczenia higieniczno-sanitarne – wentylacja
grawitacyjna indywidualnymi przewodami z rur spiro f16cm wspomagana
wentylatorami mocowanymi na wlotach przewodów,
• Ogrzewanie pomieszczeń - grzejnikami elektrycznymi z termostatem.
Dodatkowo w ramach Projektu przewiduje się remont ulicy Port prowadzącej
do przystani.
Rysunek 5.12 Zagospodarowanie terenu nabrzeża zachodniego portu w
Tolkmicku - PZT

Elektryfikacja śluzy Gdańska Głowa
Część kubaturowa, zagospodarowanie terenu oraz infrastruktura
W ramach planowanej inwestycji nie przewiduje się budowy żadnych obiektów
kubaturowych. Do przeprowadzenia elektryfikacji śluzy konieczna będzie natomiast
budowa podziemnych sieci uzbrojenia w zakresie linii kablowych zasilających
i sterujących oraz sieci teletechnicznych. Sterownia usytuowana zostanie
w istniejącym budynku gospodarczym. Tam też umieszczona zostanie rozdzielnia
RZS 2. Budynek ten poddany będzie niezbędnemu
remontowi. Rozdzielnica RZS 1 znajdzie się w mało widocznym miejscu przy
klombie.
Rozdzielnice będą zasilane z istniejącej słupowej sieci transformatorowej. Po obu
stronach śluzy zlokalizowane zostaną sygnalizatory świetlne oraz kamery
monitorujące głowę górną i dolną z podglądem w istniejącym budynku biurowomieszkalnym, użytkowanym przez obsługę śluzy. Układ sterowania umożliwiał będzie
sterowanie śluzowaniem dwoma sposobami: zdalnie lub z pomieszczenia sterowni.
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Zdalne sterowanie odbywać się będzie za pomocą pilota – moduł sterowania
radiowego umieszczony zostanie na rozdzielnicy RZS 2. W pomieszczeniu rozdzielni
zostanie umieszczony pulpit sterowniczy. Pulpit będzie zaopatrzony w przyciski
odpowiadające za sterowanie poszczególnych urządzeń śluzy. Położenie
poszczególnych elementów układu, sygnalizacja stanów pracy i awarii wyświetlane
będą na panelu operatorskim – ekranie LCD.
W ramach budowy systemu sterowania przewiduje się wykonanie magistrali łączącej
poszczególne elementy. W magistrali wg przyjętego rozwiązania można umieścić
8 niezależnych urządzeń. Dla potrzeb sterowania pracą napędów, sterowania
zdalnego oraz pomiaru poziomów wody przewiduje się zastosowanie 5 sterowników
programowalnych. Zastosowane w układzie sterowniki umożliwiają wpięcie do układu
automatyki istniejącego systemu sterowania klapy śluzy, co umożliwi monitorowanie
jej pracy.
Rysunek 5.13 Zagospodarowanie terenu przy śluzie Gdańska Głowa

Budowa przystani żeglarskiej w Rybinie
Przedmiotem inwestycji jest budowa przystani żeglarskiej składającej się z nabrzeża
postojowego dla statków białej floty oraz trzech stanowisk postojowych dla jachtów
w miejscowości Rybina, gmina Stegna.
Część hydrotechniczna
Przedmiotowa inwestycja składa się z nabrzeża postojowego o długości linii
cumowniczej 100,0 m. Długość odcinków zamykających wyniesie 2 x 10 mb.
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Konstrukcja nabrzeża wykonana zostanie jako oczepowa, na stalowej ściance
szczelnej kotwionej za pomocą ściągów stalowych do żelbetowych tarcz.
Nabrzeże zostanie wyposażone w:
• żeliwne pachoły cumownicze o nośności 100 kN, rozmieszczone co10 m,
• poliuretanową odbojnicę z pionowych elementów typu MKA 400, co 1,20 m,
• stalowe typowe drabinki wyłazowe, szer. 40 cm, co 25 m,
• standardowe kolumienki zasilania w wodę pitną i energię elektryczną – 2 kpl,
• typowy sprzęt ratowniczy – 2 komplety: koła z linką i bosak .
Na nabrzeżu, w odległości 1,5 metra od jego odwodnej krawędzi zamocowane
zostaną barierki ochronnej stalowej wysokości 110 cm. Dla komunikacji
z cumującymi jednostkami pływającymi przewidziano zamykane łańcuchowo
przęsła barierki.
W ramach Projektu wybudowane zostaną trzy pomosty cumownicze o szerokości
2,4m oraz długości 30m każdy. Pomosty na całej swej powierzchni będą posiadały
drewniany pokład.
Planuje się następujące wyposażenie pomostów:
• stalowe pachoły cumownicze o nośności 6,2 kN – 4 szt. na pomost,
• drewniana belka odbojowa na całej długości pomostu,
• stalowe drabinki wyłazowe – 2 szt. na każdy pomost,
• stalowy trap wyjścia na ląd L x B = 6,0 m x 1,3 m,
• stojak ze sprzętem ratunkowym.
Właściwe funkcjonowanie przystani wymaga utworzenia przy niej basenów
manewrowych o wymaganej minimalnej głębokości eksploatacyjnej 2,50 m. Pociąga
to za sobą konieczność wykonania robót podczyszczeniowych dna o łącznej
kubaturze ca 2.730 m3.
Część kubaturowa, zagospodarowanie terenu oraz infrastruktura
Na terenie działki wybudowany zostanie budynek sanitarny o pow. 49,56 m²,
parterowy, niepodpiwniczony, na rzucie prostokątnym, o dachu dwuspadowym
o nachyleniu połaci 30%. Budynek wykonany zostanie w technologii tradycyjnej,
ściany warstwowe z gazobetonu ocieplone wełną mineralną z warstwą zewnętrzną
z cegły klinkierowej oraz konstrukcji drewnianej. Dach dwuspadowy o nachyleniu 30°
przekryty zostanie dachówką ceramiczną. W budynku znajdą się toalety: męska
oraz damska połączona z toaletą dla niepełnosprawnych a także pomieszczenie
gospodarcze. Woda w budynku doprowadzona zostanie z sieci wiejskiej, ciepła woda
z podgrzewaczy elektrycznych. Ścieki odprowadzone zostaną do zbiornika
bezodpływowego. Energia elektryczna zostanie zapewniona z sieci napowietrznej
przyłączona poprzez przyłącze kablowe. Wykonane zostanie ogrzewanie elektryczne
budynku. Wody opadowe odprowadzone zostaną na teren i zagospodarowane
w obrębie działki. Budynek sanitarny zaprojektowano tak, aby był dostępny
dla osób
niepełnosprawnych
poprzez
zewnętrzny
podjazd
dla niepełnosprawnych.
W ramach inwestycji zaplanowano kompletną wymianę nawierzchni istniejącej drogi
dojazdowej na nawierzchnię z kostki granitowej 8/10. Nawierzchnie nabrzeża, placu
manewrowego oraz parkingu wykonane zostaną również z kostki granitowej 8/10.
Zastosowane zostaną obrzeża drogowe granitowe. Parking przewidziano
na 8 pojazdów + 1 stanowisko do parkowania dla osoby niepełnosprawnej.
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Inwestycja obejmuje oświetlenie terenu poprzez ustawienie latarni parkowych.
Latarnie zlokalizowane zostaną wzdłuż drogi dojazdowej oraz przy parkingu i wzdłuż
nabrzeża postojowego.
Rysunek 5.14 Budowa przystani żeglarskiej w Rybinie - PZT

Rozbudowa portu w Kątach Rybackich
Inwestycja zlokalizowana jest na północnym brzegu Zalewu Wiślanego,
stanowiącego wewnętrzne wody morskie. Port, który zostanie objęty przebudowa
w ramach Projektu usytuowany jest na gruntach wsi Kąty Rybackie, 1,2 kilometra
od nasady Mierzei Wiślanej, pomiędzy Sztutowem i Krynicą Morską, przy ul.
Rybackiej.
Część hydrotechniczna
W ramach Projektu wykonane zostaną następujące budowle geotechniczne: slip
betonowy 17,5 m x 5 m służący do wodowania niewielkich jachtów, 3 pływające
pomosty betonowe prefabrykowane (wymiar pomostu – 4m x 20m) z trapami
wejściowymi, knagami, drabinkami oraz koniecznym osprzętem, przymocowane na
rolkach do pali stalowych (w sposób umożliwiający dostosowanie do aktualnego
poziomu wody) a także pomost stały drewniany na słupach stalowych (56,97 m x 4
m) oraz ścianka szczelna stalowa w miejscu podcięcia wydmy.
Część kubaturowa, zagospodarowanie terenu oraz infrastruktura
W ramach Projektu planuje się wykonanie drogi dojazdowej od ul. Rybackiej,
po śladzie zbliżonym do istniejącej obecnie drogi z płyt betonowych, parkingu na 64
miejsca (w tym 6 dla osób niepełnosprawnych) służącego poza sezonem
do składowania jachtów. Budynek sanitarno-socjalny będzie parterowy o powierzchni
zabudowy 122,90 m2. Wybudowany zostanie ciąg komunikacyjny a także wykonane
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oświetlenie terenu. W ramach projektu zainstalowana zostanie także tablica
informacyjna.
W ramach projektu przewiduje się wykonanie następujących sieci: przyłącza
wodociągowego do budynku socjalno-sanitarnego, przyłącza elektrycznego do
budynku i na stanowiska dla jachtów, instalacji oświetleniowej, kanalizacji
deszczowej, kanalizacji sanitarnej wraz z budową przepompowni ścieków do
odprowadzania ścieków z jachtów i budynku.
Rysunek 5.15 Rozbudowa portu w Kątach Rybackich - PZT

Przebudowa nabrzeża przy kładce pieszej na rzece Nogat w Malborkuwschodni brzeg
Inwestycja jest zlokalizowana nad rzeką Nogat , pomiędzy km 19+127 a km 19+200
na prawym brzegu rzeki Nogat . Projektowana inwestycja zlokalizowana jest
na fragmencie działki nr 3/1 obr 11 w Malborku, między istniejącym murem zamku,
a brzegiem rzeki Nogat częściowo na rzece Nogat działka nr 1 w rejonie kompleksu
Zamku Malbork.
W ramach zadania planowane są prace budowlane mające na celu przystosowanie
nabrzeża do pełnienia funkcji przystani pasażerskiej. Przebudowa ma na celu
również dostosowanie nabrzeża do obecnie obowiązujących norm technicznych
oraz umożliwienie dostępu osobom niepełnosprawnych. Drugim kluczowym
elementem jest udrożnienie komunikacji pieszej wzdłuż brzegu Nogatu oraz na trasie
wschód-zachód z terenu Zamku , przez kładkę pieszą na rzece Nogat, do dzielnicy
Kałdowo. Planuje się na przecięciu tych tras stworzenie jednorodnego placu,
na którym znajdą się ławki oraz towarzyszące elementy małej architektury. Teren
placu
i teren przystani będą połączone schodami
i rampą dla osób
niepełnosprawnych .
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Część hydrotechniczna.
Przebudowa nabrzeża wykonana będzie ze ścianki szczelnej stalowej z brusów
GU16-400. Nie przewiduje się rozbiórki istniejących umocnień, wobec czego ścianka
będzie wbijana bezpośrednio od strony wody. Ścianka zwieńczona będzie oczepem
żelbetowym o rzędnej korony dostosowanej do projektu architektonicznego
zagospodarowania terenu. Bezpośrednio od kładki dla pieszych ścianka szczelna
została podzielona na odcinki realizacji robót:
1) odcinek ścianki szczelnej umacniający zbocze o długości 17,25 m
2) odcinek umacniający zbocze oraz odcinek przy istniejącym nabrzeżu o długości
42,75 m
3) odcinek nabrzeża o długości 26,45 m, ze schodami do wody
Część zagospodarowania terenu i układu drogowego.
Dominującą funkcją układu drogowego jest ruch pieszy z dopuszczeniem
okresowego ruchu pojazdów służb miejskich i ratunkowych. Planuje się nawierzchnie
z kostki betonowej z nawierzchnią naturalną, granitowej i płyt chodnikowych
z kamienia płukanego oraz
z powierzchniami antypoślizgowymi. W ramach
zagospodarowania terenu planuje się przebudowę istniejącej sieci oświetleniowej
wraz wymianą punktów świetlnych . Teren zostanie przebudowany w sposób
umożliwiający pełen dostęp dla osób niepełnosprawnych, eliminując istniejące
bariery w postaci stromej skarpy w części nabrzeża na południe od kładki pieszej.

Rysunek 5.16 Przebudowa nabrzeża przy kładce pieszej na rzece Nogat
w Malborku –wschodni brzeg
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