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2. Uwarunkowania formalno-prawne 

Działki nr 1/15; 30 obręb 8 są własnością Skarbu Państwa. 

Właścicielem i zarządcą sieci kanalizacji deszczowej z odpływem do morza jest 

Gmina Miasto Kołobrzeg. 

Teren osiedla Podczele objęty jest planem zagospodarowania przestrzennego 

„Podczele II” przyjętym uchwałą rady Miasta Kołobrzeg nr XXXII/304/96 z dnia 17 

czerwca 1996r. 

Strefa odpływu wód opadowych i roztopowych obejmująca działki nr 1/15; 30 obręb 8 

nie jest objęta Planem Zagospodarowania przestrzennego . 

Wylot kolektora do morza znajduje się na obszarze Natura 2000 – zatoka Pomorska 

oraz Trzebiatowsko Kołobrzeski Pas Nadmorski. 

Teren obejmujący strefę odpływu wód opadowych znajduje się  w obszarze Pasa 

technicznego ochrony brzegu morskiego. 

 

3. Stan istniejący 

Istniejący odpływ do morza, o średnicy 1000mm odprowadza wody opadowe i roztopowe 

ze zlewni o powierzchni F = 60,19ha. 

Ilość wód opadowych odprowadzanych przez kanał odpływowy do morza zgodnie z 

pozwoleniem wodnoprawnym wynosi: 

    Qmax.s = 1,913m3/s; 

    Qśr.r. = 157 221,35m3/rok 

Na kanałach doprowadzających wody opadowe do kolektora głównego z odpływem do 

morza zainstalowane są separatory zintegrowane z  osadnikami 

- teren zlewni byłego lotniska obsługiwany przez kolektor o średnicy 600mm z  

zainstalowanymi   separatorami: 

   Separator substancji ropopochodnych o przepustowości : Qnom. = 70,0l/s 

                                      Qmax = 700,0l/s 

   zintegrowany z osadnikiem o objętości V = 10,0m3 

 

  

- zlewnia rejonu  ulicy Lwowskiej obsługiwana jest przez kolektor o średnicy 600mm z 

zainstalowanym separatorem substancji ropopochodnych o przepustowości :  

                Qnom. = 30,0l/s 

                Qmax = 300,0l/s 

zintegrowany z osadnikiem o objętości V = 6,0m3 

 

- zlewnia rejonu  ulic Tarnopolskiej, Nowogródzkiej i Krzemienieckiej obsługiwana jest 

przez kolektor o średnicy 400mm z zainstalowanym separatorem substancji 

ropopochodnych o przepustowości :            Qnom. = 30,0l/s 

                Qmax = 300,0l/s 

 zintegrowany z osadnikiem o objętości V = 6,0m3. 



 

 

Odcinek wylotowy kanału Ø1000, biegnący przez teren plaży jest w złym stanie 

technicznym. W odległości około 15,0m od linii brzegu morskiego wierzch kanału 

znajduje się ponad powierzchnią terenu. Końcowy odcinek kanału o długości 6,0m, 

wchodzący w morze , uległ odłączeniu od pozostałej części i zagłębiony jest w gruncie 

(wierzch kanału poniżej poziomu dna morskiego). Wylot kanału znajduje się obecnie w 

strefie plaży, w odległości od linii wody c.a. 1,0m z położeniem wylotu około 15,0cm 

ponad powierzchnię terenu. 

Kanał wylotowy zabezpieczony jest po obydwu stronach palami drewnianymi ( w złym 

stania  technicznym, z licznymi ubytkami) wystającymi 0,30-0,80m ponad 

powierzchnię terenu. W odległości około 6,0m od końca kanału wylotowego 

(nieczynnego z powodu odłączenia ostatniego odcinka i „obsunięcia się” poniżej 

poziomu terenu) znajduje się „zapora” ochronna z pali drewnianych, osłaniająca wylot 

kanału do morza. 

Pale ochronne „zapory” wystają na wysokość c.a. 2,0m ponad lustro wody. Funkcja 

ochronna zapory nie jest wykorzystana z powodu „zapadnięcia” się i odłączenia 

końcowego odcinka wylotu kanału. 

Wylot kanału do morza zlokalizowany jest w km. 326+875. 

 

4. Warunki geotechniczne         

Wierzchnią warstwę gruntu o miąższości 1,20÷1,60m stanowią piaski drobne, luźne. 

Poniżej warstwa kamieni o miąższości 0,20÷0,30m zalega na stropach glin i 

glinpylastych. Na głębokości 8,50÷9,0m znajduje się przewarstwienie w postaci 

piasków średnich o grubości 0,20÷0,30m. 

UWAGA! Przed przystąpieniem do opracowania projektu budowlanego, należy  

wykonać badania geotechniczne. 

5. Przyjęte rozwiązanie – Wariant I 

Projektuje się budowę nowego kolektora odprowadzającego wody opadowe i 

roztopowe do morza, przy jednoczesnej zmianie trasy w obrębie plaży (przesunięcie 

w kierunku zachodnim  o 6,50m. Wylot projektowanego o średnicy 1000mm znajduje 

się w odległości – 35,40m od granicy działki nr 30 

                    - 41,60m od brzegu morza (granica działki nr 1/15). 

Na trasie kanału projektuje się studnie rewizyjne – żelbetowe – szt. 2 o średnicy 

dn2500mm. 

Studnie stanowią układ połączenia z  istniejącym kolektorem żelbetowym Ø1000 od 

ul. Brzeskiej oraz połączenie istniejącego kanału z projektowanym , którego trasa 

została przesunięta. 



 

 

Kanał projektuje się z rur z PE o średnicy wewnętrznej dw 1000mm, zewnętrznej 

1130mm, o sztywności obwodowej SN8. 

W celu ustabilizowania trasy kanału w  poziomie, po obu stronach projektuje się 

wykonanie ścianki szczelnej z grodzic stalowych. Przestrzeń pomiędzy grodzicami 

zostanie wypełniona mieszanką żwirowo-piaskową stanowiącą podsypkę i obsypkę 

kanału. 

Kanał w odstępach około 4,0÷6,0m zostanie podparty na podporach stalowych 

mocowanych do ścian wewnętrznych grodzic. 

W celu uporządkowania strefy wejścia na plażę od strony ulicy Brzeskiej oraz 

zwiększenie atrakcyjności plaży, proponuje się wykonanie nad wylotem kanału traktu 

spacerowego (molo). 

Układ traktu spacerowego (mola) umożliwi odwiedzającym bliższy kontakt z morzem 

z uzyskaniem perspektywy brzegu morskiego od strony morza z odległości około 

40,0m od linii brzegowej. 

Trakt spacerowy, wykonany z płyty żelbetowej opartej na ścianach z grodzic, 

stanowiących osłonę dla kanału odprowadzającego wody opadowe. Zabezpieczenie 

traktu od strony wody stanowią balustrady stalowe , mocowane do płyty żelbetowej. 

Wylot kolektora do morza zostanie osłonięty przez strefę tłumienia fal w postaci pali z 

rur stalowych ułożonych planie, w układzie trapezu, spiętych górą oczepem 

żelbetowym. Przestrzeń pomiędzy palami zostanie wypełniona narzutem kamiennym 

z głazów o średnicy 0,60÷0,80m. 

Istniejący kanał żelbetowy na odcinku od studni połączeniowej zostanie rozebrany. 

Pale drewniane stanowiące osłonę wylotu i zabezpieczenie boków kanału zostaną 

zdemontowane. 

 

6.Przyjęte rozwiązanie – Wariant II 

Projektuje się budowę kolektora odprowadzającego wody opadowe i roztopowe do 

morza, z zachowaniem trasy istniejącego kolektora. Wylot projektowanego o średnicy 

1000mm projektuje się w odległości – 35,40m od granicy działki nr 30 

                    - 41,60m od brzegu morza (granica działki nr 1/15). 

Na trasie kanału projektuje się studnię rewizyjną – żelbetową – szt. 1 o średnicy 

dn2500mm. 

Studnia stanowi układ połączenia z  istniejącym kolektorem żelbetowym Ø1000 od ul. 

Brzeskie. 

Kanał projektuje się z rur z PE o średnicy wewnętrznej dw1000mm, zewnętrznej 

1130mm, o sztywności obwodowej SN8. 

W celu ustabilizowania trasy kanału w  poziomie, po obu stronach projektuje się 

wykonanie ścianki szczelnej z grodzic stalowych. Przestrzeń pomiędzy grodzicami 



 

 

zostanie wypełniona mieszanką żwirowo-piaskową stanowiącą podsypkę i obsypkę 

kanału. 

Kanał w odstępach około 4,0÷6,0m zostanie podparty na podporach stalowych 

mocowanych do ścian wewnętrznych grodzic. 

W celu uporządkowania strefy wejścia na plażę od strony ulicy Brzeskiej oraz 

zwiększenie atrakcyjności plaży, proponuje się wykonanie nad wylotem kanału traktu 

spacerowego (molo). 

Układ traktu spacerowego (mola) umożliwi odwiedzającym bliższy kontakt z morzem 

z uzyskaniem perspektywy brzegu morskiego od strony morza z odległości około 

40,0m od linii brzegowej. 

Trakt spacerowy, wykonany z płyty żelbetowej opartej na ścianach z grodzic, 

stanowiących osłonę dla kanału odprowadzającego wody opadowe. Zabezpieczenie 

traktu od strony wody stanowią balustrady stalowe , mocowane do płyty żelbetowej. 

Wylot kolektora do morza zostanie osłonięty przez strefę tłumienia fal w postaci pali z 

rur stalowych ułożonych w planie, w układzie trapezu, spiętych górą oczepem 

żelbetowym. Przestrzeń pomiędzy palami zostanie wypełniona narzutem kamiennym 

z głazów o średnicy 0,60÷0,80m. 

Istniejący kanał żelbetowy na odcinku uszkodzonym zostanie rozebrany. Pale 

drewniane stanowiące osłonę wylotu i zabezpieczenie boków kanału zostaną 

zdemontowane. 

 



 

      Stan istniejący – wylot do morza 

 

Stan istniejący – kanał przy brzegu morza  



 

                               Przerwany kanał wylotu do morza 

 

                               Przerwany kanał wylotu do morza 



 

                                      Wylot kanału istniejącego w strefie plaży 

 

                                                                          Strefa wejścia na plażę 


























