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Przystań Jachtowa w Górkach Zachodnich w Gdańsku po-
wstała w 1957 roku. Założyła ją grupa żeglarzy będących pra-
cownikami Stoczni Gdańskiej. Powstała wówczas, pod koniec 
lat 60., przystań na około 60 jednostek oraz budynek klubowy. 

Początkowo przystań nazywała się Yacht Klub Stoczni 
Gdańskiej, w latach 90. nazwę zmieniono na Jachtklub Stoczni 
Gdańskiej, a następnie na obecną, to jest Port Jachtowy w Gór-
kach Zachodnich. 

Teren Portu Jachtowego zlokalizowany w Gdańsku, w dziel-
nicy Górki Zachodnie (rys. 1), nad Wisłą Śmiałą jest ograniczony:

 – od północy terenem Mariny Przełom (Delphia), 
 – od południa terenami leśnymi, terenem prywatnym oraz 

ulicą Przełom,

 – od zachodu terenami leśnymi oraz ulicą Przełom,
 – od wschodu wodami rzeki Wisły Śmiałej.

Opracowanie projektowe rozbudowy Portu Jachtowego 
w Górkach Zachodnich wykonał PROJMORS Biuro Projek-
tów Budownictwa Morskiego na zlecenie Dyrekcji Rozbudowy 
Miasta Gdańska reprezentującej Gminę Miasta Gdańska. 

Celem obecnej rozbudowy Portu Jachtowego w Górkach 
Zachodnich jest wzrost atrakcyjności turystycznej regionu. Pla-
nowana inwestycja zwiększy blisko dwukrotnie liczbę miejsc 
postojowych oraz umożliwi cumowanie jednostek do 18 m 
długości, co może wpłynąć na zwiększenie zainteresowania 
żeglarstwem wśród społeczeństwa (imprezy integracyjne dla 
pracowników przedsiębiorstw, zajęcia sportowe dla dzieci ze 
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Rys. 1. Fragment mapy morskiej z lokalizacją przewidzianej do rozbudowy przystani jachtowej w Górkach Zachodnich
1 – usytuowanie przystani jachtowej w Górkach Zachodnich
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szkół, letnie obozy młodzieżowe, festyny dla lokalnej społecz-
ności). Ogólnie rozbudowa zwiększy możliwości postojowe dla 
jachtów, zwłaszcza, że port jest dobrze skomunikowany z drogą 
krajową nr 89, a od strony wody poprzez ujście Wisły Śmiałej 
z Zatoką Gdańską (rys. 2).

W rejonie portu dostępna jest komunikacja publiczna, to jest 
komunikacja miejska (autobusowa) ZTM Gdańsk. 

Port Jachtowy w Górkach Zachodnich w Gdańsku usytuowa-
ny jest na szlaku Pętli Żuławskiej – traktu żeglugowego, który 
łączy ze sobą szlaki wodne Wisły, Martwej Wisły, Szkarpawy, 
Wisły Królewieckiej, Nogatu i Wisły Śmiałej. Pętla Żuławska 
wchodzi w skład Międzynarodowej Drogi Wodnej E70, która 
swój początek bierze w Rotterdamie, następnie biegnie przez 
berliński węzeł śródlądowych dróg wodnych, północną Polskę 
i Kaliningrad.

Rys. 2. Lokalizacja planowanej inwestycji względem terenów sąsiednich

Rys. 3. Przystań jachtowa – stan istniejący w 2021 r. – wraz z sąsiadującą Mariną Delphia (Przełom)
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Przedsięwzięcie ujęto do realizacji w ramach programu stra-
tegicznego Województwa Pomorskiego pn. „Rozwój oferty tury-
styki wodnej w obszarach Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej”. 

Rozbudowa przystani żeglarskiej będzie współfinansowana 
ze środków unijnych, w ramach Osi Priorytetowej 8 Konwersja 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomor-
skiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego dla działania nr 8.4. Wsparcie 
walorów atrakcyjności dziedzictwa przyrodniczego.

Przebudowa i rozbudowa Portu Jachtowego w Górkach Za-
chodnich umożliwi obsługę środowiska żeglarskiego w wyż-
szym i nowoczesnym standardzie obsługi niż to było dotychczas 
praktykowane. Powstaną nowe konstrukcje pomostów pływają-
cych oraz nabrzeży postojowych wraz z obszernym zapleczem 
logistycznym.

CHARAKTERYSTYKA ISTNIEJĄCEGO
PORTU JACHTOWEGO

Celem planowanej inwestycji jest zwiększenie liczby miejsc 
postojowych dla jednostek pływających z około 120 do 235. 
Funkcja Portu Jachtowego nie ulegnie zmianie. Port Jachtowy 
przeznaczony będzie nadal do realizacji usług sportowo-tury-
stycznych. Projektowana zmiana parametrów Portu Jachtowe-
go pozwoli na obsługę rekreacyjnych jednostek turystycznych 
o wymiarach większych niż dotychczas (ze względu na pogłę-
bienie dna w basenie Portu Jachtowego) oraz umożliwi wzrost 
liczby obsługiwanych jachtów. Infrastruktura Portu Jachtowego 
po rozbudowie zapewni postój jachtów przy nabrzeżach i po-
mostach oraz wyciąganie jachtów na ląd i ich postój na lądzie 
w sezonie zimowym, zaopatrzenie jachtów w wodę i prąd, od-
biór ścieków z jachtów, odbiór odpadów oraz możliwość sko-
rzystania ze zlokalizowanych w porcie jachtowym sanitariatów. 

Inwestycję związaną z przebudową Portu Jachtowego po-
dzielono na dwa etapy. Po zakończeniu prac I etapu inwestycji, 
na terenie portu będzie mogło cumować ponad 180 jednostek 
pływających. Po wykonaniu zaplanowanych robót przewidy-
wana liczba jachtów cumujących w porcie wzrośnie do 235. 
W ramach projektu powstanie niezbędna infrastruktura Portu 
Jachtowego, na którą składają się żelbetowe pomosty, nabrzeża 
oraz falochron pływający. Przebudowane zostaną na lądzie tak-
że sieci wodociągowe, kanalizacyjne i deszczowe. 

W niniejszym artykule przedstawiono zakres prac projekto-
wych, może nazbyt szeroki, ale chodziło o zwrócenie uwagi na 
zakres trudności do pokonania. Jest bowiem tyle różnorodnych, 
drobnych niekiedy spraw, które trzeba zbadać i spełnić, aby za-
gadnienia techniczne kształtujące port mogły być zrealizowane. 

STAN ISTNIEJĄCY W PORCIE

Zagospodarowanie istniejącej przystani (rys. 3 i 4) jest od-
powiednie w porcie ukształtowanym w ujściu rzeki. Obiekty 
zarówno lądowe jak i wodne wykazują jednak zużycie po wielu 
latach pracy w środowisku morskim oraz wskutek wyeksplo-
atowania. Brak remontów i napraw także osłabiły żywotność 
istniejących budowli.

Istniejąca przystań jachtowa w Górkach Zachodnich zlokali-
zowana jest w urokliwym otoczeniu zarówno od strony lądu jak 
i od strony rzeki Wisły Śmiałej w jej ujściu do morza (rys. 1). 
Przystań położona jest w granicach administracyjnych miasta 
i oddalona jest od wód Zatoki Gdańskiej o około 1,5 km. 

Część lądowa

Na działce lądowej istnieją obiekty kubaturowe o różnej 
wielkości i przeznaczeniu, a mianowicie:

 – Hangar z częścią biurowo-usługowo-socjalną – 2 596 m2,
 – Hangar – 510 m2,
 – Hangar – 568 m2,
 – Budynek gospodarczy – 116 m2,
 – Garaż – 77 m2.

Rys. 4. Schematyczny plan sytuacyjny istniejącej przystani jachtowej
z oznaczeniem odcinków nabrzeży i pomostów
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Obiekty istniejące, to jest: hangar z częścią biurową oraz bu-
dynek gospodarczy, a także fragmenty istniejącego ogrodzenia 
przeznaczonego do zachowania wraz z bramami i furtkami nie 
podlegają zmianom ani rozbiórce.

Nawierzchnia na terenie portu jest częściowo utwardzona 
(nawierzchnia betonowa, asfaltowa, kostka betonowa, płyty 
betonowe chodnikowe, ażurowe itp.). Występują tereny zielone 
w formie trawników z pojedynczymi drzewami i krzewami. Port 
jest ogrodzony. Dostęp samochodowy możliwy jest przez dwie 
bramy: główną i zapasową. Dostęp pieszy na teren portu umoż-
liwiają trzy furtki.

Według dostępnych danych, od czasu wybudowania do dnia 
dzisiejszego, Port Jachtowy będący przedmiotem rozbudowy 
poddany był niewielkim modernizacjom i remontom. Przygo-
towano kilka projektów modernizacyjnych, które nie doczekały 
się jednak realizacji. Ostatni remont dotyczył pomostów drew-
nianych i był przeprowadzony w 2013 roku.

Część wodna

Nabrzeża przystani położone są na zachodnim brzegu, w po-
łudniowej części rozlewiska Wisły Śmiałej. Akwatorium przy-
stani to duży, o powierzchni 12 675 m2, prostokątny basen. Jego 
południowa część przeznaczona jest na większe jachty, nato-
miast północna – na mniejsze. W części północnej basen porto-
wy przedzielony jest dwoma drewnianymi pomostami.

Na nabrzeżu południowym „S” (oznaczenia nabrzeży „N”, 
„W”, „S” i pirsu „E” według rys. 4) zlokalizowany jest stacjo-
narny żuraw o udźwigu 12 ton, którym można podnosić sporej 
wielkości jachty morskie. Nabrzeża wyposażone są w rozdziel-
nice energii elektrycznej. W bezpośrednim sąsiedztwie portu 

zlokalizowana jest przystań Marina Przełom (Delphia) (rys. 3). 
Obie przystanie mają wspólny pomost (N), na którym osadzone 
jest ogrodzenie rozgraniczające. 

Nabrzeża i pomosty do cumowania mają łączną długość 
około 400 m. Głębokość techniczna oraz dopuszczalna przy ist-
niejących nabrzeżach i pomostach wynosi 3,5 m.

Konstrukcja istniejących nabrzeży i pomostów

Na terenie istniejącej obecnie przystani jachtowej można 
wyróżnić następujące konstrukcje hydrotechniczne: 

 – nabrzeże (brzeg) na odcinku X-0 – skarpowe, o łagodnej 
skarpie umocnionej kamieniem łamanym, 

 – nabrzeża na odcinkach 0-1, 1-2, 2-3, 3-4 i 4-5 – oczepo-
we na stalowej ściance szczelnej Larssena, 

 – na odcinku 5-15 – pomosty drewniane posadowione na 
palach drewnianych. 

Plan układu nabrzeży, pomostów oraz pali cumowniczych 
wraz z oznaczeniem odcinków pokazano na rys. 4. Dostępne 
przekroje istniejących konstrukcji nabrzeży i pomostów pokaza-
no na rys. 5 ÷ 7. Inwentaryzację istniejących konstrukcji hydro-
technicznych przedstawiono w opracowaniu [2], skąd przywo-
łano niektóre przekroje do niniejszego artykułu.

Stan techniczny istniejących nabrzeży i pomostów

Stan techniczny istniejących nabrzeży i pomostów przedsta-
wiono w ekspertyzie [2], na podstawie której przywołano okre-
ślone ustalenia.

Rys. 5. Przekrój istniejącego pirsu E
1 – wypełnienie piaskiem uzupełniane betonem podczas eksploatacji oraz okresowych remontów; 2 – stalowa ścianka szczelna Larssen; 3 – ściąg stalowy;

4 – oczep żelbetowy; 5 – nawierzchnia betonowa; 6 – płyty MEBA; 7 – istniejące dno.
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Część podwodna

Stalowa ścianka szczelna występująca pod oczepem (w pa-
sie do rzędnej -1,0 m) wykazuje korozję na całej długości na-
brzeży. Silna korozja ścianki sięgająca do 60%, a we wżerach 
znacząco większa oraz liczne otwory perforacyjne o różnej 
wielkości dyskwalifikują istniejącą ściankę szczelną z dalszego 
użytkowania. Ogólny stan stalowej ścianki szczelnej nabrzeży 
należy określić jako przed awaryjny.

Pale drewniane pomostów, w strefie wahań zwierciadła 
wody, mają ubytki około 20%. Natomiast pale cumownicze, 
przy pomostach drewnianych, mają liczne ubytki (około 30%) 
w części głowicowej i w strefie wahań zwierciadła wody. Ogól-
ny stan pali drewnianych należy określić jako dostateczny.

Część nadwodna

Oczepy żelbetowe wykazują oznaki silnej korozji po-
wierzchniowej betonu, występują liczne ubytki betonu, zarówno 
w górnej jak i w dolnej części oczepu, wraz z odsłonięciem zbro-
jenia. Wyjątkiem jest wyremontowany odcinek oczepu, długości 
około 25,0 mb, na nabrzeżu „S”, którego stan jest dość dobry. 

Nawierzchnia wykazuje liczne nierówności i zagłębienia 
powstałe wskutek ucieczki gruntu przez otwory w stalowej 
ściance szczelnej.

Stan techniczny oczepów żelbetowych i nawierzchni istnie-
jących budowli hydrotechnicznych należy uznać za zły.

Pomosty drewniane - pokład drewniany pomostów jest 
w dobrym stanie technicznym. Występują ubytki w opierzeniu 
powierzchni bocznej pomostu graniczącego z Mariną Delphia 
(Przełom). Ogólny stan techniczny części nadwodnej pomostów 
jest stosunkowo dobry.

Żuraw na nabrzeżu „S”

Żuraw jest konstrukcją metalową, stacjonarną, usytuowaną 
na nabrzeżu „S” w odległości około 4,4 m od linii odwodnej 
nabrzeża do osi masztu żurawia. Całkowity wysięg ruchomej 
części żurawia od osi pionowego masztu wynosi 7,0 m (a więc 
poza linię nabrzeża wystaje na odległość około 2,6 m). Ograni-
czona jest możliwość operacyjna żurawia w planie, to znaczy 
może on dźwigać ładunki w sektorze tylko 90°, poczynając od 
ramienia ustawionego prostopadle do linii odwodnej nabrzeża 
do położenia (po obrocie) ramienia nośnego równoległego do 
linii odwodnej nabrzeża.

Rys. 6. Przekrój istniejącego nabrzeża S
1 – istniejące dno; 2 – stalowa ścianka szczelna Larssen, brusy długości L = 6,0 m; 3 – ściąg stalowy f 36 mm co 2,0 m; 4 – stalowa tarcza kotwiąca 0,9 × 0,9 m;

5 – oczep żelbetowy; 6 – nawierzchnia betonowa grubości 20 cm

Rys. 7. Przekrój istniejącego nabrzeża N
1 – istniejące dno; 2 – palisada z pali drewnianych f 40 cm

o nieznanej długości; 3 – opierzenie z desek grubości 50 mm;
4 – istniejące ogrodzenie dzielące sąsiadujące mariny
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Udźwig żurawia wynosi 120 kN. Stateczność ustroju dźwigu 
zapewniają dwa odciągi, poczynając od osi masztu – jeden usy-
tuowany w linii prostopadłej do nabrzeża, drugi natomiast w li-
nii równoległej do nabrzeża (co wiąże się ściśle z ograniczoną 
strefą operacyjną żurawia). Każdy z obu odciągów (sztywnych) 
zakotwiony jest w blokach żelbetowych 3,5 × 3,5 × 1,2 m posa-
dowionych bezpośrednio w gruncie (w odległości 5,0 m od osi 
masztu do osi bloku kotwiącego). Maszt pionowy natomiast po-
sadowiony jest na czterech drewnianych palach o średnicy 0,5 m 
i długości 7,0 m wbitych w nachyleniu 7ː1. Głowice pali zwień-
czone są żelbetowym blokiem 2 × 2 × 1 m, w którym osadzona 
jest podstawa masztu żurawia. 

Urządzenie do spławiania łodzi

W celu opuszczenia na wodę lub podjęcia z wody małych 
łodzi lub jachtów wykorzystywane jest obecnie, dość pomy-
słowe i specyficzne urządzenie pływające, które można by na-
zwać pływającym slipem. Konstrukcję stanowi stalowy pomost 
(z drewnianym pokładem) zamocowany (oparty) na koronie 
oczepu nabrzeża, natomiast drugi koniec pomostu zamocowany 
jest między dwoma prostopadłościennymi pontonikami spełnia-

jącymi funkcję pływaków. Przyczepka samochodowa z łodzią 
(jachtem) bez kłopotu może wjechać na pochylnię (slip), lecz 
bez samochodu, aby opuścić jacht na wodę.

Ogólna ocena stanu technicznego istniejących obiektów hy-
drotechnicznych według ekspertyzy:

1. Ogólny stan techniczny nabrzeży można określić jako 
przed awaryjny z powodu bardzo silnej korozji oraz 
otworów perforacyjnych stalowej ścianki szczelnej pod-
trzymującej uskok naziomu, a także ze względu na zły 
stan oczepów żelbetowych stanowiących jej zwieńczenie.

2. Ogólny stan techniczny pomostów drewnianych moż-
na określić jako dostateczny ze względu na stan pali 
drewnianych.

WARUNKI NATURALNE

Charakterystyczne poziomy morza

Z okresu trzydziestolecia 1969-1998 charakterystyczne sta-
ny wody dla Gdańska podane przez IMiGW Gdynia przedsta-
wiono w tabl. 1.

Tabl. 1. Charakterystyczne stany wody z trzydziestolecia (1969-1998) dla Gdańska

Poziom morza [cm] Rok Okres obserwacji

Bezwzględnie najwyższy (najwyższy z najwyższych znanych) WWW 664 1843 do 1998

Najwyższy z najwyższych zaobserwowanych w okresie WW 638 – 1969-1998

Średni z najwyższych zaobserwowanych poziomów w okresie SWW 559 – 1969-1998

Średni ze wszystkich zaobserwowanych poziomów morza w okresie SW 509 – 1969-1998

Średni z najniższych poziomów zaobserwowanych w okresie SNW 446 – 1969-1998

Najniższy z najniższych zaobserwowanych w okresie NW 414 – 1969-1998

Bezwzględnie najniższy (najniższy z najniższych znanych) NNW 395 1887 do 1998

 – stan WWW zanotowano w roku 1843 przed regulacją ujścia Wisły,
 – stan alarmowy dla Nowego Portu wynosi 570 cm,
 – stan maksymalny z lat 1951-1980 wynosi 615 cm, 
 – stan maksymalny w roku 1983 podczas wezbrania sztormowego wyniósł 638 cm,
 – zero wodowskazu wynosi: -508 cm Kronsztadt

Tabl. 2. Charakterystyczne stany wody z dwudziestolecia (1988-2007) dla Portu Północnego

Poziom morza [cm] Rok Okres obserwacji

Najwyższy z najwyższych zaobserwowanych w okresie WW 644 23.11.2004 1988-2007

Średni z najwyższych zaobserwowanych poziomów morza w okresie SWW 606 – 1988-2007

Średni ze wszystkich zaobserwowanych poziomów morza w okresie SW 513 – 1988-2007

Średni z najniższych poziomów zaobserwowanych w okresie SNW 453 – 1988-2007

Najniższy z najniższych zaobserwowanych w okresie NW 432 – 1988-2007
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Z okresu dwudziestolecia z lat 1988-2007 charakterystyczne 
stany wody ze stacji IMiGW Gdańsk Port Północny przedsta-
wiono w tabl. 2.

W publikacji IBW PAN „Obciążenia Hydrodynamiczne Bu-
dowli Morskich – Wytyczne Projektowe – Tom I” podano bez-
względnie najniższy poziom morza zanotowany w Gdańsku 
w 1887 roku, który wynosił 395 cm, to znaczy osiągnął rzęd-
ną -1,05 m (A), natomiast poziom najwyższy zaobserwowany 
w 1914 roku, który wynosił 656 cm, osiągnął rzędną +1,56 m 
(A). Niewątpliwie stany wód Zatoki Gdańskiej mają zasadniczy 
wpływ na poziomy wody w Wiśle Śmiałej. Sztormowe stany 
alarmowe (powyżej 580 cm, według odczytów ze stacji wo-
dowskazowej Nowy Port) występują przeważnie od września 
do marca z największą częstotliwością w listopadzie, grudniu 
i styczniu. Przeciętne spiętrzenie sztormowe (cofka) wynosi 
0,5 m i trwa około 31 ÷ 32 godzin, rekordowe zanotowano w lu-
tym 1962 roku 68 godzin.

Przyrosty wody układają się średnio w granicach 
10 cm/godzinę. Na potrzeby niniejszego zadania można przyjąć 
maksymalny poziom wody 647 cm, a minimalny 402 cm. Praw-
dopodobieństwo wystąpienia skrajnych stanów wody możliwe 
jest w okresie jesienno-zimowym (zwiększona częstotliwość 
wiatrów sztormowych i niżów barycznych). Wysoka woda wy-
stępuje podczas sztormów północnych i zachodnich, przy wia-
trach południowych poziom wody opada. 

Wraz ze zmianami poziomu wody w Zatoce Gdańskiej ko-
relują się zmiany kierunku przepływu w ujściu Wisły Śmiałej. 
Na Wiśle Śmiałej odnotowuje się minimalny przepływ wód do 
ujścia rzeki. Jedynie długookresowe wiatry wywołują ruchy 
wód w postaci cofki, powodując wzrost poziomu wód akwenu 
i w porcie. Średnie notowania wahań zwierciadła wody osiąga 
wartość 20 ÷ 70 cm. 

Założona głębokość techniczna Ht w porcie o wartości 4,0 m 
zapewnia odpowiednio bezpieczną głębokość manewrową dla 
jachtów o długości Lc = 7,0 m do 18,0 m.

Warunki geologiczno-inżynierskie

Na podstawie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej moż-
na stwierdzić, że podłoże inwestycji zbudowane jest z czwarto-
rzędowych osadów wieku holoceńskiego w postaci:

 – piasków rzecznych, korytowych i dennych, różnej frak-
cji,

 – mad rzecznych, to jest organicznych namułów i glin 
próchnicznych.

Namuły nawiercono, generalnie, w stanie plastycznym, 
a w strefie przydennej - miękkoplastycznym. Towarzyszące im 
piaski drobne z humusem oraz piaski próchniczne występują 
jako osady bardzo luźne. Mineralne piaski rzeczne występują 
w stanie luźnym, średnio zagęszczonym oraz zagęszczonym.

Występujące w podłożu grunty zaliczono do sześciu warstw 
geologiczno-inżynierskich, biorąc pod uwagę różnice genetycz-
ne, litologiczne i zróżnicowanie parametrów geotechnicznych. 
Do poszczególnych warstw geotechnicznych zaliczono grunty 
podobne pod względem geotechnicznym. Wydzielono następu-
jące warstwy:

Warstwa geotechniczna Ia i Ib – obejmuje namuły orga-
niczne (osad denny) w stanie miękkoplastycznym o IL

/n/ = 0,70; 
namuły piaszczyste oraz gliny pylaste próchniczne w stanie pla-
stycznym o IL

/n/ = 0,40.
Warstwa geotechniczna IIa i IIb – obejmuje piaski próch-

niczne oraz piaski pylaste i drobne, wilgotne i nawodnione, 
bardzo luźne o ID

/n/ = 0,15; grunty tej warstwy, ze względu na 
ich bardzo luźny stan, towarzyszące namuły oraz zawartość 
części organicznych należy sklasyfikować jako grunty słabono-
śne. Poniżej zalegają nawodnione piaski średnie i grube, luźne 
o ID

/n/ = 0,20
Warstwa geotechniczna IIc i IId – obejmuje nawodnione 

piaski różnej granulacji, średnio zagęszczone o ID
/n/ = 0,55 oraz 

nawodnione piaski drobne i średnie, zagęszczone o ID
/n/= 0,75.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Bu-
downictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. 
„w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania 
obiektów budowlanych” (Dz. U. nr 81, poz. 463) dla przedmio-
towej inwestycji przyjęto III kategorię geotechniczną w skom-
plikowanych warunkach gruntowo-wodnych.

Warunki hydrologiczne

Swobodne zwierciadło wód podziemnych nawierco-
no na głębokości 0,2 ÷ 1,3 m p.p.t., to jest na rzędnych 
0,13 ÷ 0,46 m n.p.m.. Spływ wód podziemnych odbywa się 
w kierunku wschodnim, do rzeki. Warunki wodne dotyczą okre-
su badań. Stan wód podziemnych, to znaczy poziom swobodne-
go zwierciadła wody, może ulegać wahaniom zależnym od pór 
roku, ilości opadów oraz stanu wód w Wiśle Śmiałej i w Zatoce 
Gdańskiej.

Zlodzenie

Zlodzenie akwenu występuje najczęściej w listopadzie 
i kończy się nie później niż pierwszego kwietnia. Jest ono zróż-
nicowane w zależności od surowości zimy. W rozpatrywanym 
akwenie może mieć charakter świeżego lodu – stałego lub po-
kruszonego. Na rozważanym akwenie nie zanotowano zagrożeń 
od dryfującego lodu. Podczas zlodzenia należy liczyć się z trud-
nościami w uprawianiu żeglugi.

Żeglowność w obszarze toru podejściowego zapewniona jest 
przez administrację morską, która nadzoruje prowadzenie akcji 
lodowej. W obszarze wewnątrz Portu Jachtowego możliwość 
uprawiania żeglugi zapewnia użytkownik czyli administracja 
portu.

Falowanie

Na podstawie analizy nawigacyjnej [1] wykonanej na po-
trzeby przewidywanej inwestycji przedstawiono informacje do-
tyczące falowania.

Tor wodny ujścia Wisły Śmiałej jest w miarę ustabilizowany 
i osiąga głębokość około 7,0 m przy zachowaniu kanału żeglow-
nego o szerokości 60 ÷ 70 m, oczywiście przy wykonywaniu 
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okresowych prac pogłębiarskich. Warunki te zapewnione są na 
oznakowanym torze wodnym od ujścia Wisły Śmiałej do obrot-
nicy w rejonie Kanału Płonie. 

W akwenie toru podejściowego oraz przy nabrzeżach przy-
stani jachtowych, zlokalizowanych na zachodnim brzegu ujścia 
Wisły, występuje falowanie wiatrowe oraz zjawisko cofki. Źró-
dłem powstawania falowania są także statki przepływające po 
torze wodnym (kutry, motorówki i łodzie rybackie).

Uwzględniając osłonięte i stosunkowo płytkie koryto rze-
ki Wisły Śmiałej, można przyjąć, że falowanie głębokowodne 
w tym rejonie nie występuje. Natomiast nie można wykluczyć 

powstania „okna energetycznego falowania”, które przez po-
głębione (do 7,0 m) wejście w Górkach Zachodnich umożliwia 
przemieszczanie się falowania z Zatoki Gdańskiej o większej 
wysokości i energii fali w akwenie ujścia Wisły Śmiałej. Przeni-
kające fale wchodzą na odsłoniętą przestrzeń akwatorium przy-
stani jachtowych, uzyskując warunki do rozbiegu fal, by w koń-
cowym efekcie powodować znaczny rozkołys zacumowanych 
i nieosłoniętych falochronem jachtów.

Kolejnym źródłem falowania, występującego w obrębie ana-
lizowanego obszaru wodnego, jest tworzące się falowanie od 
przepływających w pobliżu torem wodnym statków, kutrów, ba-

Rys.8. Plan rozbudowy Portu Jachtowego – Etap I
1 – marina Delphia (Przełom); 2 – wejście do portu; 3 – tor wodny w akwenie portu; 4 – pirs E; 5 – nabrzeże S; 5a – dźwig stacjonarny o nośności 12 t;

 6 – nabrzeże W; 7 – nabrzeże N; 8 – pomost pływający nr 1 ze stanowiskami z Y-bomów; 9 – pomosty pływające z Y-bomami; 10 – falochron pływający;
11 – rzeka Wisła Śmiała
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rek, łodzi rybackich, które zdążają do wyjścia na Zatokę Gdań-
ską lub wracają do macierzystych przystani. Niektóre z nich, 
płynąc, przybliżają się do prędkości krytycznych, powodując 
między innymi wzrost wysokości fali powstającej ze spiętrzenia 
wody przed dziobem statku (wówczas mówimy o powstałej fali 
dziobowej), natomiast w obrębie śródokręcia następuje obniże-
nie lustra wody. Wywołana zmiana jest wynikiem prądu wypor-
nościowego. Falowania wtórne składają się z fal ukośnych i po-
przecznych, fale te są krótkookresowe, wychodzące z dziobu 
i rufy są wynikiem ciśnień wody na dziób i rufę statku. 

Falowania od statków wytworzone na torze wodnym będą 
wywoływały kołysanie, rezonans i szarpnięcia jachtów zacumo-
wanych na stanowiskach postojowych na zewnątrz osłoniętego 
portu. W sytuacjach skrajnych może dochodzić do zerwania 
cum na jachcie na skutek przepływającego statku z prędkością 
zbliżoną do krytycznej dla danego statku wypornościowego. 
Tym niekorzystnym zjawiskom można przeciwdziałać admini-
stracyjnie, występując do Kapitana Portu Gdańsk z wnioskiem 
o ustanowienie ograniczenia prędkości statków na wskazanym 
odcinku toru wodnego, na przykład na wysokości Portu Jachto-
wego w Górkach Zachodnich.

ROZBUDOWA PORTU

Realizacja zadania „Górki Zachodnie w Gdańsku – rozbudo-
wa Portu Jachtowego” planowana jest w ramach przedsięwzię-
cia strategicznego „Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze 
Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej”. Przebudowa i rozbudowa 
Portu Jachtowego w Górkach Zachodnich pozwoli na obsługę 
środowiska żeglarskiego w wyższym i nowocześniejszym stan-
dardzie obsługi, niż to było dotychczas praktykowane. Powstaną 
nowe konstrukcje pomostów pływających oraz nabrzeży posto-
jowych wraz z obszernym zapleczem logistycznym.

Rozbudowa Portu Jachtowego w Górkach Zachodnich 
będzie realizowana w dwóch etapach:

Etap I: obejmuje północną cześć Portu Jachtowego,
Etap II: obejmuje południową część Portu Jachtowego.
Podział i zakres prac do wykonania w każdym etapie 

w zakresie branż przyjęto następująco:

W części lądowej

 – wykonanie zagospodarowania terenu na zapleczu nabrze-
ży, w tym, miedzy innymi,, budowa nawierzchni wzdłuż 
nabrzeży, chodników czy nawierzchni ażurowych,

 – budowa dwóch identycznych budynków sanitariatów: 
nr 1 − w północnej części portu jachtowego i nr 2 − w po-
łudniowej części,

 – budowa drogi dojazdowej wewnętrznej zaczynającej się 
od istniejącej pętli autobusowej do głównego wjazdu na 
teren portu jachtowego z uwagą jak poniżej,

 – budowa ogrodzenia wraz z częściową rozbiórką ogrodze-
nia istniejącego w miejscach kolizji z elementami projek-
towanymi lub dublowania się ogrodzeń istniejących,

 – wykonanie instalacji i sieci wodno-kanalizacyjnych 
(wraz z wylotami wód opadowych W-I i W-II), elek-
trycznych, telekomunikacyjnych, 

 – budowa zbiornika wód zaolejonych,
 – budowa zbiornika bezodpływowego na nieczystości 

ciekłe,
 – budowa przepompowni kanalizacji sanitarnej,
 – realizacja trawników,
 – realizacja elementów małej architektury (projektowane 

ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery, tablica infor-
macyjna, maszty flagowe, nowa lokalizacja istniejącego 
masztu flagowego),

 – wycinka drzew i krzewów kolidujących z projektowaną 
infrastrukturą. 

W części wodnej

 – prace rozbiórkowe, w tym likwidacja umocnienia brze-
gu Wisły Śmiałej, rozbiórka pomostów drewnianych 
zlokalizowanych w basenie portu jachtowego, rozbiórka 
drewnianej konstrukcji przebudowywanego nabrzeża N 
(oznaczenia nabrzeży N, W, S i pirsu E), rozbiórka ele-
mentów zagospodarowania terenu kolidujących z projek-
towaną infrastrukturą, 

 – budowa pirsu E wzdłuż brzegu Wisły Śmiałej z pochyl-
nią i stanowiskiem dla travelliftu na północnym końcu 
nabrzeża i slipem na południowym końcu nabrzeża,

 – przebudowa nabrzeży W, S, nabrzeża (pirsu) N i pirsu E 
(polegająca na rozbiórce części konstrukcji oraz wyko-
naniu oczepowych nabrzeży i pirsu, wspartych na stalo-
wych ściankach szczelnych),

 – budowa pomostów pływających – trzech pomostów pły-
wających w basenie Portu Jachtowego i pomostów pły-
wających na przedłużeniu nabrzeża N (obejmująca wbi-
cie pali lub montaż martwych kotwic i montaż pomostów 
pływających),

 – wykonanie murów oporowych (przeciwpowodziowych) 
– jednego na północnej granicy Portu Jachtowego i dru-
giego w rejonie południowej granicy Portu Jachtowego,

 – wykonanie prac czerpalnych – pogłębienie basenu por-
tu jachtowego i akwenu Wisły Śmiałej w rejonie Portu 
Jachtowego do głębokości technicznej - 4 m p.p.m.. 

Szczegółowy podział inwestycji
na dwa etapy w branżach

1. Branża budowlana: budynki sanitariatów: nr 1 i nr 2 
w ramach Etapu II.

2. Branża hydrotechniczna:
a) Etap I: pirs E, nabrzeże S, nabrzeże W, nabrzeże N 

wraz z pomostami pływającymi nr 1, 2 i 3, falochron 
pływający oraz roboty czerpalne.
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 W obszarze przyszłego pirsu E, na trasie projekto-
wanego wodociągu planowane jest przygotowanie 
podłoża oraz wykonanie dalszych prac związanych 
z przykryciem wodociągu i zabezpieczeniem przed 
przemarzaniem.
Roboty towarzyszące:

 – Demontaż istniejącego stacjonarnego żurawia 
o udźwigu 120 kN wraz z likwidacją bloków be-
tonowych oraz jego montaż (na nowych funda-
mentach) na nabrzeżu S w nowej lokalizacji (do 
czasu zrealizowania Etapu II). Likwidacja żura-
wia nastąpi w Etapie II.

b) Etap II: nabrzeże E, slip, stanowisko traveliftu i po-
chylnia.
Roboty towarzyszące: 
 – Demontaż na nabrzeżu S stacjonarnego żurawia 

o udźwigu 120 kN. Jednak warunkiem likwidacji 
żurawia jest zakup i potwierdzenie funkcjonowa-
nia traveliftu.

3. Branża sanitarna:
a) Etap I: 

 – Sieć wodociągowa DN150, L ≅ 420 m z czterema 
hydrantami HP80, 
 • przełączenie 2 istniejących budynków,
 • budowa 3 przyłączy wodociągowych ze stud-

niami wodomierzowymi,
 • instalacja wody zimnej od studni SW2 do 

punktów poboru wody;
 – Kanalizacja sanitarna:

 • od punktu odbioru ścieków z jachtów KS1 
poprzez rurociąg tłoczny do studni rozprężnej 
i ostatecznie do bezodpływowego betonowe-
go zbiornika prefabrykowanego o pojemności 
10,0 m3;

 – Kanalizacja deszczowa:
 • układ kanalizacji z wylotem W-I; demontaż 

istniejącego wodociągu i przyłącza wodocią-
gowego; 

b) Etap II:
 – Przyłącza wodociągowe:

 •  budowa 3 przyłączy wodociągowych ze stud-
niami wodomierzowymi,

 • instalacja wody zimnej od studni SW1 do 
punktów poboru wody,, 

 •  instalacja wody zimnej do hydrantu na terenie 
pompowni ścieków;

 – Kanalizacja sanitarna:
 • sieć rurociągów grawitacyjnych odbierają-

cych ścieki sanitarne z istniejących i nowo 
projektowanych budynków; budowa pom-
powni ścieków z rurociągiem tłocznym i gra-
witacyjnym; 

 – Kanalizacja wód zaolejonych ze zbiornikiem bez-
odpływowym ;

 – Kanalizacja deszczowa:
 • układ kanalizacji z wylotem W-II wraz z od-

cinkiem D6 – D8 układu W-I,
 • instalacje wewnętrzne w budynkach sanitaria-

tów nr 1 i nr 2 (w zakresie wodno-kanaliza-
cyjnym, centralnego ogrzewania, wentylacji, 
kanalizacji deszczowej) 

 – Demontaż: 
 • istniejącego zbiornika bezodpływowego 

na ścieki sanitarne (obok budynku główne-
go),

 • zbiornika bezodpływowego o pojemności 
10,0 m3 (przejmującego zrzut ścieków od 
punktu KS1), przełączanie rurociągu tłoczne-
go do projektowanej sieci kanalizacji sanitar-
nej,,

 • istniejącego wodociągu z przyłączem.
4. Branża elektryczna:

a) Etap I: budowa sieci energetycznej niskiego napięcia 
0,4 kV o długości 890 mb, budowa kanalizacji ka-
blowej energetycznej o długości 150 mb, rozdzielnica 
RG i SO, słupy oświetleniowe na falochronach oraz 
terenie zewnętrznym, oświetlenie ścieżki cumowni-
czej oraz punkty poboru energii,

b) Etap II: budowa sieci energetycznej niskiego napię-
cia 0,4 kV o długości 970 mb, budowa kanalizacji ka-
blowej energetyczne o długości 260 mb, przebudowa 
sieci SN 15 kV (ENERGA Operator), przebudowa 
sieci niskiego napięcia 0,4 kV (ENERGA Operator), 
słupy oświetleniowe na terenie zewnętrznym, oświe-
tlenie ścieżki cumowniczej oraz punkty poboru ener-
gii.

5. Branża teletechniczna:
a) Etap I: budowa kanalizacji teletechnicznych ze stud-

niami SK-1 i SKR-1 o długości 650 mb;
b) Etap II: budowa kanalizacji teletechnicznych ze 

studniami SKR-1 i SKR-2 o długości 280 mb, prze-
budowa sieci ORANGE Polska S.A., zabezpieczenie 
kabla ziemnego Morskiego Oddziału Straży Granicz-
nej, system monitoringu wizyjnego (kamery, światło-
wody, zasilanie), system dostępu do sieci bezprzewo-
dowej (punkty dostępowe, okablowanie).

6. Branża drogowa:
a) Etap I: roboty nawierzchniowe i zieleń – w zakresie 

terytorialnym Etapu I;
b) Etap II: roboty nawierzchniowe (w tym droga dojaz-

dowa wewnętrzna) i zieleń w zakresie terytorialnym 
Etapu II.

7. Zagospodarowanie terenu:
a) Etap I: demontaż części starego ogrodzenia, wycin-

ka części drzew, przeniesienie istniejącego masztu 
w okolice południowego wjazdu na teren przystani;
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b) Etap II: demontaż starego ogrodzenia, montaż no-
wego ogrodzenia, wycinka drzew, montaż elementów 
małej architektury (stojaki na rowery, tablica infor-
macyjna, maszty na flagi, ławki, kosze na śmieci).

Zakres prac jest obszerny i wielowątkowy podobnie jak całe 
przedsięwzięcie. Jak to często bywa wiele prac nakłada się na 
siebie zarówno w czasie, jak i w terenie, co wymaga precyzyjnej 
organizacji, zorganizowanych dostaw materiałów i stosunkowo 
dużej liczby sprzętu i ludzi.
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