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1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

Podstawą formalną opracowania jest umowa nr 345/2012 zawarta pomiędzy Gminą Stepnica 

a Biurem Hydrotechnicznym w dniu 27.08.2012 r. 
 

Podstawą merytoryczną są następujące materiały źródłowe: 
 

1. Ustalenia z Zamawiającym 

 

2. Sondaż akwenu wykonany przez NUREK TECHNIKA Sławomir Radaszewski w dniu 

22.10.2013. 
 

3. Aktualny podkład mapowy do celów projektowych w skali 1:500. 

2. PRZEDMIOT,  ZAKRES  I  CEL  OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest budowa punktu do czerpania wody w postaci slipu (pochylni 

zjazdowej), służącego do pobierania wody do celów p.poż. bezpośrednio z akwenu. 
 

Zakres opracowania obejmuje całość konstrukcji oraz robót niezbędnych do realizacji 

przedsięwzięcia. 
 

Celem opracowania jest stworzenie podstawy formalnej do uzyskania pozwolenia na budowę oraz 

technicznej do realizacji przedsięwzięcia. 

 

3. INWESTOR  

Inwestorem  jest:  
Gmina Stepnica 

reprezentowana przez Wójta Gminy Stepnica 

z siedzibą w Urzędzie Gminy, ul. Kościuszki 4, 72-112 Stepnica  

 
4. LOKALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘCIA  

Czarnocin – osada sołecka położona w województwie zachodniopomorskim, w powiecie 

goleniowskim, w gminie Stepnica, nad wschodnim brzegiem Zalewu Szczecińskiego na Równinie 

Goleniowskiej. 

Jest to ostatnia wieś przy drodze prowadzącej ze Stepnicy przez Gąsierzyno i Kopice.  

Czarnocin jest odległy od Stepnicy o około 10 km w kierunku północnym. 

Miejscowość o charakterze turystycznym, zamieszkiwana przez około 330 osób. 

Rejon projektowanej lokalizacji slipu znajduje się około 400 m na zachód od drogi dojazdowej do 

Czarnocina nad brzegiem zalewu Szczecińskiego. 

Całość przedsięwzięcia znajduje się na działkach lądowych, nie przekraczając formalnej granicy 

pomiędzy lądem a morskimi wodami wewnętrznymi. 

Ze względu jednak na erozję brzegu rzeczywista linia brzegowa cofnęła się w głąb lądu, tak że dolna 

część slipu zlokalizowana na działce lądowej znajdować się będzie de facto w wodzie. 

 
5. STAN PRAWNY I POWIERZCHNIA DZIAŁEK, NA KTÓRYCH ZLOKALIZOWANE 

BĘDZIE PRZEDSIĘWZIĘCIE 
 

– działka nr 180, obręb 0002 Czarnocin – właściciel Skarb Państwa, pow. 12,3793 ha 

– działka nr 896, obręb 0002 Czarnocin – właściciel Skarb Państwa, pow. 8,48 ha – użytkownik 

Lasy Państwowe nadleśnictwo Goleniów 
 

– działka 897, obręb 0002 Czarnocin – właściciel Skarb państwa, pow. 13,10 ha – użytkownik 

Lasy Państwowe nadleśnictwo Goleniów 
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6. PRZEDMIOT PRZEDSIĘWZIĘCIA 

Pomiędzy  miejscowościami Kopice i Czarnocin wzdłuż brzegu zalewu Szczecińskiego rozciąga się 

kompleks leśny w rejonie którego nie ma punktu czerpania wody p.poż. 

Miejscowość Czarnocin zasilana jest w wodę wodociągiem prowadzonym ze Stepnicy, który 

jednocześnie zasila miejscowości położone pomiędzy Stepnicą a Czarnocinem, z tego względu 

w rejonie wsi niezbędny jest niezależny punkt poboru wody p.pożarowej. 

W Czarnocinie, miejscem gdzie istnieje bezpośredni dostęp do linii brzegowej jest obszar pełniący 

zwyczajowo funkcję plaży publicznej, do którego prowadzi istniejąca droga o nawierzchni 

utwardzonej (asfalt) zakończona placem manewrowym. 

Ze względu na istniejący dojazd dla środków kołowych w bezpośredni rejon linii brzegowej, podjęto 

decyzję o stworzeniu w tym miejscu punkt czerpania wody p.poż. 

 

Przedsięwzięcie polegać będzie na budowie slipu na plaży w Czarnocinie, który podstawowo służył 

będzie jako punkt czerpania wody do celów p.pożarowych.  

 

Slip spełniał będzie dodatkową funkcję jako pochylnia do wodowania: 

— sprzętu pływającego Straży Pożarnej i Policji podczas prowadzenia akcji ratunkowych na 

wodzie, 
 

— niewielkich łodzi sportowych i turystycznych służąc jako ogólnie dostępny obiekt rekreacyjny.  

 

7. FUNKCJA I SPOSÓB ZABUDOWY STREFY BRZEGOWEJ 

7.1. Istniejący stan zagospodarowania terenu 

Teren, na którym zlokalizowane będzie przedsięwzięcie, zwyczajowo od początku objęcia go 

administracją polską, spełnia funkcję ogólnie dostępnego terenu rekreacyjnego. 

W strefie brzegowej teren w rejonie przedsięwzięcia układa się na rzędnej około +2 m Kr, by zejść 

stromą skarpą do rzędnej +0,2 do +0,1 m Kr, gdzie w pasie około 10 m wykształcona jest 

piaszczysta plaża. Do plaży prowadzi wyasfaltowana jezdnia szerokości około 3,5 m, która 

w pobliżu skarpy brzegowej rozszerza się w prostokątny plac o wymiarach 20×15 m. 

Zarówno dojazdowa jezdnia jak i wyasfaltowany plac oświetlone są lampami parkowymi. 

7.2. Projektowany sposób zagospodarowania terenu 

Oprócz zachowania dotychczasowej funkcji ogólnodostępnego terenu rekreacyjnego, jego funkcja 

zostanie rozszerzona o możliwość prowadzenia działań związanych z ochroną p.poż. oraz 

ratownictwem wodnym.  

Całość przedsięwzięcia znajdzie się w obrębie pasa technicznego wybrzeża wewnętrznych wód 

morskich, ale nie wkroczy na obszar morskich wód wewnętrznych. 

Lokalizację slipu przewiduje się na przedłużeniu asfaltowej jezdni, która biegnie w przybliżeniu 

prostopadle do istniejącej linii brzegowej. 

Górna krawędź slipu stykać się będzie z nawierzchnią asfaltową istniejącej jezdni na rzędnej około 

+2,2 m Kr. 

Dolny koniec slipu znajdować się będzie na rzędnej -0,70 m Kr. 
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Długość slipu wyniesie około 18,6 m, przy szerokości 4 m. 

Integralną częścią slipu będą żelbetowe schody zejściowe umożliwiające zejście z poziomu terenu 

poprzez skarpę brzegową na poziom plaży.  
 

Obiekt zostanie obustronnie obudowany  gabionami z wypełnieniem kamiennym, stanowiącymi 

zabezpieczenie przed falowaniem. 
 

8. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI 
ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 

8.1. Całkowita powierzchnia konstrukcji – 152,5 m2 

8.2. Powierzchnia konstrukcji nie zasłonięta zasypem – 116,4 m2 
 

9. PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA DLA ŚRODOWISKA 

Przedsięwzięcie zlokalizowane będzie w obrębie dwóch obszarów utworzonych na podstawie 

ustawy z 16.04.2004 r. o ochronie przyrody: 
 

─ obszar specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Zalew Szczeciński (kod PLB320009) – 

powierzchnia obszaru 47195 ha, 
 

─ specjalny obszar ochrony siedlisk Natura 2000 Ujście Odry i Zalew Szczeciński (kod 

PLH 320018) – powierzchnia obszaru 56612 ha. 
 

Ze względu na: 
 

• niewielkie rozmiary projektowanego obiektu i niewielki zakres ingerencji w środowisko przy 

jego realizacji,  
 

• funkcję obiektu która umożliwiać będzie: 
 

— zjazd bojowych wozów strażackich do linii brzegowej w celu pobrania wody do celów 

p.poż., 
 

— wodowanie sprzętu pływającego o niewielkich gabarytach i zanurzeniu oraz zejście ludzi na 

poziom plaży  
 

bez niszczenia istniejącej naturalnej skarpy brzegowej, w końcowym efekcie jego wykonanie będzie 

korzystne dla środowiska. 
 

Z punktu widzenia przyrodniczego przedsięwzięcie nie będzie źródłem skażenia gleby lub wody 

oraz nie wpłynie znacząco negatywnie na stan populacji gatunków ichtiofauny, a potencjalne 

oddziaływanie na te gatunki będzie krótkotrwałe i nieznaczące. Na etapie budowy i eksploatacji 

inwestycja nie stworzy zagrożenia dla środowiska morskiego i egzystencji lokalnych populacji 

zwierząt, a zwłaszcza ryb. 
 

Ze względu na powyższe Wójt Gminy Stepnica w decyzji nr 3/2013 z 24.05.2013 r. umorzył 

postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego 

przedsięwzięcia. 
 

10. UWAGI KOŃCOWE 

1. Teren, na którym projektowane jest przedsięwzięcie nie jest wpisany do rejestru zabytków. 

2. Zgodnie z art. 33 ust. 1 Prawa wodnego dopuszczalne jest korzystanie z każdej wody 

w rozmiarze i czasie wynikającym z konieczności zwalczania pożarów i zapobieżaniu 

poważnemu niebezpieczeństwu grożącemu życiu lub zdrowiu ludzi.  

Przedmiotowa inwestycja mająca służyć podstawowo jako punkt poboru wody w celach p.poż 

oraz dodatkowo jako slip do wodowania sprzętu pływającego Straży Pożarnej i Policji podczas 

prowadzenia akcji ratunkowych na wodzie wypełnia te warunki. Z tego względu nie przewiduje 

się wystąpienia o pozwolenie wodnoprawne na pobór wód powierzchniowych, a jedynie 

uzyskanie pozwolenia na wykonanie urządzenia wodnego: slipu– pochylni zjazdowej. 
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1. PRZEZNACZENIE OBIEKTU 

Projektowany obiekt w postaci slipu – pochylni zjazdowej, którego integralną częścią będą schody 

zejściowe, przeznaczony będzie do: 

• zjazdu wozów bojowych straży pożarnej  bezpośrednio do linii brzegowej w celu 

umożliwienia poboru wody do zbiorników wozów bezpośrednio z wód powierzchniowych 

zalewu Szczecińskiego 
 

• wodowania: 

− sprzętu pływającego Straży Pożarnej i Policji podczas prowadzenia akcji ratunkowych na 

wodzie, 
 

− niewielkich łodzi sportowych i turystycznych służąc jako ogólnie dostępny obiekt 

rekreacyjny,  
 

• skomunikowania, poprzez skarpę brzegową, ruchu pieszego z poziomu plaży z terenem w głębi 

lądu położonym wyżej. 
 

2. STAN ISTNIEJĄCY 

2.1. Warunki hydrograficzne 

Zalew Szczeciński jest wodnym zbiornikiem przybrzeżnym typu jeziora przepływowego, 

intensywnie przepłukiwanym wodami pochodzenia lądowego.  

Wody zalewu mieszczą się między 53°52’ N (ujście rzeki Krępa do Roztoki Odrzańskiej) i 53°54’ N 

(północne krańce jeziora Wicko) – przy rozciągłości południkowej około 33,5 km, oraz między 

13°52’ E (Karnin) i 14°37’E (wschodni kraniec Zatoko Skoszewskiej) – przy rozciągłości 

równoleżnikowej około 49,5 km. 

Od morza zalew odgradzają wyspy Uznam i Wolin, zbudowane z mierzei i kos. Połączeniem 

z morzem są trzy wąskie i wydłużone cieśniny: Dziwna, Świna i Piana, z których dwie pierwsze 

znajdują się na terenie Polski, natomiast trzecia na obszarze Niemiec.  

Przez cieśniny odbywa się wymiana wód w obu kierunkach, a więc odprowadzany jest do morza 

nadmiar wód gromadzonych w obrębie zbiornika, oraz okresowo doprowadzana jest słona woda 

z Zatoki Pomorskiej.  

Dno misy zalewu jest wyrównane. Na mielizny przypada 1/4 powierzchni zalewu, na głębokości 

2 - 6 m prawie 2/3, a na głębokości 6 m i większe tylko 1/10 powierzchni.  

Całkowita powierzchnia zalewu oraz objętość (bez cieśnin)  wynosi odpowiednio 686,9 km2 

i 2,6 km3.  

Najważniejszym dopływem zalewu Szczecińskiego jest rzeka Odra, której dopływ stanowi 97% 

przepływu przez zalew. Pozostałe 3% dopływu tworzą rzeki: Płonia, Ina, Gunica, Karpina, 

Głowienica, Wołoczenica i Świniec po stronie polskiej oraz Wkra, Zarow, Rosenhager Beck, Piana 

i Ziese po stronie niemieckiej. Ogólny dopływ wód śródlądowych w skali rocznej szacowany jest 

w przedziale 15,0 do 19,5 km3. 

Napływ wód morskich do zalewu, wynikły ze spiętrzeń sztormowych na południowym wybrzeżu 

Bałtyku szacowany jest w wielkości 7,5 do 11,0 km3/rok. Silne spiętrzenia sztormowe powodują 

tzw. cofkę, sięgającą do Gozdowic, odległych od morza 165,2 km w górę Odry. 

Akwen Zalewu Szczecińskiego zaliczany jest do morskich wód wewnętrznych. 
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2.2. Warunki hydrologiczne 

W rejonie ujścia Odry zlokalizowany jest szereg stacji obserwacyjnych Instytutu Meteorologii 

i Gospodarki Wodnej do pomiaru stanów wody. Najbliższym miarodajnym punktem 

obserwacyjnym dla Czarnocina jest wodowskaz Trzebież. 

Charakterystyczne stany wody dla wodowskazu w Trzebieży 

Stan wody rzędna poziomu wody 

najwyższy znany stan + 1,37 m 

średnia wysoka woda SWW + 0,73 m 

średnia woda SW + 0,04 m 

średnia niska woda SNW  - 0,43 m 

najniższy znany stan - 0,72 m 
 
2.3. Warunki batymetryczne 

W rejonie lokalizacji slipu głębokości są niewielkie, dno akwenu opada łagodną jednostajną skarpą 

od głębokości 0 m w linii brzegowej do głębokości 1,0 m w odległości około 250 m od tej linii. 

 

2.4. Warunki geologiczne 

Podłoże w rejonie projektowanej lokalizacji obiektu ma typową budowę geotechniczną właściwą dla 

obszaru wschodniego brzegu Zalewu Szczecińskiego. 

W rejonie tym w podłożu występują utwory czwartorzędowe wieku holoceńskiego 

i plejstoceńskiego. W partiach stropowych pod nasypami zbudowanymi z piasków drobnych 

i średnich o miąższości 2 – 3 m zalegają cienkie przewarstwienia torfowe (0,2 – 0,5 m), a pod nimi 

piaski humusowe lub z domieszką humusu. Poniżej występują średnie piaski rzeczne, które zalegają 

na glinach zwałowych: piaskach gliniastych ze żwirem i kamieniami.  

Strop serii zwałowej układa się na głębokościach 6 – 8 m. 

 
3. KONSTRUKCJA 

3.1. Konstrukcja 

Slip wykonany zostanie w formie pochylni o nawierzchni z prefabrykowanych płyt żelbetowych 

o wymiarach L×B×H = 6,0×2,0×0,14 m ułożonych na materacu z geowłókniny.  

Po stronie południowej pochylni wykonane zostaną żelbetowe schody zejściowe pokonujące różnicę 

wysokości 1,8 m. 

Powyższe elementy konstrukcyjne slipu zostaną obudowane obustronnie koszami gabionowymi 

z wypełnieniem kamiennym. Pochylnia slipu i schody również zostaną rozdzielone gabionami. 

Gabiony o ułożone będą dwuwarstwowo tworząc ściany wysokości 1 m, zabezpieczające pochylnię 

oraz schody. 

Górna płaszczyzna gabionów górnej warstwy pokryta zostanie pokładem z desek z tworzywa 

sztucznego, które zamocowane zostaną do szkieletu z krawędziaków z tworzywa sztucznego 

wprowadzonych w wypełnienie kamienne gabionu. 
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3.2.Parametry techniczne 

POCHYLNIA ZJAZDOWA 
— całkowita długość   około 18,6 m 

— rzędna góry pochylni  + 2,2 m Kr  

— rzędna dołu pochylni  - 0,7 m Kr  

— nachylenie     1:6,5 

— szerokość pochylni   4,0 m 

SCHODY ZEJŚCIOWE 

— długość  schodów     4,3 m 

— wysokość × szerokość stopnia 15 × 33 cm 

— rzędna najwyższego stopnia + 2,2 m Kr  

— rzędna najniższego stopnia  +0,4 m Kr  

— wysokość biegu    1,8 m 

— szerokość biegu    2,0 m 

ZABEZPIECZENIE PRZED FALOWANIEM 

— gabiony z wypełnieniem kamiennym  L×B×H= 2×1×0,5 m 

— deski ryflowane z tworzywa sztucznego  szer. × gr. = 16,5×4,8 cm 

4. DANE CHARAKTERYZUJĄCE WPŁYW PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO 

4.1. Zapotrzebowanie na energię elektryczną – nie występuje 

4.2. Zapotrzebowanie na wodę i sposób odprowadzenia ścieków – nie występuje 

4.3. Emisja zanieczyszczeń gazowych i pyłowych – nie występuje 

4.4. Hałas, wibracja, promieniowanie  

Realizacja 

Wzrost poziomu hałasu w trakcie pracy sprzętu budowlanego –koparka, żuraw kołowy, 

samochody samowyładowcze. Zasięg rozprzestrzeniania do 80 m.  

Wibracja, promieniowanie – nie występuje. 

Eksploatacja – jak dotychczas. 

4.5. Wpływ na wody powierzchniowe i podziemne, powierzchnię ziemi 

Realizacja i eksploatacja – nie występuje. 

4.6. Wpływ na drzewostan – nie występuje. 

4.7. Rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów 

Prognozowane rodzaje i wielkości pozostałych odpadów związanych z funkcjonowaniem 

zaplecza budowy: 

Rodzaj odpadu Kod odpadu Ilość w ciągu miesiąca 

opakowania z drewna 15 01 03 0,2 ton 

opakowania z metali 15 01 04 0,15 ton 

zmieszane odpady opakowaniowe 15 01 06 0,001 ton 

odzież ochronna 15 02 03 0,008 ton 

zmieszane odpady komunalne 20 03 01 0,005 ton 
 

 

5. INFORMACJA O BEZPIECZEŃSTWIE 

5.1. Zakres robót – budowa:  – slipu w postaci pochylni zjazdowej 

         – schodów zejściowych 

         – umocnienia zabezpieczającego przed falowaniem 

5.2. Kolejność realizacji obiektów: – wykop technologiczny 

          – wykonanie umocnienia z gabionów i narzutu kamiennego 

          – budowa pochylni zjazdowej 

          – wykonanie schodów zejściowych 

          – wykonanie nawierzchni z kostki betonowej 

          – wykonanie zasypów  
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5.3. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

Brak istniejących obiektów. 

5.4. Elementy zagospodarowania terenu mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia 
ludzi 

 

Elementem zagospodarowania terenu, które stwarza zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

różnica pomiędzy poziomem plaży a terenu położonego poza plażą. 

5.5. Przewidywane zagrożenia podczas realizacji robót  

• zagrożenie upadkiem przedmiotu z wysokości – przy montażu płyt prefabrykowanych pochylni. 

5.6. Prowadzenie instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 
szczególnie niebezpiecznych 

 
• szczegółowe  określenie zakresu robót przewidzianych do wykonania  

• podział imienny prac oraz kolejności ich  wykonania przez  poszczególnych członków zespołu 

• ustalenie sposobu porozumiewania się pomiędzy poszczególnymi członkami zespołu lub 

pomiędzy współpracującymi zespołami 

• omówienie przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji prac. 

 

5.7. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom 

• przeszkolenie pracowników w zakresie przepisów BHP i zobowiązanie do ich przestrzegania 

• realizacja robót pod nadzorem uprawnionych osób 

• ochrona terenu budowy przed dostępem osób uprawnionych 

• stosowanie oznakowania i zabezpieczenia miejsc niebezpiecznych 

• stosowanie wyposażenia ochronnego – kaski, rękawice 

• użytkowanie urządzeń, sprzętu budowlanego i transportowego zgodnie z instrukcją i zakresem 

użytkowania 

• rygorystyczne przestrzeganie zakazu spożywania alkoholu na terenie budowy 

 

 

 


