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Tabela 3.4 Harmonogram realizacji Projektu
Nr

Zadanie w projekcie
I

13

Budowa przystań żeglarska w
Braniewie
Budowa przystani żeglarskiej w
Nowej Pasłęce
Budowa przystani żeglarskiej w
Błotniku
Rozbudowa portu żeglarskiego w
Elblągu
Budowa mostu zwodzonego nad
śluzą w Przegalinie
Rozbudowa portu jachtowego w
Krynicy Morskiej
Budowa przystani żeglarskiej "Park
Północny" w Malborku
Budowa przystani żeglarskiej w
Osłonce
Budowa pomostów cumowniczych
w Drewnicy
Budowa przystani żeglarskiej w
Białej Górze
Budowa pomostów cumowniczych
w Tczewie
Zagospodarowanie terenu nabrzeża
zachodniego portu w Tolkmicku
Kierowanie Projektem

14

Monitoring i Sprawozdawczość

15

Audyt Projektu

16

System Informacji i Promocji
Projektu

17

Elektryfikacja śluzy Gdańska Głowa

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

18
19
20
21

22

II

2007
III

IV

I

II

2008
III

IV

I

II

2009
III

IV

I

II

2010
III

IV

I

II

2011
III

IV

I

II

2012
III

IV

I

II

2013
III

IV

I

II

2014
III

IV

Budowa przystani żeglarskiej w
Rybinie
Rozbudowa portu w Kątach
Rybackich
Przebudowa nabrzeża przy kładce
pieszej na rzece Nogat w Malborku
– wschodni brzeg
Rozbudowa przystani żeglarskiej w
miejscowości Błotnik
Przebudowa pomostu nr 3 wraz z
ostrogą wejściową i boczną w
ramach rozbudowy Portu
Jachtowego w Krynicy Morskiej
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3.6 Efekty projektu
W ramach Projektu utworzona zostanie sieć portów i przystani na żeglownych
drogach
wodnych
województw:
pomorskiego
i
warmińsko-mazurskiego,
obejmujących drogi żeglugowe rzek: Wisły do Białej Góry, Nogat i główny i pojęciowe
tory wodne Zalewu Wiślanego oraz rzeki: Wisła od Białej Góry do ujścia Wisły,
Martwa Wisła, Wisła Śmiała, Szkarpawa, Wisła Królewiecka, Tuga – Wielka Święta,
Kanał Jagielloński, Elbląg i Pasłęka do Braniewa. W ramach sieci portów i przystani
przewiduje się wzmocnienie zaplecza infrastrukturalnego poprzez budowę
lub przebudowę 16 obiektów dla jednostek pływających: rozbudowę 4 portów,
budowę 8 przystani, budowę 2 pomostów cumowniczych, przebudowę 1 nabrzeża
na przystań pasażerską, przebudowę 1 pomostu z ostrogą boczną i wejściową
oraz przebudowę śródlądowej infrastruktury pomocniczej, tj. przebudowę 2 mostów
(przebudowa na mosty zwodzone), elektryfikację śluzy Gdańska Głowa. W ramach
realizacji zadania pn. „Budowa przystani żeglarskiej w Nowej Pasłęce” powstaną dwa
obiekty tj. przystań żeglarska i most zwodzony.
Ponadto elementy śródlądowej sieci wodnej zostaną odpowiednio oznakowaneprzewiduje się posadowienie 25 tablic informacyjno – promocyjnych, tzw. „żagli”.
W ramach Projektu nie przewiduje się natomiast pogłębiania i oczyszczania koryt
rzecznych.
Dla całego Projektu przeprowadzona zostanie spójna kampania informacyjnopromocyjna. Przeprowadzona zostanie zakrojona na szeroką skalę akcja
promocyjna, która realizowana będzie m.in. przy okazji Mistrzostw Europy w Piłce
Nożnej EURO 2012.
I etap inwestycji w spójną infrastrukturę śródlądową pozwoli na stworzenie
unikatowego, ponadregionalnego produktu turystycznego w rejonie Polski północnej.
Jego dopełnieniem będą zadania przewidziane do realizacji w II etapie.
Skwantyfikowane wskaźniki produktu przedstawiono także w tabeli poniżej.
Tabela 3.5 Wskaźniki produktu („Pętla Żuławska – rozwój turystyki wodnej.
Etap I”)
Nazwa wskaźnika

Liczba nowych produktów
turystycznych

Liczba wybudowanych
obiektów turystycznych i
rekreacyjnych
Liczba przebudowanych
obiektów turystycznych i
rekreacyjnych
Liczba przebudowanych
obiektów śródlądowej
infrastruktury pomocniczej
Liczba kampanii informacyjno
– promocyjnych produktu
turystycznego

Jedn.

2010

2011

2012

2013

2014

szt.

0

0

0

0

1

szt.

0

3

5

0

2

szt.

0

0

3

0

3

szt.

0

0

3

0

0

kpl.

0

0

1

0

1

źródło weryfikacji
wskaźnika
Przewodniki, informatory,
spoty informacyjne i
reklamowe, wniosek o
płatność końcową
zatwierdzony przez
Instytucję Wdrażającą

Dokumentacja
powykonawcza,
protokoły odbioru

Przewodniki, informatory,
spoty informacyjne i
reklamowe, protokoły
odbioru wykonanych
elementów kampanii
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Liczba utworzonych systemów
wirtualnego zwiedzania

kpl.

0
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0

0

0

1

Protokoły odbioru

Szacuje się, że dzięki przeprowadzeniu inwestycji, poprawie żeglowności
oraz bezpieczeństwa na szlakach wodnych Delty Wisły i Zalewu Wiślanego
i ogólnemu podniesieniu atrakcyjności oferty turystycznej, wzrośnie zainteresowanie
żeglarstwem i zwiększy się liczba jednostek pływających w analizowanym obszarze
o około 50% (docelowa pojemność turystyczna śródlądowej drogi wodnej
po zrealizowaniu obu etapów inwestycji wyniesie ponad 500 jednostek). Tym samym
zwiększy się o około 50% liczba turystów uprawiających tę formę turystyki (około
3000 osób rocznie). Stworzenie infrastruktury koniecznej do obsługi turystów
na najwyższym poziomie, w połączeniu z akcją informacyjną i promocją, przełożą
się z kolei na wzrost liczby turystów odwiedzających województwo pomorskie
oraz warmińsko-mazurskie. Wzrośnie ogólna liczba turystów korzystających
z różnych atrakcji wodnych, tramwajów wodnych, statków i łodzi pasażerskich
w portach i przystaniach. W sumie średniorocznie z usług turystycznych w rejonie
Pętli Żuławskiej będzie korzystało około 38 000 osób. Weryfikacja tych danych
będzie odbywać się na podstawie ewidencji prowadzonych przez Operatora,
do czego zostanie zobligowany zapisami umowy z nim zawartej.
Rozwój podstawowej bazy turystycznej i wzmożony ruch turystyczny będzie
równocześnie służył tworzeniu nowych miejsc pracy.
Skwantyfikowane wskaźniki rezultatu przedstawiono także w tabeli poniżej.
Tabela 3.6 Wskaźniki rezultatu („Pętla Żuławska – rozwój turystyki wodnej.
Etap I”)
Nazwa wskaźnika

Jedn.

Rok
bazowy

2015

osoby/rok

0

38 000

szt.

0

21

Liczba osób
korzystających z
produktów turystycznych

Przewidywana całkowita
liczba bezpośrednio
utworzonych nowych
etatów

Źródło weryfikacji
wskaźnika
Ewidencje żeglarzy
jednostek pływających
prowadzona w portach i
przystaniach przez
Operatora, raporty kasowe
ze sprzedaży biletów na
jednostkach żeglugi
pasażerskiej
Umowy o pracę i umowy
cywilnoprawne podpisane
przez Operatora, Zarządcę
lub Partnera

3.7 Zagrożenia i ryzyko w realizacji projektu oraz planowane sposoby ich
eliminacji
Dla Projektu przeprowadzono jakościową analizę ryzyka, przypisując do każdego
z ryzyk, które mogą wystąpić, prawdopodobieństwo jego wystąpienia. Podstawowe
czynniki ryzyka zidentyfikowane dla Projektu przedstawiono poniżej.
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Tabela 3.7 Ryzyka w realizacji Projektu
Ryzyko

Prawdopodobieństwo
wystąpienia ryzyka
Wysokie
Średnie
Niskie

Przekroczenie
budżetu Projektu

√

Terminowość
realizacji
projektu

√

Zmiana założeń
projektu

√

Komentarz
Przekroczenie
budżetu
Projektu może wystąpić z
uwagi na niską stabilność
rynku budowlanego, choć w
ostatnich
miesiącach
obserwowany był nieznaczny
spadek
cen
usług
budowlanych. By zapobiegać
przekroczeniom
budżetu
Projektu
planuje
się
stosowanie
odpowiednich
zapisów w umowach z
wykonawcami.
Opóźnienia
w
realizacji
Projektu
mogą
wynikać
zarówno z opóźnień na
etapie
postępowań
przetargowych (np. protesty),
jak też w trakcie prowadzenia
robót (niesprzyjające warunki
atmosferyczne,
opóźnienia
po
stronie
wykonawców
robót). Dla wyeliminowania
tego ryzyka zaplanowano
odpowiednio długi okres na
realizację
poszczególnych
zadań
(w
tym
na
przeprowadzenie
przetargów), stosowane będą
także kary umowne dla
nieterminowych
wykonawców.
Z uwagi na fakt, że dla całego
zakresu
inwestycji
opracowane
zostały
dokumentacje
techniczne,
ryzyko to może odnosić się
jedynie do etapu realizacji
inwestycji (zmiana założeń na
etapie robót budowlanych z
uwagi
na
czynniki
nieprzewidziane na etapie
projektowania).
By
wyeliminować
to
ryzyko
zaplanowano
odpowiednio
długi okres na realizację
poszczególnych zadań.
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Brak
zainteresowania
potencjalnych
operatorów
zarządzaniem
infrastrukturą
wytworzoną
w
ramach Projektu

Niski popyt na
usługi
po
zakończeniu
realizacji
Projektu
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Projekt jest przedsięwzięciem
kompleksowym i dlatego
mogą wystąpić trudności w
wyłonieniu operatora, który
miałby
zdolność
organizacyjną i finansową do
zarządzania
infrastrukturą
utworzoną
w
ramach
Projektu.

√

√

Wyniki badań wskazują że
żeglarstwo
i
turystyka
aktywna są bardzo popularną
formą
spędzania
czasu
wolnego
zarówno
wśród
Polaków jak i turystów z
zagranicy. By zapobiegać
ewentualnemu
niskiemu
popytowi na usługi planuje
się prowadzenie szerokich
działań promujących ofertę
powstałą w ramach Projektu.

Dodatkowo jako istotne ryzyko dla realizacji Projektu należy wykazać opóźnienia
w uzyskaniu kolejnych transz dofinansowania w związku z obowiązującymi
procedurami związanymi z weryfikacją i zatwierdzaniem wniosków o płatność.
Jakkolwiek realizacja przedmiotowego Projektu jest zadaniem priorytetowym
z punktu widzenia podnoszenia atrakcyjności turystycznej i rozwoju społecznogospodarczego województw, to Partnerzy Projektu nie posiadają wystarczających
środków koniecznych do zrealizowania zadania. Z tego względu nieuzyskanie
kolejnych transz dofinansowania skutkować będzie przesunięciem realizacji Projektu
w czasie oraz rozłożeniem go na znacznie dłuższy okres, co byłoby wysoce
niekorzystne m.in. z uwagi na Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej w roku 2012.
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4 Analiza instytucjonalna. Trwałość projektu
4.1 Wykonalność instytucjonalna
Projekt „Pętla Żuławska – rozwój turystyki wodnej. Etap I” jest przedsięwzięciem
partnerskim, w którym Liderem jest Województwo Pomorskie, natomiast Partnerami
są:
• Województwo Warmińsko-Mazurskie,
• Gmina Braniewo,
• Gmina Miasto Braniewo,
• Gmina Cedry Wielkie,
• Gmina Miasto Elbląg,
• Gmina Miasta Gdańska,
• Gmina Miasta Krynica Morska,
• Miasto Malbork,
• Gmina Nowy Dwór Gdański,
• Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku,
• Gmina Stegna,
• Powiat Sztumski,
• Gmina Miejska Tczew,
• Gmina Tolkmicko,
• Gmina Sztutowo.
W ramach II etapu inwestycji „Pętla Żuławska – rozwój turystyki wodnej”, który
nie jest przedmiotem niniejszego opracowania, uczestniczyć będą ponadto: Gmina
Frombork oraz Gmina Gniew.
Wszyscy Partnerzy Projektu, poza Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej
w Gdańsku, są jednostkami samorządu terytorialnego, które powołane zostały
na podstawie ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. o wprowadzeniu zasadniczego
trójstopniowego podziału terytorialnego państwa (Dz. U. nr 96, poz. 603).
Województwo Pomorskie oraz Województwo Warmińsko-Mazurskie działają
na podstawie ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U.
nr 91, poz. 576 z późn. zm.), Powiat Sztumski funkcjonuje na podstawie ustawy
z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. nr 91, poz. 578 z późn.
zm.), natomiast Gminy będące Partnerami Projektu są, zgodnie z art. 164 Konstytucji
RP z dnia 2 kwietnia 1997 roku, podstawowymi jednostkami samorządu
terytorialnego i działają na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (Dz. U. nr 16, poz. 95 z późn. zm.). Regionalny Zarząd
Gospodarki Wodnej w Gdańsku funkcjonuje na podstawie przepisów ustawy Prawo
Wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. nr 239, poz. 2019
z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2006
r. w sprawie przebiegu granic obszarów dorzeczy i regionów wodnych (Dz. U. nr 126,
poz. 878 z późn. zm.).
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W celu realizacji Projektu dnia 8 grudnia 2008 r. zawarta została Umowa
partnerska w sprawie przygotowania Projektu „Pętla Żuławska – rozwój
turystyki wodnej” pomiędzy Liderem Projektu – Województwem Pomorskim
a wymienionymi powyżej Partnerami Projektu.
Lider Projektu został upoważniony przez Partnerów do koordynowania prac
przygotowawczych Projektu, a także weryfikacji i kontroli wydatków niezbędnych
do przygotowania Projektu. Lider odpowiedzialny jest również za sporządzanie
i dostarczanie Instytucji Wdrażającej sprawozdań, raportów i innych wymaganych
dokumentów. Powyższe upoważnienie obejmuje ponadto kontakty z instytucjami
zaangażowanymi we wdrażanie Działania 6.4. Programu Operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka oraz instytucjami pełniącymi nadzór nad jego wdrażaniem.
W celu prawidłowego i terminowego przygotowania przedsięwzięcia, Lider otrzymał
również pełnomocnictwa do zawarcia z Instytucją Wdrażającą „Umowy dotyczącej
przygotowania projektu indywidualnego” oraz zobowiązany został do przygotowania
wspólnego wniosku o dofinansowanie.
Każdy z Partnerów Projektu jest bezpośrednio odpowiedzialny za prawidłowe
przygotowanie do realizacji swoich zadań w ramach Projektu i zobowiązał
się do realizacji we własnym zakresie i na własną rzecz kompletnej dokumentacji
technicznej wraz z wymaganymi decyzjami administracyjnymi, łącznie z pozwoleniem
na budowę, a także opracowania dokumentacji przetargowej. Każdy z Partnerów
zobowiązał się też do zapewnienia finansowania wszelkich wydatków niezbędnych
dla przygotowania Projektu w pełnym zakresie. Ponadto każda ze Stron Umowy
odpowiada za prawidłowe, terminowe i rzetelne wywiązanie się ze zobowiązań
wynikających z Umowy, a także za dostarczenie wszelkich niezbędnych dokumentów
na życzenie Lidera Projektu w terminach określonych przez Lidera Projektu.
Dla zapewnienia sprawnej komunikacji każdy z Partnerów Projektu wyznaczył
swojego Koordynatora, który w jego imieniu jest bezpośrednio odpowiedzialny
za kontakty z pozostałymi Partnerami. Komunikacja pomiędzy wszystkim
zainteresowanymi stronami odbywa się za pośrednictwem telefonu, faksu
oraz poczty elektronicznej, organizowane są również spotkania w celu omówienia
istotniejszych zagadnień. Przyjęty sposób komunikacji zapewnia prawidłowy
przepływ informacji w zakresie przebiegu i monitorowania osiąganych efektów
Projektu.
Dnia 10 maja 2010 r. pomiędzy Partnerami Projektu podpisana została także
umowa partnerska dotycząca realizacji Projektu, Biorąc pod uwagę liczbę
Partnerów zaangażowanych w realizację przedsięwzięcia, konieczne było
ustanowienie unikatowych w skali kraju zapisów dotyczących rozwiązań w kwestii
instytucjonalnej.
Zgodnie z ww. umową partnerską, na etapie realizacji inwestycji każdy
z zaangażowanych Partnerów zobowiązany będzie do przeprowadzenia zadań
własnych zgodnie z założonym harmonogramem. Po stronie Partnerów będzie
również przeprowadzenie postępowań przetargowych dotyczących wyłonienia
wykonawców robót budowlanych i inspektorów nadzoru inwestorskiego.
Lider Projektu zobowiązany został m.in. do:
• zawarcia Umowy o dofinansowanie Projektu;
• systematycznego
monitorowania
przebiegu
realizacji
Projektu
oraz niezwłocznego informowania Instytucji Wdrażającej o zaistniałych
nieprawidłowościach lub zamiarze zaprzestania realizacji Projektu
lub jego części;
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zarządzania środkami finansowymi Projektu oraz kontroli ich wydatkowania
przez Partnerów Projektu;
składania do Instytucji Wdrażającej wniosków o płatność, zaliczek, płatności
pośrednie oraz płatności końcowe na podstawie odpowiednich dokumentów
własnych jak i dostarczonych przez Partnerów Projektu przy uwzględnieniu
postanowień Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego wskazanego
w Artykule 2 ust. 9 i Rozporządzenia Ministra Finansów zdefiniowanego
w Artykule 2 ust. 10 Umowy, zgodnie z Książką Procedur Projektu;
wypłacania Partnerom Projektu zaliczek, płatności pośrednich i płatności
końcowej zgodnie z warunkami Umowy, Umowy o dofinansowanie Projektu,
Harmonogramem
Rzeczowo-Finansowym
Projektu
po
otrzymaniu
dofinansowania z Instytucji Wdrażającej;
zapewnienia prawidłowości operacji finansowych, w szczególności poprzez
wdrożenie systemu zarządzania i kontroli finansowej Projektu;
otwarcia wyodrębnionych rachunków bankowych na środki otrzymane
w formie płatności przekazanej przez płatnika Bank Gospodarstwa Krajowego
oraz środki otrzymane z dotacji celowej z tytułu współfinansowania Projektu;
zarchiwizowania i przechowywania dokumentacji związanej z Projektem.

Lider Projektu otrzymał także upoważnienie Partnerów do przeprowadzenia
procedury udzielenia zamówienia publicznego na przeprowadzenie audytu
zewnętrznego.
Można zatem uznać, iż Lider przyjął odpowiedzialność zarówno za nadzór
merytoryczny nad realizacją Projektu, jak i nadzór nad przepływami finansowymi.
Zgodnie z przyjętymi założeniami Lider będzie odpowiedzialny za raportowanie
i sprawozdawczość. Od każdego z Partnerów Lider otrzyma częściowe wnioski
o płatność, które odnosić będą się tylko do zakresu odpowiedniego
dla poszczególnych podmiotów, a następnie opracuje jeden, wspólny wniosek
o płatność, który następnie przekaże do rozpatrzenia Polskiej Organizacji
Turystycznej.
Poniżej zamieszczony został schemat przedstawiający system raportowania podczas
realizacji Projektu.

69

Pętla Żuławska- rozwój turystyki wodnej. Etap I

Innowacyjna Gospodarka

Rysunek 4.1 Schemat systemu raportowania podczas realizacji Projektu

Departament
Infrastruktury

źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Środki finansowe będą przekazywane przez Instytucję Wdrażającą na konto Lidera
Projektu, który następnie przekaże odpowiednią kwotę na konto poszczególnych
Partnerów, zgodnie ze złożonymi wcześniej wnioskami o płatność i zaangażowaniem
w realizację przedsięwzięcia. Poniżej zamieszczono schemat obrazujący przepływ
środków finansowych w ramach Projektu.
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Rysunek 4.2 Schemat przepływu środków finansowych
(nie dotyczy RZGW będącego państwową jednostką budżetową)

w

ramach

Projektu

źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Powyższy schemat przepływu środków finansowych w ramach Projektu nie dotyczy
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku, który jest państwową
jednostką budżetową (pjb) w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych. RZGW będzie uzyskiwał dofinansowanie od Instytucji
Wdrażającej w formie upoważnienia wystawionego na dany rok budżetowy (zgodnie
z art. 188 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych) do wystawiania zleceń płatności
bezpośrednio do Banku Gospodarstwa Krajowego. Kopie wystawionych zleceń
płatności RZGW przekazywać będzie Liderowi Projektu.
Zgodnie z umową partnerską, organami powołanymi do zarządzania Projektem są:
Komitet Sterujący (najwyższa władza w Partnerstwie) oraz Zespół Koordynacji
Projektu.

KOMITET
STERUJĄCY

ZESPÓŁ
KOORDYNACJI PROJEKTU
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Do kompetencji Komitetu Sterującego należą:
• decyzja o przyjęciu nowego Partnera;
• wszystkie sprawy o znaczeniu strategicznym dla realizacji Projektu nie
rozstrzygnięte przez ZKP;
• zatwierdzenie planu ratowniczego opracowanego przez ZKP w przypadku
zagrożenia dla wykonania Projektu;
• podjęcie decyzji o wypowiedzeniu niniejszej Umowy Partnerowi Projektu,
w przypadku zaistnienia warunków przewidzianych Umową;
• zaakceptowanie zmiany w podziale powierzonych zadań w ramach Projektu;
• zaakceptowanie zmian w budżecie Projektu w szczególności związanej
ze zmianą w podziale powierzonych Zadań
• zatwierdzenie modelu operatorstwa.

Do obowiązków Zespołu Koordynacji Projektu należy:
• prawidłowa realizacja zadań objętych umową partnerską wraz z aneksami;
• pełnienie funkcji sekretariatu Projektu w tym w szczególności przygotowanie
dokumentów na posiedzenia Zespołu Koordynacji Projektu i Komitetu
Sterującego, przygotowywanie protokołów posiedzeń Zespołu Koordynacji
Projektu i Komitetu Sterującego oraz obsługa administracyjno-techniczna.
Poniżej zamieszczone zostały schematy przedstawiające strukturę organizacyjną
Komitetu Sterującego oraz Zespołu Koordynacji Projektu. Pokazano także strukturę
organizacyjną podmiotów realizujących zadania Lidera Projektu.
Rysunek 4.3 Struktura organizacyjna Komitetu Sterującego

źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
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Rysunek 4.4 Struktura organizacyjna Zespołu Koordynacji Projektu

źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Rysunek 4.5 Struktura organizacyjna podmiotów realizujących zadania Lidera
Projektu

źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Szczegółowy zakres obowiązków poszczególnych podmiotów realizujących zadania
w ramach Projektu prezentuje poniższa tabela. Poniżej przedstawiono także
schematy relacji podległości służbowej pracowników realizujących poszczególne
zadania.
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Tabela 4.1 Zakres obowiązków poszczególnych podmiotów wchodzących
w skład Zespołu Koordynacji Projektu
DIF – DEPARTAMENT INFRASTRUKTURY
Zastępca dyrektora ds. projektów infrastrukturalnych:
Nadzór nad merytoryczną i finansową realizacją Projektu.
Kierownik referatu projektów infrastrukturalnych:
Zapewnienie prawidłowego i terminowego wykonywania zadań i dokonywanych w
ramach projektu płatności.
UMWP DEPRTAMENT INFRASTRUKTURY
INFRASTRUKTURALNYCH

-

REFERAT

PROJEKTÓW

Specjalista ds. finansowych i sprawozdawczości - Koordynator Projektu:
Koordynacja działań – czuwanie nad prawidłowością i jakością realizacji założonych
w ramach rozwoju zadań i dokonywanych płatności.
Specjalista ds. technicznych i sprawozdawczości – Inżynier Projektu:
Monitorowanie realizacji i raportowanie przebiegu procesu inwestycyjnego.
Specjalista ds. ekonomicznych i sprawozdawczości:
Weryfikacja wniosków o płatność Partnerów Projektu.
Specjalista ds. monitoringu zintegrowanego:
Monitorowanie realizacji i raportowanie przebiegu procesu finansowanego Projektu.
Specjalista ds. projektów partnerskich i ewaluacji:
Przygotowywanie systematycznych i jednolitych metod planowania, organizacji i
kontroli systemu zarządzania poprzez przygotowanie procedur zarządczych.
Specjalista ds. budżetowania i ewaluacji:
Identyfikacja i ocena ryzyka w projekcie oraz wdrażanie działań zapobiegających
występującym zagrożeniom.
Specjalista ds. promocji:
Realizacja zadania System Informacji i Promocji Projektu.
WSPÓŁPRACUJĄE KOMÓRKI ORGANIZACYJNE UMWP
Pracownik Departamentu Finansów UMWP:
Weryfikacja wniosków o płatność w zakresie zadań realizowanych przez Lidera
Projektu oraz przekazywanie środków pieniężnych Partnerom Projektu.
Pracownik Departamentu Turystyki i Promocji UMWP:
Nadzór nad poprawnym oznakowaniem materiałów promocyjnych.
PARTNERZY PROJEKTU
Oddelegowany pracownik województwa warmińsko - mazurskiego:
Przekazanie środków finansowych, w ramach wkładu własnego województwa
przeznaczonego na realizację projektu.
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Oddelegowani pracownicy pozostałych partnerów:
Realizacja powierzonego w ramach umowy partnerskiej zadania.
WYKONAWCY ZEWNĘTRZNI
Inżynier:
Realizacja zadań przewidzianych umową nr 87/UM/DKPW-FP/11 z dnia 05.08.2011
r. (w okresie 05.08.2011 r. – 31.07.2012 r.)
Realizacja zadań przewidzianych umową nr 13/UM/DIF-FP/2013 z dnia 28.02.2013 r.
(w okresie 28.02.2013 – 21.05.2014 r.)
źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Rysunek 4.6 Podmioty realizujące zadania Lidera Projektu – relacje podległości
służbowej - wewnętrzne komórki organizacyjne UMWP

Dyrektor
DF

Dyrektor
DTP

Zastępca Dyrektora
DF

Zastępca Dyrektora
DTP

Kierownik

Pracownik

Pracownik

DEPARTAMENT
FINANSÓW

DEPARTAMENT
TURYSTYKI
I PROMOCJI

źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
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Rysunek 4.7 Podmioty realizujące zadania Lidera Projektu – relacje podległości
służbowej - DIF

źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Rysunek 4.8 Podmioty realizujące zadania Partnerów Projektu
podległości służbowej

– relacje

źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
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Rysunek 4.9 Wykonawcy zewnętrzni – relacje podległości służbowej

LIDER
PROJEKTU

INŻYNIER

źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Przyjęty sposób wdrożenia Projektu zapewni jego rzetelną i terminową realizację.
Partnerzy Projektu posiadają zdolność organizacyjną i finansową do realizacji
Projektu, a następnie utrzymania efektów Projektu w dłuższym okresie czasu.

4.2 Wykonalność prawna projektu
Projekt „Pętla Żuławska – rozwój turystyki wodnej. Etap I” realizowany będzie
na gruntach zlokalizowanych zarówno na terenie województwa pomorskiego
jak i warmińsko-mazurskiego. Szczegółowa informacja na temat numerów działek
oraz ich własności przedstawiona została w tabeli poniżej.
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Tabela 4.2 Wykaz działek

lp.

Nazwa partnera

Nazwa zadania

Numer działki
211/6

1.

Gmina Braniewo

Budowa przystani
żeglarskiej w Nowej
Pasłęce

2
5

2.

Gmina Miasta
Braniewo

Budowa przystani
żeglarskiej w Braniewie

6/3
197
4/1
3/5
201

3.

Gmina Cedry Wielkie

Budowa przystani
żeglarskiej w Błotniku

Gmina Miasto Elbląg

Rozbudowa portu
żeglarskiego w Elblągu

5.

Gmina Miasta

Budowa mostu

Właściciel: Skarb Państwa, Trwały
zarządca: RZGW
Właściciel: Skarb Państwa, Trwały
zarządca: Urząd Morski w Gdyni
Właściciel: Gmina Braniewo
Właściciel: Gmina Miasta Braniewo
Właściciel: Gmina Miasta Braniewo
Właściciel: Skarb Państwa, Trwały
zarządca: RZGW
Właściciel: Powiat Braniewski, Trwały
Zarząd: Zarząd Dróg Powiatowych
Braniewo

Promesa RZGW
Umowa użyczenia
Własność
Własność
Własność
Umowa użytkowania
Zezwolenie z 17.09.2009r. na
umieszczenie przyłączy w pasie
drogowym
Uzgodnienie projektu
wykonawczo-budowlanego

Właściciel: Skarb Państwa, Trwały
zarządca: RZGW

Umowa użytkowania

Właściciel: Gmina Cedry Wielkie

Własność

56,152

Właściciel: Skarb Państwa, Trwały
zarządca: RZGW

Umowa użytkowania

251/1

Właściciel: Gmina Cedry Wielkie

Własność

6,11

Właściciel: Miasto Elbląg

Własność

104/3

Właściciel: Skarb Państwa, Zarządca:
ZDiZ w Gdańsku

Umowa użyczenia

251/1, 251/2

4.

Właściciel: Gmina Braniewo

Forma władania
nieruchomością
Własność

Właściciel: Powiat Gdański

108/1, 108/2

56,152

Rozbudowa przystani
żeglarskiej w miejscowości
Błotnik

Własność działki
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6.

Gmina Miasta
Krynica Morska

zwodzonego nad śluzą w
Przegalinie

Rozbudowa portu
jachtowego w Krynicy
Morskiej
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105/3, 105/4, 105/5,
105/6, 105/10, 149/1,
149/4
131, 104/1, 104/3,
150/3, 150/4,
150/5,150/6,194,195,
200, 148/2
602/2,
602/3, 602/4,
602/6,
602/7
602/8,
602/10, 602/12,
602/13, 602/14
602/15, 602/16
682/1

593
Przebudowa pomostu nr 3
wraz z ostrogą wejściową i
boczną w ramach
rozbudowy Portu
Jachtowego w Krynicy
Morskiej

7.

Miasto Malbork

Budowa przystani
żeglarskiej „Park Północny”
w Malborku
Przebudowa nabrzeża przy
kładce pieszej na rzece
Nogat w Malborkuwschodni brzeg

602/13

682/1

2/8
3
1 obręb 4
3/1
1 obręb 0011
32/4

Właściciel: Skarb Państwa, Zarządca:
RZGW w Gdańsku

Umowa użyczenia

Właściciel: Skarb Państwa,

Umowa użyczenia

Właściciel: Miasto Krynica Morska

Własność

Właściciel: Skarb Państwa, Trwały
zarządca: Dyrektor Urzędu Morskiego w
Gdyni
Właściciel: Skarb Państwa,
Trwały zarządca: Dyrektor Urzędu
Morskiego w Gdyni

Umowa użytkowania z dnia
05.11.2008r. na czas
nieokreślony

Właściciel: Miasto Krynica Morska

Własność

Właściciel: Skarb Państwa, Trwały
zarządca: Dyrektor Urzędu Morskiego w
Gdyni

Umowa użytkowania z dnia
05.11.2008r. na czas
nieokreślony

Właściciel: Miasto Malbork

Własność

Właściciel: Skarb Państwa, Trwały
zarządca: RZGW

Umowa użytkowania

Właściciel: Miasto Malbork

Własność

Właściciel: Skarb Państwa, Trwały
zarządca: RZGW w Gdańsku

Umowa użytkowania

Właściciel: Miasto i Gmina Nowy Dwór

Własność
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żeglarskiej w Osłonce
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32/5
33/12
3
32/3
33/10
1/2

9.

Gmina Stegna

Budowa pomostów
cumowniczych w Drewnicy

Właściciel prywatny

465

Właściciel: Powiat Nowodworski

516
467
468/1
125
248
223/7

10.

Powiat Sztumski

Budowa przystani
żeglarskiej w Białej Górze

Właściciel: Skarb Państwa
Zarządca: Zarząd Melioracji i Urządzeń
Wodnych Województwa Pomorskiego
Właściciel prywatny
Właściciel: Skarb Państwa
Zarządca: RZGW

463

466

Budowa Przystani
Żeglarskiej w Rybinie

Gdański

288/2
289
290
271/1
415/3
209/1
210/5
225/4
272
198/7, 198/8, 198/6,
224, 223/4, 210/7,

Działki posiadają uzgodnienie
realizacji inwestycji
Oświadczenie
Umowa użytkowania
Umowa użyczenia z dnia
22.12.2009r. na czas
nieokreślony
Uzgodnienie Powiatu
Nowodworskiego
Zgoda na użyczenie części
działki nr 466 należacej do
ZMIUWWP

Właściciel: Skarb Państwa
Zarządca: Zarząd Melioracji i Urządzeń
Wodnych Województwa Pomorskiego
Właściciel: Skarb Państwa, Zarządca:
RZGW w Gdańsku
Właściciel: Skarb Państwa
Zarządca: RZGW w Gdańsku
Właściciel: Gmina Stegna

Własność

Właściciel: Skarb Państwa

Promesa

Właściciel: Gmina Stegna

Własność

Właściciel: Skarb Państwa

Promesa

Właściciel: Powiat Sztumski

Własność

Prywatny właściciel
Powiat Sztumski
Właściciel: Województwo Pomorskie
Właściciel: Miasto i Gmina Sztum

Umowy użyczenia na 15 lat
Umowa użyczenia

Pisemna zgoda na korzystanie
z działki
Własność
Uzgodnienie z ZDW inwestycji
Decyzja uzgadniająca
zlokalizowanie sieci
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deszczowej, oraz sieć
energetyczną
236
415/2
271/2
11.

12.

Gmina Miejska
Tczew

Budowa pomostów
cumowniczych w Tczewie

Gmina Tolkmicko

Zagospodarowanie terenu
nabrzeża zachodniego
portu w Tolkmicku

312/1
312/2
306/2
1/47
1/48

1/29
113/18
12
17
1/33
1/32

11
13.

14.

Regionalny Zarząd
Gospodarki Wodnej
w Gdańsku
Gmina Sztutowo

Elektryfikacja śluzy
„Gdańska Głowa”
Rozbudowa portu w Kątach
Rybackich

1, 3/1, 515/1, 511/1,
516
511/2

Właściciel: Skarb Państwa, Zarządca:
RZGW
Właściciel: Skarb Państwa, Zarządca:
RZGW
Właściciel: Skarb Państwa, Zarządca:
RZGW w Gdańsku

Umowa użytkowania

Właściciel: Gmina Miejska Tczew

Własność

Właściciel: Skarb Państwa – Starosta
Elbląski

Umowa dzierżawy

Właściciel: Skarb Państwa, Trwały
Zarządca: Dyrektor Urzędu Morskiego w
Gdyni
Właściciel: Gmina i Miasto Tolkmicko
Właściciel: Gmina i Miasto Tolkmicko

Umowa użytkowania

Umowa użytkowania

Umowa użytkowania
Własność
Własność

Właściciel: Skarb Państwa – Starosta
Elbląski
Właściciel: Skarb Państwa; Trwały
zarządca: Dyrektor Urzędu Morskiego w
Gdyni
Właściciel: Skarb Państwa; Trwały
zarządca: „Polskie Koleje Państwowe” SA
Właściciel: Skarb Państwa, Zarządca:
RZGW
Właściciel: Agencja Nieruchomości
Rolnych, Zarządca: RZGW

465/30
Właściciel: Województwo Pomorskie

Umowa dzierżawy
Zgoda na czasowe
dysponowanie nieruchomością
Uzgodnienie projektu przez
PKP PLK S.A
Trwały Zarząd
Trwały Zarząd
Dotyczy wyłącznie lokalizacji
zjazdu z drogi wojewódzkiej Nr
501
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536/1
536/2
537/1
537/3
537/4
787/14
539/4

15.

Samorząd
Województwa
Pomorskiego

System
Informacji
i
Promocji Projektu – tablice
informacyjno – promocyjne

Właściciel: Skarb Państwa – Starosta
Nowodworski (we władaniu Urzędu
Morskiego w Gdyni)
Skarb Państwa – Starosta Nowodworski
(we władaniu Urzędu Morskiego w Gdyni)

Umowa dzierżawy
(do 15.01.2018 r.)

Planowana umowa
użytkowania
Planowana umowa
użytkowania

787/13

Skarb Państwa – Urząd Morski w Gdyni

59/1

Gmina Cedry Wielkie

Pełnomocnictwo

RZGW Gdańsk

Umowa użyczenia

3/1
20/1
34/2
131
237
468/1
224

32/4
30/2, 602/14

Gmina Stegna
Pełnomocnictwo
Gmina Nowy Dwór Gdański

Pełnomocnictwo
Pełnomocnictwo

Gmina Miasta Krynica Morska
Gmina Miasto Elbląg

Pełnomocnictwo

92, 330,1/47,12
6/3, 211/6

Gmina Tolkmicko

Pełnomocnictwo

Gmina Braniewo

Pełnomocnictwo

4/1

Gmina Miasto Braniewo

Pełnomocnictwo

Miasto Malbork

Pełnomocnictwo

Powiat Sztumski

Pełnomocnictwo

Gmina Miejska Tczew

Pełnomocnictwo

2,6,3/2

2,2/8
415/3
752
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W związku z realizacją I etapu inwestycji konieczne było pozyskanie decyzji
i pozwoleń umożliwiających realizację inwestycji zgodnie z zaplanowanym zakresem.
Dla poszczególnych zadań dokonane zostały następujące decyzje i uzgodnienia:
Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzje o warunkach
zabudowy
Nazwa i numer
decyzji
lokalizacyjnej
Decyzja nr 57/08 o
ustaleniu lokalizacji
inwestycji
celu
publicznego
Decyzja nr 31/09 o
ustaleniu lokalizacji
inwestycji
celu
publicznego
Decyzja o warunkach
zabudowy
i
zagospodarowania
terenu
Decyzja nr 03/CP/09
o lokalizacji inwestycji
celu publicznego

Nazwa zadania

Organ wydający

Data
wydania

28.10.2008
Budowa przystani
żeglarskiej w Braniewie

Burmistrz Miasta
Braniewa
13.07.2009

Budowa przystani
żeglarskiej w Nowej
Pasłęce

03.07.2009
Wójt Gminy Braniewo
06.07.2009

Decyzja nr 50/2008 o
warunkach zabudowy

Budowa przystani
żeglarskiej „Park
Północny” w Malborku

Burmistrz Miasta
Malborka

28.05.2008

Decyzja o warunkach
zabudowy nr GPBUD-7330/25/2009

Budowa pomostów
cumowniczych w
Drewnicy

Wójt Gminy Stegna

09.04.2009

Decyzja o warunkach
zabudowy nr BP-I7331/140/2008

Budowa przystani
żeglarskiej w Białej
Górze

Burmistrz Miasta i Gminy
10.10.2008
Sztum

Decyzja nr 104/2007
o ustaleniu lokalizacji
inwestycji
celu
publicznego
Decyzja o ustaleniu
lokalizacji inwestycji
celu publicznego nr
BUD
–
7330/P/12/08/09
oraz zmiana do ww.
decyzji
z
dnia
17.02.2009r.

Zagospodarowanie
terenu nabrzeża
zachodniego portu w
Tolkmicku

Burmistrz Miasta i Gminy
09.11.2009
Tolkmicko

Elektryfikacja śluzy
Gdańska Głowa

Wójt Gminy Stegna

20.01.2009

Dla wymienionych poniżej inwestycji nie było potrzeby pozyskiwania decyzji
o lokalizacji inwestycji celu publicznego, gdyż teren, na którym będą realizowane
inwestycje, objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego:
1. Budowa przystani żeglarskiej w Błotniku,
2. Rozbudowa Portu żeglarskiego w Elblągu,
83

Pętla Żuławska- rozwój turystyki wodnej. Etap I

Innowacyjna Gospodarka

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Budowa mostu zwodzonego nad śluzą w Przegalinie,
Budowa przystani żeglarskiej w Osłonce,
Rozbudowa portu jachtowego w Krynicy Morskiej,
Budowa pomostów cumowniczych w Tczewie.
Budowa przystani żeglarskiej w Rybinie.
Rozbudowa portu w Kątach Rybackich
Przebudowa nabrzeża przy kładce pieszej na rzece Nogat w Malborku –
wschodni brzeg,
10. Rozbudowa przystani żeglarskiej w miejscowości Błotnik.
11. Przebudowa pomostu nr 3 wraz z ostrogą wejściową i boczną w ramach
rozbudowy Portu Jachtowego w Krynicy Morskiej

Decyzje środowiskowe
Inwestycja

Nr decyzji/
postanowienia

data
wydania

Organy
wydający
decyzję

Gmina
Braniewo

Budowa przystani
jachtowej i
infrastruktury
towarzyszącej

OŚ7624-ŚU/2/08

02.07.2009

Wójt Gminy
Braniewo

Gmina Miasto
Braniewo

Budowa przystani
żeglarskiej w
Braniewie

OŚR.VIII.763966/2009

06.11.2009

Burmistrz
Miasta
Braniewo

Budowa przystani
żeglarskiej w
Błotniku

OŚ 7624/15/19/09

14.08.2009

Wójt Gminy
Cedry Wielkie

Rozbudowa
przystani
żeglarskiej w
miejscowości
Błotnik

OŚ.6220.3.2.13

20.06.2013

Wójt Gminy
Cedry Wielkie

Rozbudowa portu
żeglarskiego w
Elblągu

RDOŚ-28-WSTE6613-0004002/09/gk

14.07.2009

RDOŚ w
Olsztynie

Budowa mostu
WŚ-IGmina Miasta zwodzonego wraz
7639/II/29D/2009/
Gdańska
z przebudową dróg
TB
dojazdowych

05.03.2009

Prezydent
Miasta
Gdańska

Partner

Gmina Cedry
Wielkie

Gmina Miasto
Elbląg

Gmina Miasta
Krynica
Morska

Rozbudowa portu
jachtowego w
Krynicy Morskiej

Decyzja NR 2/10
GKB.7625/01/08

23.04.2010

Burmistrz
Miasta Krynica
Morska

Przebudowa
pomostu nr 3 wraz
z ostrogą
wejściową i

Decyzja NR 2/10
GKB.7625/01/08

23.04.2010

Burmistrz
Miasta Krynica
Morska
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boczną w ramach
rozbudowy Portu
Jachtowego w
Krynicy Morskiej

Miasto
Malbork

Gmina Nowy
Dwór Gdański

Gmina
Stegna

Powiat
Sztumski
Gmina
Miejska
Tczew
Gmina
Tolkmicko
Gmina
Sztutowo

Budowa przystani
żeglarskiej Park
Północny w
Malborku
Przebudowa
nabrzeża przy
kładce pieszej na
rzece Nogat w
Malborku –
wschodni brzeg

GKO-7624-I-25/12009

14.10.2009

Burmistrz
Miasta
Malborka

GKO.6220.20.201
2/2013

31.01.2013

Burmistrz
Miasta
Malborka

Budowa przystani
żeglarskiej w
Osłonce

GMKRiOS.JK.762
4-22/09/10

05.01.2010

Burmistrz
Nowego Dworu
Gdańskiego

Budowa pomostów
cumowniczych w
Drewnicy

Oświadczenie
Wójta o braku
konieczności
przeprowadzania
postępowania ooś

04.12.2009

Wójt Gminy
Stegna

Budowa przystani
żeglarskiej w
Rybinie

OŚR
7625/0909/2010

18.11.2010

Wójt Gminy
Stegna

Oś-I-7624/1/3/10

14.04.2010

Burmistrz
Sztumu

WSK-II7624/16.1/09

21.05.2009

Prezydent
Miasta Tczewa

ŚR.V.6613-0004006/07

21.11.2007

Wojewoda
WarmińskoMazurski

DGA.7624-15/09

18.08.2010

Wójt Gminy
Sztutowo

Budowa przystani
żeglarskiej w Białej
Górze
Budowa pomostów
cumowniczych w
Tczewie
Zagospodarowanie
terenu nabrzeża
zachodniego portu
w Tolkmicku
Rozbudowa portu
w Kątach
Rybackich

Pozwolenia wodnoprawne
partner

Inwestycja

Gmina Braniewo

Budowa przystani
żeglarskiej w Nowej
Pasłęce

Gmina Miasta
Braniewa

Budowa przystani
żeglarskiej w Braniewie

nr i data
wydania

organ wydający

OŚ.PŚ.622058/09
28.12.2009 r.

Marszałek
Województwa
WarmińskoMazurskiego,

ŚL-6224/3/10 z
dnia 04.08.2010

Starostwa
Braniewski
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DROŚ.A.Aw.M
M.6220-259/09
z dnia
19.10.2009 r
DROŚA.7322.93.2013
/MM z dnia
08.07.2013 r.

Marszałek
Województwa
Pomorskiego
Marszałek
Województwa
Pomorskiego

Gmina Miasto
Elbląg

Rozbudowa portu
żeglarskiego w Elblągu

OŚ.PŚ.622066/09/10
18.02.2010 r.

Marszałek
Województwa
WarmińskoMazurskiego

Gmina Miasta
Gdańska

Budowa mostu
zwodzonego w
Przegalinie wraz z
przebudową dróg
dojazdowych

DROŚ.A.Aw.M
M.6220-218/09
z dnia
26.06.2009r

Marszałek
Województwa
Pomorskiego

Rozbudowa portu
jachtowego w Krynicy
Morskiej

DROŚ.A.Aw.M
M.6220-92/08 z
dnia
28.10.2008r.

Marszałek
Województwa
Pomorskiego

DROŚ.A.Aw.M
M.6220-92/08 z
dnia
28.10.2008r.

Marszałek
Województwa
Pomorskiego

OS 6224/2/10-8
26.04.2010 r.

Starostwo
Powiatowe
w Malborku

OS
6341.13.2013.6

Starosta Malborski

Gmina Miasta
Krynica Morska

Miasto Malbork

Gmina Nowy
Dwór Gdański
Gmina Stegna
Gmina Miejska
Tczew

Przebudowa pomostu nr 3
wraz z ostrogą wejściową
i boczną w ramach
rozbudowy Portu
Jachtowego w Krynicy
Morskiej
Budowa przystani
żeglarskiej „Park
Północny” w Malborku
Przebudowa nabrzeża
przy kładce pieszej na
rzece Nogat w Malborku –
wschodni brzeg
Budowa przystani
żeglarskiej w Osłonce
Budowa pomostów
cumowniczych w
Drewnicy
Budowa pomostów
cumowniczych w Tczewie

Powiat Sztumski

Budowa przystani
żeglarskiej w Białej Górze

Gmina Tolkmicko

Zagospodarowanie terenu
nabrzeża zachodniego
portu w Tolkmicku

RZGW Gdańsk

Elektryfikacja śluzy
Gdańska Głowa

Gmina Sztutowo

Rozbudowa portu w
Kątach Rybackich

DROŚ.AW.6220
-87/10/MB
13.04.2010 r.
ROŚ6224/15/09
02.07.2009
WR.6224/28/09
30.11.2009
Oś.III.622403/09
05.05.2010
OŚ.PŚ.622052/09 z dnia
21.10.2009r
ROŚ6224/23/09 z
dnia 05.11.2009
ROŚ.6341.24.2
011

Marszałek
Województwa
Pomorskiego
Starosta
Nowodworski
Starosta Tczewski
Starosta Sztumski
Marszałek
Województwa
WarmińskoMazurskiego
Starosta Powiatu
Nowodworskiego
Starosta
Nowodworski
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ROŚ6223/19/2010/2
011 z dnia
10.02.2011

Starosta
Nowodworski

Decyzje Pozwolenie na budowę
Partner

Gmina
Braniewo

Gmina
Miasta
Braniewa

Gmina
Cedry
Wielkie

Gmina
Miasta
Elbląg
Gmina
Miasta
Gdańska

Gmina
Miasto
Krynica
Morska

Inwestycja

Nr decyzji/
postanowienia

data
wydania

Budowa przystani DECYZJA NR 24/2010
żeglarskiej w Nowej
Ab01.04.2010
Pasłęce
7351/165/2009/2010

Budowa przystani
żeglarskiej w
Braniewie

Budowa przystani
żeglarskiej w
Błotniku
Rozbudowa
przystani żeglarskiej
w miejscowości
Błotnik
Rozbudowa portu
żeglarskiego w
Elblągu
Budowa mostu
zwodzonego nad
Śluzą w Przegalinie

DECYZJA NR
443/2010
DECYZJA NR 1/2011
DECYZJA NR
137/2010 AB7351/164/2010
DECYZJA NR
2333/2009
AB.7351/GC116/09/DK

29.11.2010
03.01.2011
14.10.2010

29.12.2009

Organy
wydający
decyzję
Starosta
Braniewski
WarmińskoMazurski
Wojewódzki
Konserwator
Zabytków,
Starosta
Braniewski
Starosta
Pruszczański

Budowa i roboty budowlane nie wymagające
pozwolenia na budowę

DECYZJA NR 29/2010 15.07.2010
WUAiOZ-I7353/2249/2009/5-AB
WUAiOZ-I7357/7/09/10/5AB/343844

Wojewoda
WarmińskoMazurski

02.11.2009
Prezydent
Miasta
Gdańska
21.01.2010

Rozbudowa portu
jachtowego w
Krynicy Morskiej

DECYZJA NR WI.II/
7840.4.44.2011.MW

04.02.2011

Wojewoda
Pomorski

Przebudowa
pomostu nr 3 wraz z
ostrogą wejściową i
boczną w ramach
rozbudowy Portu
Jachtowego w
Krynicy Morskiej

DECYZJA NR WI.II/
7840.4.44.2011.MW

04.02.2011

Wojewoda
Pomorski
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Stegna

Powiat
Sztumski
Gmina
Miejska
Tczew
Gmina
Tolkmicko
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żeglarskiej „Park
Północny” w
Malborku
Przebudowa
nabrzeża przy
kładce pieszej na
rzece Nogat w
Malborku –
wschodni brzeg
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DECYZJA NR
253/2010

16.07.2010

Starosta
Malborski

DECYZJA NR
233/2013

26.06.2013

Starosta
Malborski

Budowa przystani
żeglarskiej w
Osłonce

DECYZJA NR 2-36/10
29.04.2010
AB.7351-2-17/10

Starosta
Nowodworski

Budowa pomostów
cumowniczych w
Drewnicy

DECYZJA NR 4-33/10
30.04.2010
AB.7351-4-27/10

Starosta
Nowodworski

Budowa przystani
żeglarskiej w
Rybinie

DECYZJA NR
AB.6740.180.2011.M
M

25.08.2011

Starosta
Nowodworski

Budowa przystani
żeglarskiej w Białej
Górze

DECYZJA NR
WI.II/GB/7111/31510/343/10

30.08.2010

Wojewoda
Pomorski

Budowa pomostów
DECYZJA NR P/26/10
cumowniczych w
16.04.2010
WB.7351-P/26/3/10
Tczewie
Zagospodarowanie
DECYZJA NR 13/2010
terenu nabrzeża
IGR.VII.71111-0002- 22.04.2010
zachodniego portu
001/10
w Tolkmicku
DECYZJA NR
WI.II/GB/7111/48809/15-10

RZGW w
Gdańsku

Elektryfikacja śluzy
Gdańska Głowa

Gmina
Sztutowo

DECYZJA NR
Rozbudowa portu w
WIKątach Rybackich II.7840.413.456.2011.
MKH

Starosta
Tczewski
Wojewoda
WarmińskoMazurski

15.01.2010

Wojewoda
Pomorski

19.10.2011

Wojewoda
Pomorski

W przypadku projektu „Rozbudowa przystani żeglarskiej w miejscowości Błotnik”
zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami) przeprowadzone roboty
budowlane nie wymagają pozwolenia na budowę. Wójt gminy Cedry Wielkie zgłosił
roboty budowlane właściwym organom administracji architektoniczno-budowlanej:
- działka 152 - Zgłoszenie budowy i robót budowlanych do Urzędu Miejskiego
w Gdańsku dnia 22.05.2013
- działka 251/1 i 56 - Zgłoszenie robót budowlanych do Starostwa Powiatowego
w Pruszczu Gdańskim dnia 10.07.2013
Pod względem prawnym inwestycja jest w pełni gotowa do realizacji.
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4.3 Trwałość zachowania celów projektów w ciągu minimum 5 lat po jego
zakończeniu
Cele Projektu oraz jego funkcjonowanie zostaną zachowane w okresie 5 lat
od zakończenia realizacji Projektu. W powyższym okresie zapewniona zostanie
trwałość Projektu pod względem: instytucjonalnym, prawnym i finansowym.

4.3.1 Trwałość finansowa
Trwałość Projektu będzie wiązała się z właściwym utrzymaniem i eksploatacją
infrastruktury objętej Projektem. W analizie ekonomiczno-finansowej zostały
szczegółowo przedstawione roczne koszty funkcjonowania Projektu. Z założenia
opłacalności inwestycji, Projekt będzie również charakteryzował się znaczną
trwałością.
Zakłada się, iż w fazie funkcjonowania przedmiotowego Projektu, odpowiedzialność
za trwałość finansową obiektów komercyjnych spoczywała będzie na Zarządcy
i Partnerach Projektu, natomiast bieżące zarządzanie tymi obiektami będzie należało
do obowiązków i kompetencji operatora, wybranego w drodze przetargu. Koszty
związane z bieżącym utrzymaniem i eksploatacją obiektów niekomercyjnych
(stanowiska cumownicze, mosty zwodzone, śluza) pokryte zostaną ze środków
własnych Partnerów Projektu.
Partnerzy zobowiązują się do wykorzystania obiektów objętych wsparciem dla celów
przewidzianych w Projekcie w okresie zachowania trwałości Projektu, tj. przynajmniej
przez okres 5 lat od daty zakończenia realizacji inwestycji. Zostanie
to zagwarantowane m.in. odpowiednią umową z operatorem.
Inwestycja ma charakter trwały i nie będzie wymagała kolejnych nakładów oprócz
nakładów na utrzymanie bieżące oraz remonty okresowe. Koszty związane
z bieżącym utrzymaniem i eksploatacją obiektów ponosić będzie Zarządca/Partner
(obiekty komercyjne) lub poszczególni Partnerzy Projektu (obiekty niekomercyjne).
Środki na ten cel pochodziły będą z bieżącej działalności Zarządcy oraz środków
własnych Partnerów.
Zgodnie z obowiązującymi zasadami Projekt będzie funkcjonować w okresie
długoterminowym i nie zostaną wprowadzone żadne zmiany odnośnie jego
pierwotnego przeznaczenia. Żadne wartości nabyte podczas Projektu nie zostaną
zbyte, a utrzymanie Projektu będzie się odbywało zgodnie z zapisami wniosku
i umowy o dofinansowanie. Projekt przyczyni się do długoterminowego
zrównoważonego rozwoju regionów.
4.3.2 Trwałość instytucjonalna
Za utrzymanie efektów i trwałości Projektu odpowiedzialni będą Partnerzy
i Beneficjent – zgodnie z podpisaną umową partnerską.
Partnerzy projektu zobowiązali się w umowie partnerskiej, iż będą wspólnie
prowadzić działania, które mają na celu opracowanie oraz wdrożenie optymalnego
systemu zarządzania projektem na etapie eksploatacji. Koordynatorem tych działań
będzie Lider Projektu.
Organizacja zarządzania projektem na etapie eksploatacji powinna zapewnić
spełnienie szeregu wymagań, dotyczących w szczególności (a) uzyskania
jak najwyższej
efektywności
zarządzania
operacyjnego,
(b)
sprawnego
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współdziałania właścicieli infrastruktury z Operatorem, (c) ujednolicenia statusu
projektu w kontekście podatku od towarów i usług oraz (d) braku wystąpienia pomocy
publicznej.
Uzyskanie wysokiej efektywności zarządzania operacyjnego możliwe będzie
wyłącznie dzięki zaangażowaniu podmiotu, który posiada doświadczenie
w profesjonalnym zarządzaniu infrastrukturą o podobnym charakterze. Wysoka
efektywność zarządzania pozwoli na uzyskanie wyników finansowych adekwatnych
do potencjału tkwiącego w projekcie jako całościowym produkcie turystycznym,
jak też do uzyskania założonych wskaźników, a przez to także oczekiwanych efektów
ekonomicznych.
Dla zapewnienia sprawności współpracy kilkunastu właścicieli infrastruktury
(Partnerów Projektu) z Operatorem, niezbędne będzie ustanowienie odpowiednio
umocowanego przedstawiciela – Zarządcy, w postaci spółki prawa handlowego
z wyłącznym udziałem Partnerów (właścicieli obiektów komercyjnych) Zarządca
będzie m.in. wykonywał zadania związane z wyborem Operatora i nadzorowaniem
zawartej z nim umowy.
Koszty związane z bieżącym utrzymaniem i eksploatacją obiektów niekomercyjnych,
które nie będą związane z prowadzeniem działalności gospodarczej (pomosty
cumownicze w Tczewie i Drewnicy, mosty zwodzone w Gdańsku-Przegalinie i Nowej
Pasłęce oraz śluza Gdańska Głowa) pokryte zostaną ze środków własnych
Partnerów Projektu (odpowiednio: Gmina m. Tczew i Stegna, m. Gdańsk i Braniewo
oraz RZGW) i będą one każdego roku zabezpieczone w ich budżecie.

4.3.3 Trwałość organizacyjna
Po zakończeniu realizacji Projektu właścicielem powstałej infrastruktury pozostaną
jednostki samorządowe, na terenie których realizowane będą poszczególne
działania. Za zarządzanie infrastrukturą odpowiadać będą: Zarządca, który
odpowiedzialny będzie za zarządzanie strategiczne oraz Operator, w którego gestii
pozostanie zarządzanie operacyjne.
Podział zadań między Właścicielem infrastruktury (jednostki samorządowe biorące
udział w Projekcie), Zarządcą oraz Operatorem wyglądać będzie następująco:
a) Zadania Partnera - właściciela infrastruktury:
• udostępnienie Zarządcy poszczególnych obiektów składających się
na infrastrukturę „Pętli Żuławskiej”, na okres minimum trwałości Projektu
(zadanie obligatoryjne dla Partnerów – właścicieli infrastruktury przynoszącej
dochód /komercjalizowanej/; w pozostałych przypadkach zgodnie z wolą
Partnera),
• Partner ustala Cennik opłat za korzystanie z należącego do niego obiektu,
• zobowiązanie Zarządcy do wypełniania zadań określonych w punkcie b),
• zobowiązanie się Partnera do zapewnienia finansowania jego obiektu
oraz całościowego produktu markowego „Pętla Żuławska”,
• kontrolowanie Operatora.
b) Zadania Zarządcy (spółka prawa handlowego):
• wyłonienie w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Operatora oraz nadzór nad nim; dopuszczalne jest składanie ofert
cząstkowych dot. poszczególnych obiektów, zgodnie z przygotowanymi przez
Partnerów specyfikacjami istotnych warunków zamówień.
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• pełnienie obowiązków związanych z zarządzaniem konkretnym obiektem;
cześć tych obowiązków na podstawie umowy Zarządca przekaże Operatorowi
- w zakresie uzgodnionym z Partnerem,
• pełnienie obowiązków związanych z całym produktem markowym „Pętla
Żuławska, w tym marketing strategiczny:
• opracowanie i realizacja strategii rozwoju produktu markowego „Pętla
Żuławska”:
- opracowanie charakterystyki produktu;
- określenie wizji rozwoju produktu;
- przeprowadzenie segmentacji rynku;
- opracowanie strategii pozycjonowania produktu „Pętla Żuławska”;
- określenie marketing-mixu (7P) dla każdego segmentu (Produkt, Cena,
Promocja, Dystrybucja, Personel, Procedury i Procesy, Siła);
- opracowanie strategicznych planów działania;
- prowadzenie Monitoringu własnego oraz współpraca z Operatorem;
• dbanie o wskaźniki Projektu i ich monitorowanie;
c) Zadania Operatora:
• realizacja zadań związanych z zarządzaniem konkretnym obiektem,
w zakresie
uzgodnionym
pomiędzy
Zarządcą
a
Partnerem,
przy uwzględnieniu propozycji właściciela infrastruktury zawartej w SIWZ;
• realizacja zadań dot. całego produktu markowego „Pętla Żuławska” zlecanych
przez Zarządcę;
• umożliwienie Partnerowi i Zarządcy prowadzenia wszelkich kontroli
związanych z działalnością prowadzoną na obiektach „Pętli Żuławskiej”
(dokumentacja, wizja lokalna, umożliwienie założenia systemu monitoringu
wizyjnego obiektu itd.)

Przyjęty sposób zarządzania infrastrukturą zapewni trwałość Projektu. Ponadto
uznano, iż zarządzanie infrastrukturą przez spółkę prawa handlowego gwarantuje:
• większą efektywność mierzoną wysokością zysków i dywidend;
• optymalizację poziomu zatrudnienia;
• stałe poszerzanie świadczonych usług;
• przejrzystość organizacyjną;
• lepsze możliwości efektywnej redukcji kosztów;
• lepsze przygotowanie marketingowe i większe zdolności promocji produktu
turystycznego.
Beneficjent Projektu oraz jego Partnerzy zobowiązują się do zachowania celów
Projektu zgodnych z wnioskiem o dofinansowanie w ciągu 5 lat od daty zakończenia
finansowego realizacji Projektu oraz do zachowania trwałości Projektu rozumianej
jako nie poddanie Projektu „znaczącej modyfikacji” w rozumieniu art. 57
rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006.
Biorąc pod uwagę potencjał instytucjonalny wszystkich Partnerów można stwierdzić,
iż zarówno Lider Projektu – Województwo Pomorskie jak i Partnerzy Projektu
posiadają zdolność finansową i organizacyjną do utrzymania efektów Projektu
po zakończeniu jego realizacji.
Realizacja Projektu „Pętla Żuławska - rozwój turystyki wodnej. Etap I” związana jest
z wykreowaniem produktu turystycznego. W ramach Projektu powstanie wysokiej
jakości infrastruktura turystyczna w postaci portów i przystani żeglarskich
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oraz stanowisk i pomostów cumowniczych, która pozwoli na uprawianie sportów
wodnych oraz innych form turystyki. Po realizacji inwestycji na terenach niektórych
Partnerów Projektu realizowane będą zadania związane z budową ścieżek
rowerowych i szlaków turystycznych, które przebiegać będą w pobliżu i bezpośrednio
przy przystaniach jachtowych powstałych w trakcie realizacji Projektu, co zapewni
rozwój i promocję przedsięwzięcia.
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5 Analiza techniczna / technologiczna
5.1 Techniczne aspekty projektu
Dla wszystkich planowanych w ramach Projektu obiektów wykonano dokumentację
budowlano-wykonawczą na podstawie której uzyskane zostały pozwolenia
na budowę.

Budowa przystani Żeglarskiej w Braniewie
Przystań żeglarska zlokalizowana będzie w rejonie ul. Portowej nad brzegiem rzeki
Pasłęka w Braniewie. Ze względu na położenie na terenie miasta Braniewa
przystań będzie dobrze skomunikowana środkami komunikacji zbiorowej.
W ramach inwestycji planuje się:
• Budowę bosmanatu,
• Budowę sanitariatów,
• Budowę pomostu,
• Lokalizację pojemników do segregacji odpadów,
• Instalację ławek i śmietników,
• Budowę stanowiska do grillowania,
• Budowę schodów terenowych,
• Urządzenie terenu rekreacji,
• Budowę ogrodzonego magazynu kajaków,
• Nasadzenia zieleni,
• Budowę masztów flagowych,
• Umiejscowienie tablic informacyjnych,
• Budowę infrastrukturalnych Instalacji liniowych.
Część hydrotechniczna
W ramach Projektu planowana jest budowa pomostu zlokalizowanego wzdłuż
wybrzeża. Pomost projektuje się równolegle do brzegu z wejściem z poziomu
utwardzonej ścieżki spacerowej biegnącej równolegle do brzegu. Pomost
cumowniczy zostanie wykonany jako konstrukcja modułowa – pływające pomosty
betonowe o wymiarach 10,0x2,50m i o wysokości wolnej burty 0,50m, każdy
zpomostów kotwiony do dna rzeki za pomocą dwóch pali rurowych fi 508. Pomost
zostanie przytwierdzony do pali za pomocą obejm z łożyskami rolkowymi
umożliwiającymi ruch pontonów zgodnie ze stanami wód w rzece.
Część kubaturowa, zagospodarowanie terenu oraz infrastruktura
W obrębie przystani żeglarskiej wzniesione zostaną dwa niewielkie budynki.
Pierwszy z nich usytuowany w miejscu zapewniającym widoczność rzeki i całej
przystani, będzie się składał z pomieszczenia bosmana wraz z magazynem
podręcznym i będzie miał łączną powierzchnię użytkową 53,81 m2. Przed
pomieszczeniem bosmana zlokalizowane zostanie zadaszenie otwarte dla żeglarzy
korzystających z grilla. W drugim niewielkim budynku parterowym (49,48m2),
usytuowanym równolegle do rzeki, znajdą się: sanitariat damski, męski, sanitariat
dla osób niepełnosprawnych oraz pomieszczenie gospodarcze.
Ściany zewnętrzne budynków wykonane będą jako trójwarstwowe murowane
z cegły gr. 24cm ocieplone styropianem gr. 10cm. Warstwa zewnętrzna w ścianach
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szczytowych wykonana będzie z cegły klinkierowej grubości 12cm, a w pozostałych
ścianach z płyt elewacyjnych z laminatu utwardzonego gr. 8mm. Ściany wewnętrzne
działowe z cegły dziurawki. Dachy o nachyleniu 450 wykonane zostaną w konstrukcji
drewnianej, ocieplone styropianem o grubości 15cm i przykryte dachówką
ceramiczna tzw. esówką. W budynkach projektuje się stolarkę aluminiową z szybami
hartowanymi klejonymi 6/2/6. Zastosowanie zestawów szybowych z klejonego
szkła hartowanego zwiększy bezpieczeństwo użytkowników i pomoże uchronić
obiekt przed włamaniem i dewastacją szczególnie poza sezonem.
Budynki wyposażone będą w podstawowe instalacje takie jak:
• instalacja wody zimnej - podłączenie do istniejącego wodociągu,
• instalacja wody ciepłej (zasilana z lokalnych podgrzewaczy),
• kanalizacja sanitarna,
• kanalizacja deszczowa podłączona do istniejącej kanalizacji deszczowej,
• wentylacja grawitacyjna - rury spiro podłączone do dachówek,
• elektryczne ogrzewanie podłogowe,
• instalacja oświetleniowa,
• instalacja siłowa 400/230 V,
• instalacja połączeń wyrównawczych.
Na górnym tarasie około 12m nad poziomem rzeki zagospodarowane zostanie
rekreacyjne miejsce piknikowe w formie trawiastego zieleńca. Miejsce to będzie
dostępne schodami betonowymi terenowymi ze stopniami z piaskowca. Dojazd
samochodem do miejsca piknikowego będzie możliwy od strony ulicy
Magazynowej.
Poniżej skarpy miejsca piknikowego na poziomie istniejącej ścieżki za istniejącym
ogrodzeniem ujęć wody, zbudowany zostanie magazyn na kajaki ogrodzony siatką
o wysokości 1,80m. Kajaki będą znoszone na pomost po schodach i trapie,
a wodowane będą z pomostu.
W ramach zagospodarowania terenu wykonane zostaną schody terenowe obłożone
piaskowcem oraz ścieżki do ruchu pieszego wykonane z kostki granitowej
na podbudowie z kruszywa naturalnego stabilizowanego betonem. Zainstalowane
zostaną kosze na śmieci, tablica informacyjna dot. „Pętli Żuławskiej” spójna
z systemem informacyjnym dla całego projektu. Ponadto wybudowane zostaną
trzy maszty flagowe oraz wykonana pielęgnacja istniejącego drzewostanu
oraz dodatkowe nasadzanie krzewów.
Wszystkie obiekty dostępne będą dla osób niepełnosprawnych.
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Rysunek 5.1 Budowa przystani żeglarskiej w Braniewie - PZT

Budowa przystani żeglarskiej w Nowej Pasłęce
W ramach projektu wybudowana zostanie nowa przystań żeglarska
oraz przebudowany istniejący most drogowy. Projektowaną przystań oraz most
zlokalizowano w Nowej Pasłęce.
Część hydrotechniczna
Umocnienie nabrzeża
Nabrzeże zostanie wykonane o konstrukcji oczepowej w postaci stalowej ścianki
szczelnej, kotwionej stalowymi ściągami do żelbetowych tarcz. W pasie technicznym
wzdłuż nabrzeża zaprojektowano nawierzchnię dla ruchu pieszego o szer. 3 m.
Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6 cm typu Polbruk z 1% spadkiem poprzecznym
w stronę lądu, a wzdłuż krawężnika wykonany zostanie drenażowy filtr żwirowy.
W części wschodniej cały odcinek brzegu od istniejącego mostu w stronę proj.
przystani tj. na odcinku 49 mb narażony jest na oddziaływanie nurtu rzeki i silne
falowanie, a zimą na uderzenie lodu. Omawiany odcinek jest obecnie w złym stanie
technicznym (częściowo zniszczony, przegłębiony, z doraźnie wbudowanym
narzutem kamiennym). Dlatego wymagane jest tu wykonanie konstrukcji osłonowej,
zabezpieczającej zarówno brzeg w tym miejscu jak i wschodnią część przystani szczególnie narażone są ostatnie od strony mostu stanowiska postojowe. Omawiany
odcinek osłonowy wyprofilowany zostanie tak, aby zminimalizować niekorzystne
oddziaływanie nurtu rzeki w tym miejscu – linia nurtu zostanie odchylona
zakrzywioną w planie ścianką od projektowanych stanowisk postojowych.
Aby zapewnić bezpieczeństwo użytkowania stanowisk postojowych jachtów,
15 m odcinek narożny konstrukcji osłonowej zaprojektowano bez możliwości
cumowania. Na dalszym odcinku budowli (w stronę istniejącego mostu
zwodzonego) zapewnione zostaną miejsca postoju dla jednostki ratowniczej
oraz dla jednostki inspekcyjnej RZGW.
Slip do wodowania jachtów.
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W ramach Projektu wybudowany zostanie slip żelbetowy dla wodowania kajaków
oraz jachtów, które jako główne jednostki będą cumowały w omawianej przystani.
Jachty będą opuszczane na wodę i wyciągane z wody na specjalnych wózkach
kołowych – przyczepach samochodowych.
Konstrukcję slipu zaprojektowano jako monolityczną żelbetową płytę nachyloną,
ze ścianami bocznymi, posadowioną na dwóch rzędach pali żelbetowych.
Skrzydło zamykające przystani.
Z uwagi na przewidziany ruch jachtów oraz motorówek, na odcinku od strony
zachodniej, wykonane zostanie nowe umocnienie brzegu stanowiące skrzydło
zamykające po zachodniej stronie przystani. Odcinek zamykający zaprojektowano
o konstrukcji oczepowej w postaci stalowej ścianki szczelnej, kotwionej stalowymi
ściągami do żelbetowych tarcz. W pasie technicznym wzdłuż nabrzeża
zaprojektowano nawierzchnię dla ruchu pieszego o szer. 2 m. Nawierzchnia
wykonana zostanie z kostki betonowej gr. 6 cm typu Polbruk z 1% spadkiem
poprzeczny w stronę lądu, wzdłuż krawężnika wykonany zostanie drenażowy filtr
żwirowy.
Most zwodzony.
W ramach inwestycji dokonana zostanie przebudowa istniejącego mostu i nastąpi
zastąpienie go konstrukcją mostu zwodzonego. Planowany do przebudowy most
stanowi przeprawę nad dawnym kanałem portowym na mniejszą wyspę w ujściu
Pasłęki. W miejscu istniejącego mostu stałego na wejściu do kanału portowego
zostanie wzniesiony nowy most zwodzony o następujących parametrach
konstrukcyjnych:
• rozpiętość przęsła mostu: 9,15m.
• wysokość konstrukcyjna mostu: 0,55m,
• szerokość jezdni: 3,5m.
• klasa obciążenia: E - wg. PN-S-10030:1985.
Nowy most opierał się będzie na dwóch przyczółkach brzegowych, posadowionych
na palach.
Część kubaturowa, zagospodarowanie terenu oraz infrastruktura
Kontener sanitarny
W ramach projektu przewiduje się posadowienie kontenera sanitarnego, pełniącego
funkcję węzła sanitarnego dla przystani, z toaletami: damską, męską, oraz toaletą
dla osób niepełnosprawnych. Kontener o wymiarach rzutu 6,0x2,4m i wysokości
2,6m będzie posiadał również wydzielone miejsce na mycie naczyń. W celu
zharmonizowania wyglądu kontenera z otoczeniem zaplanowano wykonanie elewacji
jako okładziny drewnianej.
Pas terenu wokół kontenera zostanie wykonany z nawierzchni utwardzonej,
zapewniając dostęp do obiektu ze wszystkich stron. Na północ od kontenera
sanitarnego zaprojektowano plac z utwardzoną nawierzchnią zapewniający miejsce
do składowania odpadów (kontener na odpady).
Drogi i parkingi
Na terenie objętym projektem wykonane zostanie łącznie 20 miejsc
postojowych: 19 miejsc postojowych o wymiarach 2,5 x 5 m oraz jedno
o wymiarach 3,6 x 5 m, przeznaczone dla osób niepełnosprawnych,
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w zgrupowaniach 6 miejsc parkingowych i 2 razy po 7 miejsc parkingowych. Miejsca
postojowe dostępne będą bezpośrednio z drogi.
W obrębie terenu przystani zaplanowano drogę publiczną, szerokości 5m,
o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm, zakończoną placem do zawracania
o wymiarach 12,5 x 16,5 m.
Z projektowanej drogi dostępne będą miejsca postojowe oraz wejścia na ciągi pieszo
– jezdne obsługujące komunikacyjnie projektowaną przystań i zapewniające zejścia
na nabrzeże. Odwodnienie terenu zostanie zapewnione poprzez spływ wód
opadowych do wpustów drogowych.
Infrastruktura
W ramach projektu planuje się budowę slipu żelbetowego do wodowania jachtów
i kajaków.
Na terenie przystani umieszczonych zostanie pięć punktów poboru wody
do napełniania zbiorników na wodę przez załogi jachtów. Punkty poboru wody
zlokalizowane zostaną w zintegrowanych z punktami poboru energii słupkach
przyłączeniowych.
Nowo wykonany rurociąg zasilać będzie kontener sanitarny, punkty poboru wody
zlokalizowane w słupkach przyłączeniowych oraz hydranty. Źródłem wody będzie
miejska sieć wodociągowa. W okresie zimowym konieczne będzie odwodnienie
instalacji wody.
W ramach projektu wykonana zostanie kanalizacja sanitarna do odprowadzenia
ścieków bytowych z kontenera sanitarnego. Na terenie przystani zaprojektowano
linię kablową podziemną zasilającą punkty poboru energii w słupkach
przyłączeniowych, kontener sanitarny oraz oświetlenie.
Wykonane zostanie oświetlenie terenu w postaci latarni parkowych wysokości 6m
w rozstawie ok. 20 m.
Na obiekcie mostowym zaprojektowano linię kablową do zasilenia i sterowania mostu
zwodzonego oraz oświetlenia mostu.
Rysunek 5.2 Budowa przystani żeglarskiej w Nowej Pasłęce - PZT

Budowa przystani żeglarskiej w Błotniku
Część hydrotechniczna
W ramach projektu planowana jest przebudowa istniejących pomostów oraz budowa
nowych służących do obsługi przystani żeglarskiej a także budowa slipu dla jachtów.
Pomost główny powstanie poprzez adaptację istniejącego pomostu przeznaczonego
do przeładunku pulpy popiołów. Dla poszerzenia istniejących pomostów
wykorzystana zostanie konstrukcja po wcześniejszej instalacji technologicznej.
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Pomosty zostaną wyposażone w nowe balustrady ze stali ocynkowanej malowane
proszkowo z poręczą drewnianą. Zostanie zmieniona nawierzchnia pomostów
na greting drewniany. Przy budynku bosmanatu znajdował się będzie
ogólnodostępny taras widokowy oddzielony barierą od części pomostów
przeznaczonych wyłącznie dla żeglarzy.
Pomosty stałe położone we wschodniej części działki zostaną także zaadaptowane
na potrzeby cumowania dużych jednostek motorowo – żaglowych. Od strony
południowej istniejącego pomostu znajdować się będą pomosty dla motorówek
o długości do 5m i dobrej manewrowości.
Pomosty pływające zlokalizowane będą przy drugiej i piątej dalbie. Będą to dwa
pomosty po 20 stanowisk każdy, kotwione przegubowo do pomostu głównego,
przeznaczone do cumowania jachtów o długości maksymalnej 12m. Pomosty
pływające o konstrukcji nośnej ze stali cynkowanej ogniowo będą miały pokład
z desek sosnowych impregnowanych ciśnieniowo z elementami wypornościowymi
wykonanymi z impregnowanego spienionego tworzywa sztucznego.
Nowy pomost łączący brzeg rzeki z wieżą widokową będzie nawiązywał
pod względem rozwiązań konstrukcyjnych do istniejących pomostów. Jego długość
wyniesie 15m.
Wszystkie pomosty istniejące jak i projektowane oraz tarasy otrzymają identyczną
balustradę dla zachowania spójności całego założenia.
Pionowa ściana nabrzeża po stronie zachodniej o długości 50m, wzmocniona
zostanie profilami Larsena zapewniającymi głębokość akwenu minimum 2,5m przy
jego skrajni.
Slip mieścić się będzie na nabrzeżu po zachodniej stronie inwestycji. Będzie
on wyposażony w wyciągarkę elektryczną. Nośność i wymiary slipu umożliwią
podnoszenie z wody jachtów balastowych o długości do 12m. Długość rampy
wyniesie 15m.
Dodatkowo zakłada się oczyszczenie dna rzeki z zalegającego złomu.
Część kubaturowa, zagospodarowanie terenu oraz infrastruktura
W ramach Projektu na terenie przystani zostanie wzniesiony dwukondygnacyjny
budynek na planie prostokąta. Będzie on posiadał taras na pierwszym piętrze.
Parter obiektu będzie pełnił funkcję administracyjno – szkoleniową, w ramach
której znajdą się: pokój szkoleń, bosmanat, dyżurka ochrony, toalety, prysznice
oraz pralnia. Na piętrze znajdą się głownie pomieszczenia magazynowe
i administracyjne. Budynek będzie pełnił swoje funkcje całorocznie. Łączna
powierzchnia użytkowa budynku wyniesie 149,26m2. Budynek zostanie wzniesiony
na płycie żelbetowej wspartej na palach. Elewacja będzie wykonana częściowo
z drewna a częściowo otynkowana. Dach zostanie pokryty blachodachówką.
Do pokrycia zapotrzebowania na moc cieplną do ogrzewania budynku zostanie
zastosowana pompa ciepła o mocy 26kW (z dolnym źródłem ciepła w postaci
odwiertów pionowych) zlokalizowana w przyziemiu budynku.
Na potrzeby odbioru ścieków z jednostek cumujących przy pomostach wykonana
zostanie instalacja kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej zakończona na wejściu
do każdego pomostu.
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Rysunek 5.3 Budowa przystani żeglarskiej w Błotniku - PZT

Rozbudowa portu żeglarskiego w Elblągu
Port Żeglarski „Elbląg” położony jest przy ul. Radomskiej 29 w Elblągu, w odległości
ok. 5 km od centrum miasta w kierunku południowo-zachodnim.
Zakres zadań w ramach projektu obejmuje dostosowanie istniejącego basenu
do obsługi jednostek pływających o zanurzeniu do 2,5m, zapewnienie korzystającym
z przystani dostępu do energii elektrycznej, wody pitnej, odbioru ścieków oraz remont
nabrzeża wysokiego. W ramach przedsięwzięcia, w celu poprawienia
bezpieczeństwa przeciwpowodziowego na terenie portu żeglarskiego,
wykonane zostanie również podniesienie korony obwałowania za nabrzeżem.
Działania inwestycyjne w ramach Projektu zmierzają do poprawy funkcjonalności
obiektu:
• poprawa funkcjonalności użytkowania obiektu (np.: zmiana wysokości
oczepów nabrzeży, wprowadzenie pomostów cumowniczych i akwatoriów
z bojami cumowniczymi);
• zwiększenie zakresu funkcji użytkowych zaplecza (np.: wykonanie dźwigu
do wodowania jednostek 10T, system zaopatrzenia nabrzeży w wodę
i energię elektryczną, urządzenia zrzutu nieczystości płynnych);
• modernizacja konstrukcji hydrotechnicznych wymuszona zużyciem elementów
konstrukcyjnych nabrzeży i zamianami stanów ekstremalnych wód morskich
(zmienione – podwyższone rzędne umocnień brzegowych);

Część hydrotechniczna
Teren przeznaczony pod przedmiotową inwestycję położony jest na terenie portu
Elbląg. Przedmiotowe nabrzeża położone wewnątrz portu stanowi połączenie
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zabudowy hydrotechnicznej basenu portu jachtowego i umocnienia brzegu kanału
portowego.
Całość inwestycji hydrotechnicznych które wykonane zostaną w ramach Projektu
można podzielić na trzy zasadnicze części:
• Remont nabrzeża wysokiego polegający na wymianie betonowego oczepu
istniejącego
oraz
przebudowę
nabrzeża
w basenie
jachtowym
przez zagłębienie przed istniejącą konstrukcją ścianki szczelnej i wykonaniu
na niej nowego oczepu żelbetowego, co spowoduje wyjście na wodę nowego
nabrzeża o około 0,70m. Po wykonaniu nowej konstrukcji i rozbiórce
istniejącej nawierzchni cała istniejąca konstrukcja zostanie zasypana zasypem
mineralnym żwirowym lub żwirowo piaskowym do rzędnej umożliwiającej
wykonanie nowej nawierzchni i odwodnienia liniowego za nabrzeżem.
• Przebudowę zaplecza nabrzeża poprzez:
o Rozbiórkę istniejącej zabudowy skarp i korony obwałowania
za nabrzeżem (schody, umocnienia skarp, istniejące urządzenia cumownicze,
droga na koronie obwałowania),
o Podniesienie rzędnej obwałowania do +1,85 m n.p.m. zasypem
mineralnym,
o Odtworzenie drogi (w przypadku gdy zaistnieje konieczność jej rozbiórki
ze względu na montaż instalacji oświetleniowej lub kanalizacji sanitarnej),
o Wykonanie umocnienia skarpy z zabudową biologiczną w postaci
trawników oraz infrastrukturą komunikacji pieszej (schody skarpowe,
pochylnia),
o Budowę chodnika za nowym oczepem wraz z odwodnieniem liniowym
wzdłuż całego nabrzeża podłączonym do nowopowstałej kanalizacji
deszczowej wyposażonej w separator oraz osadnik.
• Montaż wyposażenia zapewniającego bezpieczne warunki cumowania
oraz odpowiednią obsługę jednostek pływających:
o Pomost cumowniczy pływający zlokalizowany w południowo-wschodniej
części basenu,
o Dźwig o udźwigu 10 ton (moc zainstalowana 13kW),
o Pompa do odbioru ścieków z jachtów (moc 1,1 kW),
o Belki odbojowe,
o Oświetlenie nawigacyjne wykonane lampami nawigacyjnymi koloru
zielonego i koloru czerwonego, zamocowane na słupach o wysokości 3 m,
o Pachoły cumownicze rurowe podwójne,
o Drabinki ratunkowe,
o Moduły oświetleniowo zasilające (cztery gniazda 230V/16A, i jedno
gniazdo 3-faz. 400V/16A),
o Boje cumownicze, rożki, Y-bomy rozstawione co ok. 3,5m.
Ponadto w celu zapewnienia bezpieczeństwa dla korzystających z przystani
przewiduje się umieszczenie kół ratunkowych zarówno na nabrzeżach
jak i pontonach pomostów pływających.
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Rysunek 5.4 Rozbudowa portu żeglarskiego w Elblągu - PZT

Budowa mostu zwodzonego nad śluzą w Przegalinie
Inwestycja zlokalizowana jest w Przegalinie w bezpośrednim sąsiedztwie śluzy.
Projekt obejmuje budowę mostu zwodzonego oraz demontaż istniejącego mostu
tymczasowego.
Część hydrotechniczna
Wybudowany most będzie się charakteryzował poniższymi parametrami:
• nośność obiektu – kl. A wg PN-85/S-10030,
• zrównoważenie ciężaru własnego przęsła – 90%,
• czas otwierania/zamykania przęsła mostu 110 sek. – równy czasowi
otwierania wrót górnych śluzy,
• stan roboczy obciążenia wiatrem przęsła zwodzonego równy 20m/s,
co odpowiada obciążeniu powierzchniowemu 0.25 kN/m2
• wytrzymałość mostu i mechanizmów przy obciążeniu wiatrem równym 1.25
kN/m2 wg PN-85/S-10030
• spód konstrukcji mostu na rzędnej 9.60m n.p.m., co zapewnia światło mostu
zamkniętego nad poziom WWś równe 7.90m
• elementy przekroju poprzecznego mostu:
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o
jezdnia o szerokości 8.7m
o
jednostronna (strona prawa) dwukierunkowa droga rowerowa
o szerokości 2m
o
jednostronny (strona prawa) chodnik dla pieszych o szerokości 1.5m
• brak ograniczeń pionowej skrajni drogi Żeglownej na całej szerokości doku
śluzy - dla mostu otwartego,
• sterowanie funkcją otwierania i zamykania mostu z wieży sterowniczej śluzy
Przegalina,
• posadowienie mostu z pominięciem konstrukcji doku śluzy Przegalina.
Posadowienie przyczółka prawobrzeżnego będzie zrealizowane za pomocą pali
wierconych w rurze osłonowej wyciąganej. Ogółem wykonane zostanie 15 pali
f800mm i długości 24m każdy. Przyczółek zostanie wykonany w formie żelbetowej
bryły przestrzennej z dwiema komorami. Na ścianie rozdzielającej komory projektuje
się umieszczenie łożysk zapewniających podparcie obrót przęsła zwodzonego.
Posadowienie przyczółka lewobrzeżnego będzie zrealizowane za pomocą pali
wierconych w rurze osłonowej wyciąganej. Ogółem projektuje się 14 pali f800mm
i długości 25m każdy. Korpus przyczółka i skrzydła zostanie wykonany w postaci
żelbetowych pionowych ścian ustawionych w literę C usztywnionych ścianami
żebrowymi ze skrzydłami zawieszonymi na ścianach bocznych przyczółka.
Ustrój niosący będzie miał formę jednoprzęsłowego rusztu stalowego, który stanowią
cztery dźwigary główne i poprzecznice. Konstrukcję pomostu stanowić będzie
stalowa płyta ortotropowa. Rozpiętość teoretyczna przęsła zwodzonego wyniesie
18.30m, szerokość przęsła 14.70m.
Ciężar własny przęsła zostanie zrównoważony w 90%. Zrównoważenie będzie
zrealizowane za pomocą przeciwwagi podwieszonej do wspornika przęsła
zwodzonego mostu. Ramię zawieszenia przeciwwagi w stosunku do osi obrotu
wynosi 3.50m. Ciężar przeciwwagi 133t.
Napęd mostu zwodzonego realizowany jest przy pomocy dwóch cylindrów tłokowych
zakończonych obustronnymi przegubami kulowymi wbudowanych w pozycji pionowej
w przyczółku północnym, w komorze mechanizmów, w której również umieszczony
jest zespół napędowy oraz rozdzielnica elektryczna i układu zasilania i sterowania
mostem.
Dla uniknięcia uderzania i nadmiernego zużywanie się rygli w skutek dynamicznego
najazdu ciężkiego pojazdu na nawis przęsła poza oś jego obrotu zastosowany
zostanie mechanizm ryglowania zapewniający docisk przęsła do przyczółka
w stopniu wykluczającym rozluźnienie styku podczas przejazdu pojazdów.
Część kubaturowa, zagospodarowanie terenu oraz infrastruktura
Zakres robót obejmuje:
• uzbrojenie terenu w tym:
o
budowę odwodnienia,
o
przebudowę urządzeń wodno-kanalizacyjnych,
o
przebudowę sieci telekomunikacyjnych,
o
przebudowę sieci elektroenergetycznych,
o
przebudowę oświetlenia drogowego,
o
budowę monitoringu wizyjnego.
• modernizacja budynku sterowni związana z potrzebą dostosowania
go do potrzeb obsługi mostu zwodzonego. Do podstawowych zaplanowanych
robót budowlanych należą:
o
montaż pulpitu sterowniczego,
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o
wymiana istniejącej obudowy pomieszczenia sterowni na nowe płyty
warstwowe,
o
wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na nową stolarkę PCV,
o
wymian biegów i podestów klatki schodowej na nowe podesty z krat
pomostowych,
o
montaż ogrzewania i klimatyzacji pomieszczenia sterowni,
o
remont wewnętrznej instalacji energetycznej,
o
wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego mostu zwodzonego,
o
remont izolacji dachu nad pomieszczeniem rozdzielni,
o
remont pomieszczeń sanitarnych w budynku rozdzielni,
o
remont powierzchni wewnętrznej ścian w pomieszczeniu sterowni.
Ze względu na projektowany most zwodzony i konieczność uniemożliwienia wjazdu
na most, w czasie jego otwarcia, przewiduje się :
• zabezpieczenie mostu rogatkami z napędem elektrycznym,
• instalację sygnalizacji świetlnej,
• instalację sygnalizacji akustycznej (dźwiękowej).
Wszystkie trzy przewidywane systemy będą powiązane z systemem otwierania
mostu.

Rysunek 5.5 Budowa mostu zwodzonego nad śluzą w Przegalinie – widok
z góry
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Rozbudowa portu jachtowego w Krynicy Morskiej
Obszar portu przewidziany do rozbudowy w ramach Projektu obejmuje tereny
znajdujące się pomiędzy ul. Gdańską od północnego-wschodu i basenem portu
jachtowego oraz basenem portowym przy pirsie pasażerskim a ul. Bojerowców.
Część hydrotechniczna
Projekt w części hydrotechnicznej będzie obejmował:
• Przebudowę istniejących stałych pomostów nr 1 i nr 2 o długościach
odpowiednio 60,50m i 60,0 m - celem przywrócenia ich wymaganej
wytrzymałości i stateczności,
• Przebudowę istniejących nabrzeży: Północno-Zachodniego (114 mb),
Bosmańskiego (34 mb) i Północno-Wschodniego (155 mb) na łącznej długości
303mb, stanowiących obudowę basenu portu jachtowego, z podwyższeniem
ich nadbudowy do rzędnej +1,60 m n.p.m. i wyposażeniem w nowe
urządzenia cumowniczo-odbojowe,
• Remont istniejącego slipu dla jachtów i łodzi sportowych: podwyższenie
betonowej płyty pochylni i wzmocnienie żelbetowych półek bocznych.
Wykonanie fundamentu na stanowisku żurawia samojezdnego w narożniku
slipu z nabrzeżem,
• Montaż typowych żelbetowych pomostów pływających przy pomoście nr 1, 2
celem utworzenia miejsc postojowych dla jachtów o długościach od 6,0
do 12,0 m. Pomosty pływające będą zamocowane do stalowych prowadnic
z rur stalowych, wbitych w dno akwenu,
• Wyposażenie nabrzeży, pomostów i pirsu pasażerskiego w sieć wodociągową
i elektryczną.
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Rysunek 5.6 Rozbudowa portu jachtowego w Krynicy Morskiej – PZT
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Budowa przystani Żeglarskiej "Park Północny" w Malborku
Przystań żeglarska zlokalizowana będzie w rejonie parku północnego w Malborku
w sąsiedztwie istniejących obiektów sportowych nad brzegiem rzeki Nogat.
Część hydrotechniczna
Pomosty do cumowania jachtów zbudowane będą równolegle do brzegu na skraju
istniejącej rosnącej trzciny, z pomostami pływającymi. Pomosty będą umożliwiały
jednoczesne cumowanie 24 jachtów lub innych jednostek pływających, z możliwością
rozbudowy pomostów pływających w przyszłości. Przy projektowanych pomostach
będzie także możliwość cumowania kajaków. W części umocnionego nabrzeża
projekt przewiduje budowę specjalnej pochylni do wodowania jachtów i innych
jednostek pływających (hak do wciągarki w odległości 12m w części poziomej slipu,
pierwszy hak w odległości 1,3 od korony skłonu slipu). Głębokość posadowienia
pomostów pływających od strony nurtu rzeki wyniesie 180cm, głębokość na stałym
progu - 160cm. Zaplanowano także miejsce na ewentualny kontener paliwowy
(ok.4m2).
Część kubaturowa, zagospodarowanie terenu oraz infrastruktura
W obrębie przystani żeglarskiej wzniesione zostaną dwa niewielkie budynki.
W budynku usytuowanym prostopadle do rzeki, z pełną widocznością rzeki i całej
przystani, projektuje się pomieszczenie bosmana z magazynem podręcznym. Przed
pomieszczeniem bosmana znajdzie się zadaszenie otwarte.
W drugim parterowym budynku, usytuowanym równolegle do rzeki zlokalizowane
zostaną: sanitariat damski, męski, sanitariat przystosowany dla potrzeb osób
niepełnosprawnych oraz niewielka kuchnia dla żeglarzy. W zespole sanitarnym
projektuje się natryski.
Przed budynkami powstaną miejsca do spożywania samodzielnie przygotowanych
posiłków.

Rysunek 5.7 Budowa przystani Żeglarskiej "Park Północny" w Malborku - PZT
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Budowa przystani Żeglarskiej w Osłonce
Część hydrotechniczna
Przy brzegu rzeki Szkarpawy, u podstawy istniejącego wału przewiduje
się wykonanie pomostu cumowniczo-rekreacyjnego, o konstrukcji
całkowicie
drewnianej.
Całkowita długość pomostu w linii odwodnej będzie wynosić 33 mb. Szerokość
pomostu wyniesie 2,50 m na odcinku cumowniczym i 5,8 m na odcinku
rekreacyjnym. Przy pomoście będzie mogło cumować 6 jachtów o długości do 7 m
każdy. Pomost posadowiony będzie na pionowych palach drewnianych ø25 cm,
o długości l=12,0 m, które będą stężone podwójnymi kleszczami podłużnymi
i poprzecznymi z belek o przekroju 16x25 cm. Pokład wykonany zostanie z bali
antypoślizgowych gr. 6 cm.
Wyposażenie pomostu:
• pachoły cumownicze – szt. 10 jako wyprofilowane głowice odwodnych pali
pomostu,
• ściana odbojowa - z pionowych bali drewnianych grub. 81 mm, na całej
długości części cumowniczej pomostu,
• barierka drewniana wysok. 1,10 m – na całym obwodzie rekreacyjnej części
pomostu oraz wzdłuż odlądowej i bocznej krawędzi cumowniczej części
pomostu,
• oświetlenie pomostu:
o
2 latarnie oświetleniowe wzdłuż odlądowej krawędzi pomostu,
o
2 światła ostrzegawcze żółte w narożnikach odwodowych pomostu,
• 2 punkty poboru wody – standardowe kolumienki na stanowiskach
postojowych,
• 2 punkty poboru energii – standardowe kolumienki na stanowiskach
postojowych,
• koło ratunkowe z linką – 1 standardowy komplet.
Część kubaturowa, zagospodarowanie terenu oraz infrastruktura
W ramach projektu przewiduje się budowę budynku obsługi przystani o powierzchni
zabudowy 90,68 m2. Zlokalizowane w nim zaplecze sanitarne będzie składać się
z toalet i umywalni dla kobiet i mężczyzn a także toalety wraz z natryskiem
przystosowanej dla osoby niepełnosprawnej. W budynku obsługi przystani znajdzie
także miejsce punkt informacji turystycznej służący zarazem jako recepcja pola
namiotowego. W skład punktu informacyjnego wchodzić będą: hall informacji
turystycznej z recepcją, pokój socjalny dla pracownika, WC dla pracownika
oraz magazyn gospodarczy z pomieszczeniem porządkowym.
Ponadto wybudowana zostanie wiata biesiadna o pow. 40,95m2 wyposażona w dwa
stanowiska do przygotowywania posiłków i zmywania naczyń.
Projekt obejmuje także budowę boiska wraz z pasem ochronnym o wymiarach 11x19
m. Zostanie wyposażone w komplet słupków wraz z siatką do siatkówki.
Nawierzchnia zostanie wykonana z piasku płukanego średnio lub drobnoziarnistego
grubości 50 cm.
W ramach projektu zbudowanych zostanie ponadto 6 stanowisk parkingowych + 1
stanowisko dla osoby niepełnosprawnej. Nawierzchnie drogowe projektuje się
z płyt ażurowych.
Zakres prac obejmuje także ogrodzenie terenu w postaci systemowych paneli
o wysokości 2m, makroniwelację terenu, obsianie terenu trawą, wykonanie punktu
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poboru wody dla potrzeb pola namiotowego, instalację oświetlenia terenu w postaci
latarni parkowych o wysokości 4,5 m.
Rysunek 5.8 Budowa przystani Żeglarskiej w Osłonce - PZT

Budowa pomostów cumowniczych w Drewnicy
W ramach projektu wykonana zostanie przebudowa nabrzeża oraz budowa pomostu
cumowniczego w miejscowości Drewnica. Budowa pomostu da możliwość
cumowania małych jednostek pływających, oczekujących na przeprawę pod mostem.
Zakres inwestycji obejmuje: montaż pomostów cumowniczych wraz z trapami
zejściowymi, wykonanie przyczółków żelbetowych trapów oraz budowę ciągów
pieszych.

Część hydrotechniczna
Zakres inwestycji obejmuje wykonanie:
• dwóch żelbetowych przyczółków pomostów,
• pali kotwiących dla pomostów pływających,
• montażu dwóch pomostów pływających wraz z trapami dojściowymi,
• odcinków zamykających istniejącego umocnienia brzegowego Szkarpawy,
• roboty podczyszczeniowe dna w celu uzyskania wymaganej głębokości
przy stanowiskach 1,50 m.
Pomosty posiadać będą długości 20, 0 m – po stronie zachodniej (pomost nr 1) i 30,0
m – po stronie wschodniej (pomost nr 2). Pomosty mocowane będą za pomocą
stalowych, rurowych pali prowadzących o średnicy 457 mm i długości 13,0 m,
wbitych w dno rzeki – łącznie 7 szt.
Na brzegu rzeki wykonane zostaną przyczółki żelbetowe tworzące obudowę ciągów
pieszych prowadzących do pomostów i jednocześnie stanowiące oparcie
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dla projektowanych uchylnych trapów zapewniających komunikację między
pomostami i brzegiem Szkarpawy. Przyczółki pomostów wykonane będą w postaci
murów oporowych o wysokości 1,20 m i szerokości 6,0 m. Wyposażone będą
w barierki ochronne i sprzęt ratunkowy. W ich rejonie zlokalizowane zostaną
kosze na odpadki stałe.
Na obu końcach istniejącego umocnienia brzegu wykonane zostaną odcinki
zamykające tego umocnienia chroniące i porządkujące brzeg rzeki w rejonie
projektowanych pomostów cumowniczych. Łączna długość nowych odcinków
umocnienia wyniesie 27,25 mb.
Jednocześnie, ze względu na stwierdzone spłycenie akwenu po zachodniej stronie
mostu (w rejonie podejścia do proj. pomostu nr 1) konieczne będzie wykonanie robót
podczyszczających dna w celu uzyskania w tym rejonie głębokości 1,50 m. Kubatura
robót wyniesie około 400 m3.

Część kubaturowa, zagospodarowanie terenu oraz infrastruktura
W części lądowej wykonane zostaną ciągi piesze komunikujące projektowane
przyczółki z istniejącymi drogami. Przy pomoście nr 1 wykonany zostanie remont
istniejącej nawierzchni drogowej o powierzchni 130 m² i wykonany zostanie
fragmentu dojścia z drogi gminnej do przyczółka o powierzchni 17,1 m2. Pomost nr 2
zostanie skomunikowany z istniejącym chodnikiem biegnącym wzdłuż drogi
powiatowej poprzez ciąg pieszy o powierzchni 86,70 m².

Rysunek 5.9 Budowa pomostów cumowniczych w Drewnicy - PZT
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Budowa przystani żeglarskiej w Białej Górze
Przedmiotem inwestycji jest budowa stanicy wodnej wraz z drogą dojazdową,
parkingiem oraz infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Biała Góra.

Część hydrotechniczna
W ramach inwestycji wybudowana zostanie przystań dla statku pasażerskiego
i jednostek turystycznych o długości do 15m. Planuje się budowę stanowisk
postojowych dla statku pasażerskiego oraz dla jednostek turystycznych (jachtów
żaglowych i motorowych) o długości od 7 m do 15. Miejsca postojowe (5 szt.)
zlokalizowane zostaną przy pomoście zbudowanym przy zastosowaniu
systemowych, segmentowych, wysokoobciążalnych pomostów pływających
o konstrukcji siatkobetonowej, o wym. 15 x 2,7 m, kotwionych przy pomocy obejm –
prowadnic do stalowych pali rurowych, śr. 660mm i dł. 9,00m. Pomosty wyposażone
zostaną w urządzenia cumownicze (pachoły z przetyczką) i odbojowe (listwy z PVC).
Ponadto pomosty wyposażone zostaną w drewniany pokład oraz punkty poboru
wody i energii elektrycznej oraz urządzenia bezpieczeństwa – drabinki wyłazowe
i zestawy ratownicze. Pomosty nie będą demontowane na zimę z uwagi na brak
ruchu lodów i brak znaczących zmian poziomu wody.
Ponadto wybudowana zostanie przystań dla jednostek turystycznych o długości
do 7m. Z uwagi na uwarunkowania lokalizacyjne konieczne będzie powiększenie
akwenu przy ujściu Liwy poprzez wykonanie robót czerpalnych w ilości ok. 1700 m3
i korektę linii brzegowej Nogatu. Zakłada się utrzymanie głębokości technicznej 2,5 m
na nowoprojektowanym akwenie oraz budowę skarpowych umocnień brzegu.
Przewiduje się budowę stanowisk dla jednostek turystycznych (jachtów żaglowych
i motorowych) o długości do 7 m. Miejsca postojowe (8szt.) zlokalizowane zostaną
przy pomostach zbudowanych przy zastosowaniu systemowych, ciągłych pomostów
pływających na pływakach siatkobetonowych o szer. 2,4m, kotwionych przy pomocy
obejm – prowadnic do stalowych pali rurowych, śr. 660mm i dł. 9,00m. Pomosty
wyposażone zostaną w urządzenia cumownicze (pachoły z przetyczką) i odbojowe
(listwy z PVC). Ponadto pomosty wyposażone zostaną w drewniany pokład
oraz punkty poboru wody i energii elektrycznej oraz urządzenia bezpieczeństwa –
drabinki wyłazowe i zestawy ratownicze.
W celu ochrony jednostek turystycznych korzystających z projektowanej przystani
przewiduje się budowę trzech dalb typu trójpalowego, zlokalizowanych w linii prostej
poniżej głowy dolnej śluzy. Rozwiązanie takie zapobiegać będzie możliwości
zderzenia zestawu pchanego podczas manewru spinania/rozpinania z małymi
jednostkami cumującymi do projektowanych pomostów pływających.

Część kubaturowa, zagospodarowanie terenu oraz infrastruktura
W ramach inwestycji planuje się budowę zaplecza socjalnego dla klientów mariny
o powierzchni zabudowy 141,31m2 oraz budowę hangaru zimowego na łodzie
i sprzęt wodny o powierzchni zabudowy 96,12m2 .
Wjazd na teren znajdować się będzie w zachodniej części działki z istniejącej drogi,
od wschodu znajdować się będzie wejście do budynku. Ze względu na dużą różnicę
terenu wybudowane zostaną schody terenowe wpasowane w ukształtowanie terenu.
Nowowybudowany parking pomieści 36 samochodów osobowych. Rozbudowa ciągu
pieszojezdnego wzdłuż brzegu pozwoli na dojazd samochodów do pochylni, w celu
zwodowania łodzi. Na terenie znajdą się także pomieszczenia socjalne dla klientów
przystani zlokalizowane w jednym obiekcie. Jest to budynek parterowy projektowany
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w technologii tradycyjnej, wyposażony w niezbędne do funkcjonowania przystani
pomieszczenia: toalety z natryskami w tym osobna toaleta dla osoby
niepełnoprawnej, aneks kuchenny, oraz tarasy widokowe w formie drewnianych
trejaży ukierunkowane w stronę mariny. Dodatkowo powstanie pomieszczenie dla
bosmana przystani oraz hangar zimowy na sprzęt wodny o konstrukcji drewnianej
z elewacją z płyt poliwęglanowych. Elewacje obiektu socjalnego projektuje się, jako
ceglaną w nawiązaniu do istniejącej architektury. Forma oraz bryła budynku jest
prosta. Wszystkie wejścia do obiektu zamaskowane zostały drewnianymi trejażami,
co stanowi jednocześnie detal elewacji. Pomieszczenia doświetlone będą światłem
naturalnym poprzez świetliki, co umożliwi uzyskanie gładkich elewacji bez podziałów
okiennych.
W związku z planowaną inwestycją przewiduje się:
• budowę przyłącza wodociągowego do budynku socjalnego i pomostów
pływających,
• wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej wraz ze zbiornikiem szczelnym
objętości mniejszej niż 10 m3; odbiór ścieków przy pomocy przewoźnego
urządzenia asenizacyjnego ze zbiornikiem o poj. ok. 100 dm3,
• odprowadzenie
wód
deszczowych,
odwodnienie
z
parkingu
oraz projektowanej drogi poprzez wpusty drogowe do separatorów substancji
ropopochodnych, z wylotem do rzeki Nogat,
• hydrant przeciwpożarowy zlokalizowany przed budynkiem socjalnym
• budowę przyłącza elektroenergetycznego NN do budynku socjalnego
i pomostów pływających,
• usunięcie kolizji istniejącej napowietrznej linii elektroenergetycznej SN
(przestawienie 1 słupa),
• budowę oświetlenia zewnętrznego terenu,
• budowę oświetlenia ulicy.
Rysunek 5.10 Budowa przystani żeglarskiej w Białej Górze - PZT
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