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                                                 OPIS TECHNICZNY 

                          DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO                                                  

               „ROZBIÓRKA I  BDUOWA  POMOSTU Z PLATFORMĄ WIDOKOWĄ            

                            NA JEZIORZE WIGRY W MIEJSCOWOŚCI WIGRY”                 

                                              

1.  Podstawa opracowania. 

 

- umowa z dn.01.09.2017 r., 

- mapa do celów projektowych w skali 1 : 500 

- ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo Wodne ( Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn.zm.) 

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie zakresu i formy 

projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz.1133) 

- rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 

z 2012 r. poz. 462) 

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.) 

- badania geotechniczne, pomiary i oględziny własne 

- decyzja o warunkach zabudowy nr PP.6730.75.2016.JM z dnia 10.01.2017 r. 

- decyzja Wójta Gminy Suwałki nr PP.6730.46.2017.ID zmieniająca decyzję o warunkach 

zabudowy nr PP.6730.75.2016.JM z dnia 10.01.2017 r. 

- pozwolenie wodnoprawne - decyzja Starosty Suwalskiego z dnia 09.11.2017 r.   

nr OŚR.6341.34.2017.JM  

- kopia mapy ewidencyjnej    

- uproszczony wypis z rejestru gruntów działek, na których prowadzone będą roboty  

 

2.   Inwestor: Wigierski Park Narodowy, 16-402 Suwałki, Krzywe 82 

 

3.   Przedmiot i zakres opracowania 

                  3.1.Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania projektowego jest rozbiórka istniejącego pomostu drewnianego i budowa  

pomostu z platformą widokową o tej samej lokalizacji na jeziorze Wigry w miejscowości Wigry z 

przeznaczeniem na cele rekreacyjno-wypoczynkowe dla ludności miejscowej i turystów. 

3.2.Lokalizacja pomostu 

      Pod projektowanym pomostem znajduje się działka nr 200 jeziora Wigry, Obręb 0019,     

      Magdalenewo i Wigry będąca własnością Skarbu Państwa pozostająca w zarządzie Wigierskiego  

      Parku Narodowego.  

Lokalizacja pomostu jest utrwalona od ubiegłego wieku  i nie ulegnie zasadniczym zmianom. Teren 

przedsięwzięcia nie jest objęty żadną z form ochrony konserwatorskiej. Leży natomiast na terenie 

Wigierskiego Parku Narodowego – Ostoja Wigierska o kodzie PLH 20004, która wchodzi w skład 

specjalnej ochrony obszaru Puszczy Augustowskiej -  kod PLB 200002 

      Inwestycja jest zgodna z decyzją o warunkach zabudowy nr PP.6730.75.2016.JM z dnia 10.01.2017 r.    

      wydaną przez Wójta Gminy Suwałki i decyzją Wójta Gminy Suwałki nr PP.6730.46.2017.ID   

      z dnia 13.11.2017 r. zmieniająca decyzję o warunkach zabudowy nr PP.6730.75.2016.JM z dnia  

     10.01.2017 r. 

 

     3.3. Zakres opracowania obejmuje: 

- roboty pomiarowe i przygotowawcze: 

- roboty rozbiórkowe istniejącego pomostu, 

- transport materiałów na plac budowy, 

            -    wbicie pali z rur stalowych o średnicy 219,1/6.3 mm o dł. od 7.0-11.0m, 
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- montaż elementów pomostu i pomostu ruchomego (odboju do cumowania) z tworzywa 

sztucznego w kolorze szarym: kleszczy i dźwigarów,  

- montaż pokładu z desek pomostowych z tworzywa sztucznego w kolorze brązowym, 

- montaż poręczy i bramek z drewna dębowego malowanych preparatem ochronnym w 

kolorze brązowym, 

- montaż ławek na platformie z tworzywa sztucznego w kolorze brązowym, 

- montaż trapu stalowego o regulowanej wysokości, 

- uporządkowanie terenu w miejscu prowadzenia robót, 

- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza 

      

     4. Stan istniejący 

      4.1. Opis istniejącego pomostu 

Istniejący pomost drewniany został przebudowany w 1999 r. na przyjazd papieża. Przebudowany 

ponownie w 2010 r. posiada wymiary w planie 3.0x(10.3+6.7) m, platformę widokową o wym. 9.0x 

4.6 m oraz pomost ruchomy do cumowania 0.7 x 5.6 m.  Pomost na palach drewnianych średnicy od 

25 do 30 cm w ilości 28 szt. plus 8 szt. pali pomostu ruchomego. Pokład pomostu z desek 

drewnianych gr. 5 cm oparty na balach 14x14 cm. Bale oparte na kleszczach 10x22 cm 

zamocowanych na palach. Na platformie pomostu 4 szt. ławek drewnianych. Wokół pomostu poręcze 

drewniane.  Stan techniczny pomostu jest zły. Elementy pomostu: pale, pokład, kleszcze, belki, 

poręcze i ławki uległy biologicznej degradacji.    

      4.2. Uzbrojenie terenu 

      W zakresie opracowania brak jest uzbrojenia terenu podziemnego i nadziemnego.  

     4.3  Zabudowa przedmiotowej działki 

W sąsiedztwie objętym granicami inwestycji znajduje się istniejąca zabudowa klasztoru wigierskiego i     

usługowa.   

     4.4. Komunikacja 

      Dojazd do terenu inwestycji od strony południowej drogą powiatową działka nr 150, która jest   
      własnością powiatu suwalskiego. Wejście na pomost przez działkę gminy Suwałki nr 163/2 poprzez  

      istniejący chodnik, który pozostaje bez zmian. 

      4.5. Warunki gruntowe 

      Warunki gruntowe określono na podstawie dwóch otworów geotechnicznych wykonanych przez   

      EKO-GEO Suwałki w sierpniu  2017 r. Z badań wynika, że grunty  nienośne-namuły zalegają               

      Od 2.4 do 6.1 m od lustra wody.  Poniżej tej warstwy występują grunty nośne. 

      W podłożu nośnym zalegają piaski średnie i grube w stanie średnio zagęszczonym od                 

       ID=0.25-050,     

      4.6. Analiza hydrologiczna 

      Dane do analizy hydrologicznej jeziora Wigry zaczerpnięto z Instytutu Meteorologii i   

      Gospodarki Wodnej . 

      Poziom wody średniej jeziora Wigier  wynosi 131.90 m npm Kr.  

      Poziom wody jeziora na dzień 25.08.2017 r. wynosił 131.76 m npm Kr. 

      Poziom góry istniejącego pomostu od 132.37 do132.57 m npm Kr. 

Poziom dołu belek istniejącego pomostu około – 131.95 m npm Kr. 

Obszar przeznaczony pod budowę pomostu jest usytuowany w obrębie skłonu dna jeziora w kierunku 

północnym o spadku dochodzącym do ok. 11.5%. Dno jeziora opada od rzędnych 131.79 do 129.30 m 

npm Kr. na końcu pomostu. Toń jeziora waha się w rejonie pomostu od 0.00 do ok. 2.5 m. 

 

      5. Projektowane zagospodarowanie terenu 

       5.1.Rozwiazanie projektowe 

      -     rozbiórka istniejącego pomostu. Opis rozbiórki pomostu w dalszej części pkt.8.  

  -     budowa  pomostu w kształcie litery „T” o wymiarach w planie:  

- części prostopadłej do brzegu 12.0 x 3.0 m długości 12.0 m 

- części równoległej do brzegu - platforma widokowa o wymiarach 9.00 x 9.00 m 

- trap stalowy o regulowanej wysokości o wymiarach 1.5 x 2.0 m 

- pomost ruchomy do cumowania statków o wym. 0.7 x 5.0 m 
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- poręcze z drewna dębowego wokół pomostu i platformy  

- ławki na platformie z tworzywa sztucznego 

W części prostopadłej do brzegu na długości 12.0 m pale o rozstawie w osiach prostopadłych do  

brzegu 2.54 m i równoległych 1.85, 2.00 i 2.23 m o długości od 7.0 m do10.0 m i w części równoległej  

do brzegu - na platformie widokowej pale o rozstawie w osiach prostopadłych do brzegu 2.13 i 2.14 m  

i równoległych  2.16 i 2.11 m o długości od 10-11.0  m.   

Na pomoście ruchomym pale podwójne o rozstawie 0.22x 2.15 m dł.11.0 m, w tym pale skośne 

nr 38, 40 i 42 wbite pod kątem 15
0
. 

Trap stalowy oparty na dwóch palach długości 10.0 m. Przed trapem dwa pale cumownicze nr 46 i 47  

(dalby) wbite pod kątem 15
0
 w odległości 0.3 m od trapu o rozstawie 2.5 m długości po 10.0 m  

zakończone przedłużeniami służącymi jako pachołki do cumowania. Elementy trapu stalowego  

ocynkowane. 

Konstrukcja szkieletowa pomostu z elementów z tworzywa sztucznego oparta na palach stalowych: 

- kleszcze 8x23 cm z tworzywa sztucznego w kolorze szarym 

- belki 8x23 cm i 16x24 cm (pomost ruchomy) z tworzywa sztucznego w kolorze szarym 

- pokład z desek pomostowych 4.8x16.5x300 cm z tworzywa sztucznego w kolorze brązowym.  

Pomost wyposażony w poręcze oraz furtki przy trapie i pomoście ruchomym z drewna dębowego  

sezonowanego zabezpieczonego gruntem i dwukrotnie impregnatem woskowym  w kolorze  

brązowym. Ławki wokół platformy widokowej z tworzywa sztucznego w kolorze brązowym. 

    Połączenia kleszczy i belek z palami za pomocą śrub z łbem grzybkowym (zamkowe)M16x200 i   

    M16x300 wg PN-82406. Belki z kleszczami za  pomocą łączników  kątowych 100x100x50x4 mm i  

    wkrętów z łbem sześciokątnym 10x80 mm. Łączniki wg wykonania indywidualnego. 

    Pokład mocowany do belek za pomocą wkrętów z łbem stożkowym o średnicy  8x100 mm wkręcanych  

    na bity - T40.  

Pale nośne pomostu z rur stalowych 219.1x6.3 mm zabezpieczone na całej długości powłoką 

epoksydową grubości 150 μm w zakładzie produkcyjnym, wypełnione po wbiciu betonem z  

przedłużeniami z profilu zamkniętego 100x100x4 mm do mocowania kleszczy i belek. 

    Wszystkie elementy złączne  pomostu  niklowane lub ocynkowane fabrycznie. 

    Roboty budowlane  nie zakłócą istniejących stosunków wodnych. Będą odbywały się  przy użyciu    

    specjalistycznego sprzętu. Wszystkie materiały przeznaczone do wbudowania zostaną dostarczone na  

    budowę w stanie gotowym. Po zakończeniu robót  teren budowy zostanie uporządkowany i  

    doprowadzony do stanu  pierwotnego. 

    Projekt nie przewiduje budowy uzbrojenia podziemnego i nadziemnego. 

 

    5.2. Dane techniczne projektowanego pomostu w kształcie litery T:
 

-    część prostopadła do brzegu     – 3.0 x 12.0 m 

      -    część równoległa (platforma)     – 9.0 x 9.0 m 

      -    pomost ruchomy (odbój do cumowania)   – 0.7 x 5.0 m 

      -    trap stalowy o regulowanej wysokości   – 1.5 x 2.0 m 

      -    powierzchnia całkowita pomostu    – 123.50 m
2
 

      -    poziom góry pomostu      – 132.57 m npm Kr. 

      -    poziom pomostu ruchomego (odboju do cumowania) – 132.50 m npm Kr. 

-    poziom dołu belek pomostu     – 132.29 m npm Kr. 

Ustrój nośny pomostu:     

       -   belki 8x23 cm (pomostu ruchomego 16x24 cm) z tworzywa sztucznego oparte na  kleszczach   

 -   kleszcze 8x23 cm z tworzywa sztucznego oparte na  palach   

 -   podpory w formie pali z rur stalowych o śr. 219.1/ 6.3 mm 

      Konstrukcję pomostu i jego połączenia szczegółowo przedstawiono w części rysunkowej  załączonej   

      do projektu. 

 

     Pale:  powinny być dostarczone na plac budowy w stanie gotowym do wbicia i zabezpieczone    

     antykorozyjnie  na całej długości powłoką malarską epoksydową o grubości 150 µm. Rury pali   

     średnicy 219.1/6.3 mm wg PN 10216-1 ze stali gorąco walcowanej St37.0 potwierdzone atestem lub   

     świadectwem kontroli jakości z huty. Grubość powłoki należy sprawdzić na  budowie w obecności    
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     Inwestora. Szczegóły pali, długości pali oraz zestawienie materiałów pali przedstawiono tabelarycznie  

     i opisowo na rysunku załączonym do projektu „Pal stalowy  rurowy”.         

     Wsporniki pod kleszcze  spawanie  po wbiciu pali  zabezpieczyć na budowie powłoką antykorozyjną  

     j.w.  Pale wbić w dno jeziora według rysunku „Plan palowania”. Wytyczenie pali na podstawie  

     współrzędnych geodezyjnych dokona uprawniony geodeta. Z uwagi na zastosowanie szkieletu  

     pomostu z tworzywa sztucznego (elementy modułowe), należy zachować dokładny rozstaw pali. 

     Rzędna góry pali po wbiciu: 

- pomostu prostopadłego, platformy i dalb (46 i 47)   – 132.06 m npm Kr. 

- pomostu ruchomego (odboju do cumowania)   – 131.98 m npm Kr. 

- trapu stalowego       – 131.90 m npm Kr.  

     Wykonać betonowanie pali i przedłużeń betonem kl. C20/25.    

                             

  Drewno: - poręcze i furtki z drewna dębowego sezonowanego struganego o wymiarach poprzecznych: 

- pochwyt poręczy 8x12 cm 

- słupki poręczy i ramy furtek10x12 cm 

- krzyżulce furtek 8x8 cm 

- pasy poręczy 6x12 cm 

     Drewno dostarczone na plac budowy powinno być już zabezpieczone preparatem gruntującym  i  

     dodatkowo  preparatem  ochronno impregnacyjnym z zawartością wosku w kolorze  brązu przez  

     dwukrotne  malowanie środkami nie szkodliwymi dla  środowiska wodnego z załączonymi  

     świadectwami lub  atestami potwierdzającymi wykonanie zabezpieczeń. Przed nałożeniem każdej  

     warstwy powłoki odbioru  dokona Inspektor z Inwestorem. 

     Miejsca przycięć  i dopasowań na budowie na  bieżąco zabezpieczyć gruntem i impregnatem jw. 

     W trakcie eksploatacji pomostu impregnację elementów drewnianych należy wykonywać co  

     najmniej raz na dwa lata. 

Zawiasy furtek stalowe kątowe ocynkowane - wykonanie indywidualne (patrz rys. nr 8) 

 

     Konstrukcja szkieletowa pomostu: 

- belki i kleszcze pomostu i platformy o wymiarach w przekroju poprzecznym 8x23 cm z tworzywa   

      sztucznego z polietylenu (LDPE/HDPE) i prolipropylenu (PP) w kolorze szarym 

- kleszcze pomostu ruchomego (odboju do cumowania) o wymiarach w przekroju poprzecznym    

- 8x23 cm z tworzywa sztucznego z polietylenu (LDPE/HDPE) i prolipropylenu (PP) w kolorze 

szarym 

- belki pomostu ruchomego (odboju do cumowania)  o wymiarach w przekroju poprzecznym 16x24 

cm z tworzywa  sztucznego z polietylenu (LDPE/HDPE) i prolipropylenu (PP) w kolorze szarym 

- pokład pomostu, platformy, i pomostu ruchomego z desek pomostowych 4.8x16.5 z tworzywa  

sztucznego w kolorze brązowym. 

     Parametry techniczne tworzywa sztucznego: 

- wytrzymałość na zginanie ≥ 12MPa 

- moduł sprężystości przy zginaniu ≥ 600 MPa 

     Długości modułowe stopniowane co 50 cm. Na łączeniach belek i kleszczy pozostawić przerwy  

     dylatacyjne 0.5 cm. Zestawienie materiałów pomostu na rys. nr 5 - „Konstrukcja pomostu” 

    

    Ławki na platformie: 
     Ławki z tworzywa sztucznego w kolorze brązowym zlokalizowane wokół poręczy platformy.  

     Ławki wykonać wg  załączonego rysunku ławki rys. nr 11 „Ławka”.   

 

    Elementy złączne: 

    Połączenia szkieletu pomostu: 

- kleszczy i belek z palami za pomocą śrub M16x200 i M16x300 z łbem grzybkowym (zamkowe)   

      wg PN-82406 

- belki z kleszczami za pomocą złączy  kątowych 100x100x50x4 mm i wkrętów 10x80 mm z łbem 

sześciokątnym wg PN- 82501. Po 4 szt. wkrętów na złącze. Złącze kątowe 90 według wykonania 

indywidualnego ocynkowane galwanicznie z czteroma otworami średnicy 14 mm 



 

 18 

- deski pokładu  mocowane do belek za pomocą wkrętów  z łbem stożkowym 8x100 mm ze stali 

nierdzewnej A2 wg PN-82503.W miejscu wkręcenia wkrętu wyfrezować deskę  tak, aby główka 

wkrętu znalazła się we wgłębieniu ryfla.  

     Elementy złączne: śruby i wkręty  pomostu wykonane fabrycznie ze stali nierdzewnej  A2.  

     Nie można wkręcać wkrętów i śrub na siłę, bez wcześniejszego nawiercenia otworów w kleszczach,   

     belkach i w deskach pokładu. Wiertła powinny  być przystosowane do wiercenia stali.  

     Maksymalny  moment na wkrętarce dla wkrętów średnicy: 

- 10 mm wynosi 30 Nm 

-   8 mm wynosi 15 Nm 

     Minimalna średnica nawiercania otworów dla wkrętów w belkach: 

- ø 10 mm wynosi 7 mm 

- ø 8 mm wynosi 5 mm 

     Minimalna średnica nawiercania otworów dla wkrętów w deskach wynosi 8 mm. 

 

    Trap:  

     Trap stalowy 1.5x2.0 m o regulowanej wysokości do cumowania małych jednostek pływających: 

- pokład z krat stalowych  pomostowych 100x150x4 cm(2 szt.) montowane na typowe uchwyty 

Płaskowniki nośne krat  2x40 mm długości 150cm 

- rama z kątownika 60x60x6 mm (wymiary ramy dostosować do krat pomostowych) 

- słupki z rur ocynkowanych ø 50/4 mm z otworami ø18 mm na łańcuchy w słupkach środkowych 

- łańcuch poręczy ocynkowany kl. N/3 wg PN-75/M-84540 gr. 4 mm o wymiarach ogniwa 

19x15.4x4.0 mm z kotwami na słupkach skrajnych w formie śrub - hakami otwartymi  ø 6x100 

mm(zamknąć haki po zamocowaniu łańcuchów)  

- zawiasy trapu ocynkowane wg wykonania indywidualnego   

- element łukowy z rury ø 60/4 mm z otworami ø 16 mm o rozstawie co 10 cm 

Wszystkie elementy pomostu ocynkowane dostarczone w stanie gotowym do wbudowania i montażu. 

Trap stalowy i zestawienie materiałów i elementy trapu przedstawiono na rys. nr 9„Trap stalowy”  - 

przekrój 4-4. 

  

     Wyposażenie pomostu 

     Pomost został wyposażony:  

- poręcze i furtki z drewna dębowego 

- ławki ustawione i zamocowane na stałe do poręczy i pokładu platformy 

- trap stalowy o regulowanej wysokości 

- wieszak koła ratunkowego z kołem ratunkowym i linką 

- typową drabinkę długości 2.1 m ze stali nierdzewnej     

 

     6. Wykonawstwo i eksploatacja 

     Do budowy pomostu zastosować materiały i elementy złączne opisane powyżej. 

     Roboty palowe mają decydujący wpływ na trwałość i estetykę budowli. 

     W zależności od rodzaju sprzętu do wbijania pali należy ustalić stały wpęd pala.    

     Prowadzić stałą kontrolę wpędu pali i dziennik wbicia pali. 

     Po wykonaniu palowania i stężeniu pali za pomocą kleszczy i belek, przystąpić do montażu  

     pokładu i pozostałych elementów pomostu. Elementy konstrukcyjne pomostu łączyć za         

     pomocą elementów złącznych opisanych powyżej.     

     W  okresie  zimowym przy  nasilaniu  się  zjawisk  niekorzystnych  (długotrwałe  niskie  

     temperatury i szybki przyrost pokrywy lodowej) w celu zabezpieczenia pomostu przed 

     parciem lodu, należy obrąbywać lód od czoła pomostu na szerokość ok. 0,5m, a wolną  

     przestrzeń wypełnić słomą lub faszyną i zasypać śniegiem. 
 

      7.Organizacja i zabezpieczenie budowy 

     Na czas budowy Wykonawca w uzgodnieniu z Inwestorem oznakuje i zabezpieczy prowadzone   

      roboty. 

   



 

 19 

     8.  Roboty rozbiórkowe i rekultywacja terenu 

     8.1. Istniejący pomost drewniany  

Istniejący pomost drewniany został przebudowany w 1999 r. na przyjazd papieża. Przebudowany 

ponownie w 2010 r. posiada wymiary w planie 3.0x(10.3+6.7) m, platformę widokową o wym. 9.0x 

4.6 m oraz pomost ruchomy do cumowania 0.7 x 5.6 m.  Pomost na palach drewnianych średnicy od 

25 do 30 cm w ilości 28 szt. plus 8 szt. pali pomostu ruchomego. Pokład pomostu z desek 

drewnianych gr. 5 cm oparty na balach 14x14 cm. Bale oparte na kleszczach 10x22 cm 

zamocowanych na palach. Na platformie pomostu 4 szt. ławek drewnianych. Wokół pomostu poręcze 

drewniane.  Stan techniczny pomostu jest zły. Elementy pomostu: pale, pokład, kleszcze, belki, 

poręcze i ławki uległy biologicznej degradacji.    

     8.2. Roboty rozbiórkowe  

      Roboty rozbiórkowe istniejącego pomostu o konstrukcji drewnianej prowadzić pod nadzorem osoby  

      uprawnionej.  

      Zakres  robót rozbiórkowych obejmuje: 

- pokład drewniany z bali grubości 5 cm o powierzchni 95.6 m
2
  

- belki drewniane 3 szt. o wym. 0.14x0.14 x 21.6 m 

- belki drewniane 4 szt. o wym. 0.14x0.14 x 3.0 m 

- belki drewniane 2 szt. o wym. 0.14x0.14 x 4.6 m 

- belki drewniane 2 szt. o wym. 0.13x0.27 x 6.2 m 

- kleszcze drewniane- 16 szt. o wym. 0.10 x 0.24 x 3.0  m  

- kleszcze drewniane- 6 szt. o wym. 0.10 x 0.24 x 9.0  m 

- kleszcze drewniane- 6 szt. o wym. 0.10 x 0.24 x 0.7 m 

- poręcze drewniane (krzyżulce + pochwyt) - 56.1 mb 

- słupki drewniane 0.1x0.1x1.5 m – 54 szt. 

- ławki drewniane dł. po 2 .6 m – 4 szt. 

- wyciągnięcie pali drewnianych – 12 szt. o średnicy 25 cm 

- wyciągnięcie pali drewnianych – 24 szt. o średnicy 30 cm 

Drewno z rozbiórki z uwagi na jego biologiczne zużycie przeznaczyć do utylizacji   

      w piecu opałowym  do ogrzewania pomieszczeń. Miejsce wywozu wskaże Inwestor. 

 

     8.3. Rekultywacja terenu 

     Obejmuje uporządkowanie terenu w miejscu prowadzenia robót, uformowanie  uszkodzonego 

     brzegu jeziora z dopasowaniem do istniejącej sytuacji. Wywiezienie z terenu budowy   
     zanieczyszczeń po rozbiórce do utylizacji lub recyklingu zgodnie z gospodarką o odpadach. 

     Uwaga:  

     Na palu narożnym istniejącej platformy starego pomostu po prawej stronie znajduje się  

     wodowskaz. Pal pozostawić nie naruszając wodowskazu. Pal i wodowskaz nie koliduje z budową  

     nowego pomostu. 

     

     9. Zagrożenia oddziaływania na środowisko 
     W zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia  znajdują się obszary podlegające ochronie na     

     podstawie  ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody. 

     Planowane przedsięwzięcie  położone jest na terenie obszaru Natura 2000 - Wigierski Park Narodowy. 

     Nie jest prawdopodobne aby realizacja przedsięwzięcia mogła negatywnie wpływać na gatunki roślin     

     i zwierząt oraz siedliska przyrodnicze, dla ochrony których wyznaczone zostały obszary Natura 2000.                              

     Inwestycja ta nie znajduje się i nie zalicza do szczególnie szkodliwych ani też do mogących pogorszyć  

     stan środowiska zmieniając stosunki wodne.( Dz. U. nr 213 poz. 1397 z zm.). 

     9.1. Emisja hałasu 

     W trakcie prowadzenia budowy głównym źródłem emisji hałasu jest praca maszyn napędzanych    

     silnikami spalinowymi, takimi jak:  wibromłot, sprężarki, piły mechaniczne itp. Hałas będzie   

     krótkotrwały, sporadyczny, zaniknie po zakończeniu budowy. 

     9.2. Zanieczyszczenie powietrza  

     W trakcie  budowy emisja zanieczyszczeń ma charakter czasowy i lokalny – zmienia się w zależności   

     od miejsca i fazy budowy, znika wraz z zakończeniem budowy.  
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     9.3. Wody powierzchniowe i podziemne  

     Przedsięwzięcie nie ma wpływu na wody powierzchniowe i podziemne.  

     9.4. Świat roślinny 

     Przedsięwzięcie nie ma wpływu na świat roślinny. W rejonie  brak jest roślinności chronionej.  

     9.5. Gospodarka odpadami 

     Podczas wykonywania robót związanych z rozbiórką i budową wystąpią odpady budowlane w postaci: 

-    drewno z rozbiórki pomostu - do utylizacji.  

     9.6. Zabytki kultury materialnej  
     Roboty będą wykonywane w miejscu, gdzie był zlokalizowany już pomost. Na terenie budowy nie   

     występują  nierozpoznane stanowiska archeologiczne.  

     9.7. Ochrona życia i zdrowia ludzi 
     W celu eliminacji zagrożeń życia i zdrowia ludzi, w czasie budowy należy odpowiednio oznakować    

     roboty i zabezpieczyć je. Wszystkie roboty budowlane należy prowadzić zachowując warunki BHP z  

     uwzględnieniem informacji „bioz”.  Wykonawca opracuje w uzgodnieniu z Inwestorem projekt    

     organizacji budowy  i zabezpieczenia  robót.  

     9.8. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji 

     W celu zminimalizowania bądź wyeliminowania ujemnego wpływu przedsięwzięcia na środowisko w    

     fazie budowy i eksploatacji planowane przedsięwzięcie będzie realizowane i eksploatowane z   

     uwzględnieniem  

     -    wykonawstwo zostanie skrócone do niezbędnego minimum 

     -    ze względu na hałas pracujących maszyn i urządzeń roboty budowlane będą wykonywane tylko w   

     porze  dnia w przedziale czasowym (6.00- 18.00) 
     -    szczególna dbałość o stan techniczny sprzętu mechanicznego i jego bezawaryjną pracę (szczelność   

           układu paliwowo-olejowego), co wykluczy ewentualne zanieczyszczenie gleby i wód związkami   

           ropopochodnymi, 

     -    w czasie przerw postojowych silniki sprzętu będą wyłączone 

     -    ewentualna faza budowy będzie wyposażona w szczelne urządzenia do gromadzenia ścieków    

     socjalno- bytowych, 

      Uwaga: 

      Wykonawca jest zobowiązany po zakończeniu robót uporządkować teren a ewentualne jego    

       uszkodzenia doprowadzić do stanu pierwotnego. 

 

      10.  Wytyczne realizacji. 
      Całość robót prowadzić pod nadzorem osoby uprawnionej. Wytyczenie pomostu powierzyć   

      uprawnionemu geodecie. Geodeta założy reper roboczy. 

      Oznakowanie i zabezpieczenie robót powinno być wykonane w zależności od przyjętej technologii   

      robót  uzgodnione z  inwestorem. 

      Wykonawca robót – Kierownik budowy przed przystąpieniem do robót jest zobowiązany sporządzić    

      plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z    

      dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz.U.Nr 120, poz.1126)  

      Przy sporządzaniu „planu bioz” należy skorzystać z zasad BHP podanych dla poszczególnych robót : 

- w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i  

      higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz.401), 

- w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001r. w sprawie bezpieczeństwa i  

      higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych ,  

      budowlanych i drogowych (Dz. U. 2017 poz. 134 z dnia 11. 01. 2017r.),  

- w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 17.09.2006r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U.99.80.912),  

- w „informacji  bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” oraz w opracowanych specyfikacjach 

technicznych wykonania i odbioru robót.  

      Po zakończeniu robót wykonawca ma obowiązek dokonania geodezyjnej inwentaryzacji  

      powykonawczej. 
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PRACOWNIA PROJEKTOWA  „ D A R P O L” 
Zygmunt Dargiewicz  Gawrych Ruda 86, 16 - 402 Suwałki                           

tel./fax. (87) 5639120, tel. kom. 600890579, e-mail:  pp.darpol@gmail.com 
 

    

  

 

   Informacja 

                   dotycząca   bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia     
 

  

                                    

   

OBIEKT:          Rozbiórka i budowa  pomostu z platforma widokową    

                          na jeziorze Wigry  w miejscowości Wigry  
                              Numery geodezyjne działek  w granicach inwestycji : 
                  Obręb Magdalenowo i Wigry 0019 dz. nr 200 

                                        

 

 

                                                                           

ADRES:            m. Wigry, gm. Suwałki, pow. Suwałki  

              

 

 

 

Inwestor: Wigierski  Park  Narodowy 

                           Krzywe 82, 16 – 402 Suwałki  

 

 

 
PROJEKTANT:                                         mgr inż. Zygmunt DARGIEWICZ  

                                                                                     Gawrych Ruda 86 

                                                                                     16 – 402  Suwałki 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                          Listopad 2017 r.  

 

 



 

 22 

 

 

                    INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

                         ROZBIÓRKA I BUDOWA POMOSTU Z PLATFORMĄ WIDOKOWĄ   

                                     NA JEZIORZE WIGRY W MIEJSCOWOŚCI WIGRY 

 

        Zawartość opracowania 

1. Zakres robót i kolejność realizacji.. 

2. Wykaz istniejących obiektów. 

3. Wykaz elementów zagospodarowania terenu, mogących spowodować zagrożenie. 

4. Wykaz przewidywanych zagrożeń podczas realizacji robót. 

5. Wykaz sposobu instruktażu przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 

6. Wykaz środków zapobiegawczych - technicznych i organizacyjnych. 

7. Wytyczne dla kierownika budowy. 

        1.  Zakres robót i  kolejność realizacji: 

-     przygotowanie i zabezpieczenie terenu inwestycji 

-       rozebranie istniejącego pomostu 

-     wykonanie robót fundamentowych - palowanie  

-     wykonanie robót montażowych konstrukcji pomostu - szkielet pomostu   

-     wykonanie pokładu pomostów i robót wykończeniowych 

-     praca z maszynami i urządzeniami technicznymi na placu budowy 

 

          2.   Wykaz istniejących obiektów w sąsiedztwie inwestycji 

             -     nie występują 

 

          3.  Wykaz elementów zagospodarowania terenu, mogących spowodować zagrożenie 

-    brak właściwego oznakowania i zabezpieczenia budowy, 

-    źle zabezpieczone składowiska materiałów budowlanych w czasie budowy, 

-    źle zabezpieczony sprzęt oraz urządzenia i maszyny budowlane, 

-    brak sprawnego sprzętu i urządzeń 

           Pojazdy i sprzęt użyty przy budowie powinien być sprawny technicznie, mieć wyznaczone miejsce    

           postojowe. Plac na składowanie materiałów użytych do budowy powinien być oznakowany, a    

           składowane materiały zabezpieczone przed wywróceniem, spadnięciem lub rozsunięciem.   

           Składowiska materiałów powinny odpowiadać warunkom BHP i być wyposażone w podstawowy   

           sprzęt p. poz.  

 

      4.  Wykaz przewidywanych zagrożeń podczas realizacji robót z określeniem ich skali, rodzaju, miejsca   

           oraz  czasu występowania 

              -    Roboty rozbiórkowe pomostu z wyciągnięciem pali 

        -    Roboty fundamentowe - palowanie elementów nośnych zagrożenie upadkiem do wody,  

            uderzeniem   spadającym  przedmiotem   oraz  potrąceniem   sprzętem   mechanicznym      

                   (roboty prowadzone na wodzie i z wody) skala zagrożenia duża 

-    Roboty montażowe (zagrożenie upadkiem do wody, uderzeniem spadającym przedmiotem, 

      potrącenie sprzętem mechanicznym) - skala zagrożenia duża 

-    Obsługa sprzętu mechanicznego (możliwość pochwycenia kończyny przez napęd urządzeń,    

      zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym) - skala zagrożenia duża 

  -     Strefy składowania materiałów, wyrobów i urządzeń 

-     Roboty prowadzone na wodzie i w jej sąsiedztwie (strefy niebezpieczne) zagrożenie utonięciem 

.  

              5.   Wykaz sposobu instruktażu przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 

              Wynikających z wykonywania robót w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich    
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              sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikacje, umożliwiającą szybką   

             ewakuację na  wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 

              -   szkolenie wstępne ogólne (instruktaż ogólny) 

                  -   szkolenie na stanowisku pracy (instruktaż stanowiskowy) 

              -    szkolenie okresowe 

              -   zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia 

             -    zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w    

                  tym celu osoby 

              -   zasady stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej 

 

            6.   Wskazanie środków zapobiegawczych - technicznych i organizacyjnych 

             -   sprzęt i odzież ochrony osobistej pracownika adekwatne do zagrożenia na danym stanowisku  

                 pracy, 

             -   bezwzględne przestrzeganie przepisów BHP. 

              -   wykonanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

              -   ogrodzenie i zabezpieczenie placu budowy, 

              -   wydzielenie i oznakowanie stref niebezpiecznych, 

              -   zapewnienie i urządzenie pomieszczeń socjalnych i sanitarnych, 

              -   zapewnienie podstawowej pomocy medycznej i łączności alarmowej, 

              -   zasady postępowania w przypadku zagrożenia, 

              -   zapewnienie przejazdu, przejść i dróg ewakuacyjnych, 

              -   nadzór i koordynacja robót, 

              -   sprawny sprzęt i narzędzia, 

              -   ustalenie wykazu prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby, 

                w celu zapewnienia asekuracji, ze względu na możliwość wystąpienia zagrożenia    

                zdrowia lub życia ludzkiego 

             -   udostępnienie do stałego korzystania aktualnych instrukcji BHP dotyczących: 

                wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi, obsługą maszyn i urządzeń    

                technicznych, postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i udzielania pierwszej  

                 pomocy osobom poszkodowanym. 

 

          7.  Wytyczne dla kierownika budowy 

               -   ogrodzenie terenu budowy zgodnie z przepisami 

                    -   oznakowanie terenu budowy 

                    -   wyznaczenie i oznakowanie miejsca na składowanie materiałów budowlanych 

                    -   przechowywanie materiałów budowlanych zgodnie z zaleceniami producenta 

                    -   rozmieszczenie urządzeń przeciwpożarowych 

                    -   rozmieszczenie sprzętu ratunkowego 

                    -   lokalizacja pomieszczeń higieniczno - sanitarnych 

                     -   rozmieszczenie placów produkcji pomocniczej 

                     -   ścisły nadzór nad prowadzeniem kolejnych etapów robót 

                     -   instruktaż dla pracowników 

             Uwaga: 

              W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników, osoba     

              nadzorująca roboty obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania robót i podjęcia działań w    

              celu usunięcia zagrożenia. 

 
          8. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

              Do wymogów w tym zakresie należy zaliczyć zabezpieczenie terenu przed skażeniami.  

              Pracujący sprzęt i maszyny muszą być pozbawione wycieków materiałów pędnych i  smarów     

              oraz zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Dotyczy to również  ewentualnego      

              magazynu materiałów pędnych (olej napędowy, smary).Roboty prowadzić z  uwzględnieniem    

              uwarunkowań środowiskowych. 
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          9. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

             Wykonawca odpowiada za ochronę własności publicznej i prywatnej. Roboty budowlane nie       

             mogą powodować trwałych szkód na terenie przyległym do inwestycji. Czasowe zajęcie terenu     

             w uzgodnieniu z właścicielem nie może ograniczyć jego wartości użytkowej.                                                                 

 

          10. Informacja o budowie 

             Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie     

             dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego     

             dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia, budowa winna być wyposażona w     

             tablicę informacyjną oraz ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony     

             zdrowia. 
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