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OPIS TECHNICZNY
do PROJEKTU BUDOWLANO - WYKONAWCZEGO:

ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCEGO POMOSTU REKREACYJNEGO ORAZ BUDOWA NOWEGO
POMOSTU REKREACYJNEGO NA DZIAŁCE NR EWID. 264/8 POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI

ORLE, OBRĘB GARCZYN, GMINA LINIEWO

1. Wstęp

1.1 Przedmiot opracowania, przeznaczenie i program użytkowy
Projektowany obiekt jest pomostem rekreacyjnym nad Jeziorem Dużym w miejscowości Orle

w Gminie Liniewo. Pomost rekreacyjny celom publicznym, ogólnodostępnym. Inwestycja będzie
finansowana ze środków własnych Gminy Liniewo.

1.2 Cel i zakres opracowania
Projekt  budowy  nowego  pomostu  nad  Jeziorem  Dużym podyktowany  jest  złym  stanem

technicznym  istniejącego  w  tym  miejscu  starego  pomostu,  zagrażającego  bezpieczeństwu
użytkowania.  Zakres  opracowania  stanowi  rozbiórkę  starego  pomostu  i  wybudowanie  w  tym
samym miejscu pomostu nowego.

1.3 Podstawa opracowania
[1] Umowa  Nr  RRiGN-1/  IX/2019  o  wykonaniu  projektu  „Rozbiórki  istniejącego  pomostu

rekreacyjnego  oraz  budowa  nowego  pomostu  rekreacyjnego  na  działce  Nr  ewid.  264/8
położonej w miejscowości Orle, obręb Garczyn, gmina Liniewo” zawarta w dniu 05 Września
2019 r. pomiędzy Gminą Liniewo z  siedzibą przy ul. ul. Dworcowa 3, 83-420 Liniewo, jako
organem właściwym będącym zarządcą obiektu, a firmą 4k Tomasz Komar z siedzibą przy ul.
Bursztynowej 4a, 83-112 Lubiszewo.

[2] Mapa sytuacyjno – wysokościowa z uzbrojeniem terenu do celów projektowych w skali 1:500
wykonana w roku 2019.

[3] Badania geotechniczne podłoża gruntowego wykonane przez Przedsiębiorstwo Geologiczne
GEOCENTRUM, Gdańsk (Maj 2019 r.).

[4] Wypis i wyrys z rejestru gruntów z dnia 2019.10.29, wydany przez Starostwo Powiatowe w
Kościerzynie,  Wydział  Geodezji  –  w  załączeniu  projektu  budowlanego  i  projektu
zagospodarowania terenu.

[5] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r., w sprawie
ustalania  geotechnicznych  warunków posadowienia  obiektów budowlanych  (Dz.  U.  2012,
poz. 463).

[6] Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w
sprawie  rodzajów  i  zakresu  opracowań  geodezyjno-kartograficznych  oraz  czynności
geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133).

[7] Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  2  września  2004  r.  w  sprawie  szczegółowego
zakresu i  formy dokumentacji  projektowej, specyfikacji  technicznych wykonania i  odbioru
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072).

[8] Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  3  lipca  2003  r.  w  sprawie  szczegółowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133).

[9] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (z późniejszymi zmianami).
[10] PN-B-03020:  1981  -  Grunty  budowlane.  Posadowienie  bezpośrednie  budowli.  Obliczenia

statyczne i projektowanie.
[11] PN-B-02482:1983 - Fundamenty budowlane. Nośność pali i fundamentów palowych.
[12] PN-B-11213: 1997 - Elementy kamienne; krawężniki uliczne, mostowe i drogowe.
[13] Specyfikacje Techniczne Wykonania I Odbioru Robót.
[14] Wiłun Z. -Zarys geotechniki, WKiŁ, Warszawa 2001 r.
[15] Informacje uzyskane od Inwestora, oględziny przeprowadzone na terenie inwestycji wraz ze

zrobieniem dokumentacji zdjęciowej.
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[16] Pozwolenie  Wodnoprawne  uzyskane  od  Państwowego  Gospodarstwa  Wodnego,  Oddział
Zlewni w Kościerzynie, Decyzja Nr GD.ZUZ.4.421.235.5.2019.AB z dnia 12.02.2020 r r.

[17] Operat Wodnoprawny – dodatkowe, odrębne opracowanie
[18] Decyzja  o  Warunkach  Zabudowy,  wydana  przez  Wójta  Gminy  Liniewo  Nr

RRiGN.6730.06.2019 z dnia 31.01.2019 r.

1.4 Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
Kierownik  budowy  (robót)  jest  obowiązany  sporządzić  przed  rozpoczęciem  budowy  plan

bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia,  uwzględniając  specyfikę  planowanej  inwestycji  i  warunki
prowadzenia  robót  budowlanych  na  każdym  stanowisku  pracy.  W  planie  należy  uwzględnić
specyfikę prowadzenia robót budowlanych:

• prowadzonych w pobliżu linii wysokiego napięcia lub czynnych linii komunikacyjnych,
• które  powodują  ryzyko  powstania  zagrożenia  bezpieczeństwa  i  zdrowia  ludzi,  a  w

szczególności przysypania ziemią lub upadku z wysokości
• prowadzonych  przy  demontażu  i  montażu  ciężkich  elementów  konstrukcji  pomostu  z

uwzględnieniem obowiązujących przepisów BHP,
• ustalenia  sprawnej  struktury  bezpośredniego  nadzoru  nad  pracami  szczególnie

niebezpiecznymi,
• prawidłową  organizację  budowy  z  zapewnieniem  bezpiecznej  i  sprawnej  komunikacji

umożliwiającej szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń,
• prawidłowe  oznakowanie  terenu  budowy,  zabezpieczenia  wykopów,  oświetlenia  terenu,

wydzielenia i oznakowania stref zagrożenia itp.,
• rozmieszczenie sprzętu ratunkowego.

Zagrożeniami,  jakie  mogą  wystąpić  przy  pracach  budowlanych  to:  przysypanie  ziemią,
upadek z wysokości porażenie prądem, poparzenia, zatrucia i niebezpieczeństwa związane z utratą
życia lub zdrowia podczas obsługi ciężkiego sprzęt, narzędzi oraz urządzeń. Przed przystąpieniem
do  robót  pracownicy  powinni  być  zapoznani  z  ich  zakresem  i  poinstruowani  o  bezpiecznym
sposobie ich wykonywania. W celu zapobieżenia niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania
robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia należy ogrodzić teren budowy i
zatrudnić pracowników o odpowiednich kwalifikacjach posiadających ważne orzeczenia lekarskie o
dopuszczeniu do określonej pracy i wstępnie przeszkolonych w zakresie BHP.

Przygotowany plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia należy opracować zgodnie z Dz. U. Nr
151,  poz.  1256 z  dnia  17 września  2002 r.  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  w sprawie
szczegółowego  zakresu  i  formy  planu  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  oraz  szczegółowego
rodzaju robót  budowlanych,  stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i  ochrony zdrowia ludzi.
Wymagane jest  również,  aby  ten  plan  został  pozytywnie zaopiniowany przez  rzeczoznawcę w
zakresie  BHP.  Zatrudnieni  pracownicy  winni  spełniać  wymogi  odpowiednich  przepisów,  a  w
szczególności Rozporządzenia MIPS z dnia 26 września 1997 r. (z późn. zm.) w sprawie ogólnych
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z
dnia  6  lutego  2003 r.  w sprawie bezpieczeństwa i  higieny  pracy  podczas  wykonywania  robót
budowlanych.
Dodatkowe zabezpieczenia i zasady szczegółowe:

• prace prowadzone będą na zasadach i zgodnie z wymogami właściciela rzeki/jeziora,
• ustawione  zostanie  odpowiednie  oznakowanie  terenu  budowy  (rozbiórki)  łącznie  z

wprowadzeniem oznakowania wjazdów i wyjazdów na drogi publiczne i ew. uwzględnione
w tymczasowej organizacji ruchu będącej odrębnym opracowaniem,

• przed  przystąpieniem  do  rozbiórki  konstrukcji  nośnej  wyznaczony  zostanie  obszar
zagrożony wokół konstrukcji o szerokości min. 15 m poza obrysem konstrukcji. W obszarze
tym mogą znajdować się wyłącznie pracownicy wykonujący prace rozbiórkowe, a podczas
rozburzania i rozcinania konstrukcji wyłącznie operatorzy maszyn używanych do rozbiórki,

• przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych pracownicy zostaną zapoznani z programem
rozbiórki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania,

• cięcie  elementów konstrukcji  będzie  wykonywane przy użyciu  maszyn  wyposażonych w
nożyce hydrauliczne o zasięgu zapewniającym bezpieczne prowadzenie robót, rozkruszanie
elementów  betonowych  będzie  wykonywane  sprzętem  ciężkim  (koparki  wyposażone  w
młoty udarowe hydrauliczne) lub lekkim (ręczne młoty udarowe pneumatyczne),
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• usuwanie  jednego  elementu  nie  powinno  wywoływać  nieprzewidzianego  spadania  lub
zawalenia się innego.

• podczas całości prac należy zachować szczególną ostrożność, zaleca się prowadzenie tych
prac w sprzyjających warunkach atmosferycznych (brak silnego wiatru, deszczu),

• podczas pracy maszyn i  urządzeń wyznaczone zostaną wokół nich strefy niebezpieczne,
zgodnie z DTR,

• żurawie  i  inne maszyny wysięgnikowe mogą być obsługiwane tylko  przez  pracowników
posiadających odpowiednie uprawnienia. Obsługa żurawia musi mieć aktualne świadectwa
lekarskie  dopuszczające  do  wykonywania  pracy.  Obsługiwać  można  tylko  sprzęt
dopuszczony  do  ruchu  przez  Państwowy  Dozór  Techniczny.  Zabrania  się  podnoszenia
ładunków o ciężarze przekraczającym dopuszczalny udźwig,

• prace niebezpieczne będą prowadzone w obecności dozoru.
• przedmioty o długości powyżej 4 m i o ciężarze powyżej 30 kg mogą być przenoszone przez

odpowiednią liczbę pracowników, nie mniejszą jednak niż 2,
• do  przenoszenia  przedmiotów  długich  i  ciężkich  będą  w  miarę  technicznej  możliwości

stosowane  specjalne  kleszcze  i  inne  urządzenia,  pozwalające  na  transport  takich
przedmiotów z możliwie najmniejszym unoszeniem ich ponad poziom.

• zabronione  jest  urządzanie  stanowisk  pracy  pod  liniami  napowietrznymi  energii
elektrycznej,

• skrzynki i rozdzielnie energii elektrycznej winny być zabezpieczone przed dostępem osób
niepowołanych,

• haki do przemieszczania ciężarów oraz liny winny być atestowane,
• wykopy o wysokości powyżej 1 m winny być zabezpieczone,
• pracownicy na budowie winni być przeszkoleni i wyposażeni w kamizelki odblaskowe oraz

kaski ochronne,
• na terenie budowy powinna być podręczna, przenośna apteczka.
Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót:
Ponadto  Wykonawca  ma obowiązek  znać  i  stosować  w  czasie  prowadzenia  robót  wszelkie
przepisy  dotyczące  ochrony  środowiska  naturalnego.  W  okresie  trwania  budowy  i  robót
wykończeniowych Wykonawca będzie:
• utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
• podejmować  wszelkie  uzasadnione  kroki  mające  na  celu  stosowanie  przepisów  i  norm

dotyczących ochrony środowiska na terenie  i  wokół  terenu budowy oraz  będzie  unikać
uszkodzeń i uciążliwości dla osób i dóbr publicznych i innych, wynikających ze skażenia,
hałasu,  wibracji,  zanieczyszczenia  lub  innych  przyczyn  powstałych  w  następstwie  jego
sposobu działania.

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wgląd na:
• lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,
• środki ostrożności i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych

pyłami  lub  substancjami  toksycznymi,  zanieczyszczeniem  powietrza  pyłami  i  gazami,
możliwością powstania pożaru.

Lokalizację baz i warsztatów Wykonawca uzgodni z Inwestorem. Ze względu na lokalizację
inwestycji Wykonawca zastosuje takie maszyny, urządzenia oraz technologie i zabezpieczenia,
które  nie  spowodują  trwałego  przekroczenia  norm  ochrony  środowiska  w  odniesieniu  do
obiektów  budownictwa  mieszkaniowego  i  ludzi  wynikających  z  przepisów  Ustawy  Prawo
Ochrony Środowiska z dnia 27.04.2001 r. oraz Ustawy o Odpadach.
Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  ochrony  przeciwpożarowej.  Wykonawca  będzie
utrzymywać  sprawny  sprzęt  przeciwpożarowy,  wymagany  przez  odpowiednie  przepisy,  na
terenie baz produkcyjnych w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynowych oraz w
maszynach  i  pojazdach.  Materiały  łatwopalne  będą  składowane  w  sposób  zgodny  z
odpowiednimi przepisami i  zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.  Wykonawca będzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji
robót albo przez personel Wykonawcy.
Materiały szkodliwe dla otoczenia
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Materiały,  które  w  sposób  trwały  są  szkodliwe  dla  otoczenia,  nie  będą  dopuszczone  do
stosowania.  Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o
stężeniu  większym  od  dopuszczalnego,  określonego  odpowiednimi  przepisami.  Wszelkie
materiały odpadowe użyte do robót będą miały Aprobaty Techniczne, wydane przez uprawnioną
jednostkę,  jednoznacznie  określające  brak  szkodliwego  oddziaływania  tych  materiałów  na
środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu
ich szkodliwość zanika (np. pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań
technologicznych  wbudowania.  Jeżeli  wymagają  tego  odpowiednie  przepisy  Wykonawca
powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji.
Uwagi końcowe
Środki zapewniające bezpieczna i sprawną komunikacje stanowią:
• łączność radiowa z kierownictwem budowy
• łączność telefoniczna (np. telefonia komórkowa).
Środki umożliwiające szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń, stanowią:
środki transportu kołowego (karetka pogotowia, wóz strażacki).

2. Stan prawny i lokalizacja
Projektowany pomost rekreacyjny zlokalizowany jest  na wcinającym się w jezioro małym

cyplu w północno zachodniej części Jeziora Dużego w miejscowości Orle k. miejscowości Garczyn
w Gminie Liniewo, powiat kościerski województwa pomorskiego.

Jezioro Duże (kaszb. Jezoro Wiôldżé) – to jezioro rynnowe na wschodnim krańcu Pojezierza
Kaszubskiego,  na  zachód  od  Garczyna,  na  wysokości  ok.  134,70  m  n.p.m  (z  literatury)  -,
wysokość lustra wody pomierzona w okresie października 2019 wynosiła 134,50 m n.p.m. Jezioro
o  wyśmienitych  walorach  turystyczno-rekreacyjnych.  Powierzchnia  całkowita  jeziora:  42,2  ha
(0,42 km2), długość ok. 1,50 km, szerokość 0,10 – 0,30 km. Do północnej linii brzegowej jeziora
przylega rezerwat leśny Orle nad Jeziorem Dużym z pozostałościami wczesnośredniowiecznego
grodziska. W pobliskim Garczynie znajduje się ferma strusi afrykańskich. Z jeziora wypływa mała
struga wpadająca do rzeki Kaczynki (Mała Wierzyca) w okolicy Pałubina, która stanowi prawy
dopływ rzeki Wierzycy łącząc się między miejscowością Chwarzno, a Bożympolem Szlacheckim w
okolicy Starej Kiszewy.
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Brzeg jeziora w miejscu lokalizacji pomostu rekreacyjnego jest całkowicie porośnięty trawą,
brak wydzielonej  plaży piaszczystej.  W pobliżu pomostu rozrosła  się  średniowysoka i  wysoka
roślinność wodna jak sitowie, tatarak. Trawiasta plaża porośnięta jest wokół drzewami liściastymi
różnych gatunków. Na wydzielonej plaży znajdują się elementy małej architektury służące do
zabaw jak: różnego rodzaju huśtawki, drabinki. Dojście do plaży i pomostu odbywa się z miejsca
niestrzeżonego  parkingu  o  nawierzchni  trawiastej  i  szutrowej  znajdującego  się  przy  drodze
łączącej miejscowości Orle z Garczynem drogą gruntową przez niewielką łąkę. Parking, droga
dojazdowa, plaża i mała architektura nie jest objęta niniejszym projektem.

3. Podstawowe parametry obiektu

3.1 Opis stanu istniejącego
Stan  istniejący  to  teren  niezabudowany.  Teren  objęty  planowaną  inwestycją  stanowi

fragment nabrzeża półwyspu jaki  tworzy w tym rejonie  Jezioro  Duże oraz przybrzeżny akwen
wodny  tego  jeziora.  Obecny  pomost  znajduje  się  w  całości  na  terenie  działki  Nr  264/8  Wp
należącej do Państwowego Gospodarstwa Wodnego, Wody Polskie w Gdańsku. W skład pomostu
rekreacyjnego wchodzi stalowa konstrukcja nośna wykonana z rur - częściowo zanurzona w wodzie
(wbita w dno) i częściowo wystająca ponad zwierciadło wody, na konstrukcji wsporczej spoczywa
drewniany pomost składający się z dwóch podłużnych legarów 110 x 80 mm i leżących na nich
ryflowanych desek 160 x 40 mm. Pomost ma kształt odwróconej litery „U” i składa się z trzech
segmentów: podłużnego pomostu lewego, podłużnego pomostu prawego i środkowego łączącego
na końcu oba te pomosty. Każdy z pomostów pośrednich ma długość ok. 20,00 m i szerokość 2,40
m – łączna długość pomostu to 60,00 m. Na dwa skrajne, podłużne pomostu wchodzi się z brzegu
po  betonowej  pochylni  (trapie).  Górna  powierzchnia  pomostu  znajduje  się  ok.  60  cm ponad
lustrem wody.  Pomost  zabezpieczony  jest  po  zewnętrznej  stronie  stalowymi  balustradami,  na
końcu pomostu lewego znajduje się stalowa konstrukcja skoczni do wody.

Istniejący  pomost  jest  mocno  zniekształcony.  Przez  mijające  lata  stalowe  podpory
skorodowały i częściowo pozagłębiały się w dno jeziora. Spowodowało to mocne zwichrzenie się i
pofalowanie  pokładu  drewnianego.  Powyginane  zostały  stalowe  balustrady,  miejscami  tych
balustrad brak. Drewniane deski choć okresowo wymieniane są jednak dość mocno spróchniałe,
poskręcane,  z  desek  zaczynają  wychodzić  stalowe  bolce  mocujące.  Cały  pomost  choć  w
połączonym układzie „U” można jednak dość mocno rozbujać, zatem nie jest on stabilny. Dno
jeziora  w  obrębie  pomostu  zanieczyszczone  roślinnością  wodną,  szczególnie  w  strefach
wejściowych – rośnie sitowie, tatarak i  inne odmiany wysokiej trawy. Obiekt nie należy już do
bezpiecznych w użytkowaniu, postępująca korozja spowodowała że stalowe elementy zaczynają
pękać na złączach, co stwarza zagrożenie przypadkowego wpadnięcia do wody, a nawet zarwania
się  fragmentu pomostu przy  niewielkim już  zagęszczeniu użytkowników.  Betonowe wejścia  na
pomosty są mocno spękane.

3.1.1Długość i rozpiętość obiektu istniejącego
Długość pomostu lewego LL = 20,00 m
Długość pomostu prawego LP = 20,00 m
Długość pomostu środkowego LS = 20,00 m
Długość całkowita pomostu LL = 60,00 m
Szerokość pomostu drewnianego B = 2,40 m
Wysokość skrajni na obiekcie HS1 = nieograniczona
Szerokość skrajni na obiekcie BS1 = 2,40 m
Całkowita powierzchnia pomostu P = 144,00 m2 

3.1.2Klasa obciążenia obiektu istniejącego
Brak danych.

3.1.3Parametry hydrotechniczne
Światło pionowe pod obiektem wynosi min. ok. 0,60 m.

Rzędna dna w najgłębszym miejscu pomostu: 130,50 m m n.p.m.
Głębokość dna w najgłębszym miejscu pomostu: 4,00 m
Wysokość zwierciadła wody jeziora: 134,50 m m n.p.m.
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3.2 Ogólny opis nowego obiektu i jego funkcja
Zaprojektowano nowy pomost z rozbiórką starego. Rodzaj przyjętej konstrukcji, kształt oraz

materiały przyjęto z zaleceń Gminy oraz oczekiwań lokalnych mieszkańców. Stary pomost zostanie
rozebrany w całości w jego miejsce zostanie wybudowany nowy o konstrukcji bardziej stabilnej.

Nowy pomost rekreacyjny również składa się z trzech segmentów: prawego „A”, lewego „b” i
na końcu poprzecznego „C” spinającego oba podłużne. Zachowano kształt litery „U” wydłużając
jednak nie co na boki pomost poprzeczny co w konsekwencji  przypomina kształt  litery „  � ”.
Podłużny pomost lewy i prawy o długości 18,30 m oraz poprzeczny skrajny o długości 33,40 m.
Szerokość pomostu jest stała i wynosi 3,00 m. Pomost drewniany spoczywa na palach rurowych
zabitych w dno jeziora.

Projektując nowy obiekt wydzielono wewnątrz 2 strefy kąpieliska, które okalają poszczególne
pomosty,  rozdzielone poprzecznie  liną z  nanizanymi  pływakami:  strefę  dla osób nieumiejących
pływać (dzieci) o głębokości do 0,50 m i strefę dla osób umiejących pływać o głębokości od 1,50 –
1,80  m.  Na  pomoście  zrezygnowano  z  konstrukcji  skoczni  do  wody  z  uwagi  na  zachowanie
bezpieczeństwa, zbyt małą głębokość jeziora w tym miejscu, brak kąpieliska strzeżonego

3.3 Projektowane zagospodarowanie terenu,  forma architektoniczna i
powiązanie z istniejącym terenem

W zasadzie nie zmienia się zagospodarowania terenu ani funkcji użytkowej nowego obiektu.
Forma architektoniczna nowego pomostu w postaci nowoczesnej konstrukcji dobrze wpisuje

się w przyległy teren zachowując ten sam charakter co stary pomost rozbierany. Funkcjonalność
pozostaje ta sama. Zachowane zostało bezpieczne światło ponad poziomem zwierciadła wody w
jeziorze.

W niniejszym rozwiązaniu projektowym nie zachodzi konieczność przebudowy jakichkolwiek
zjazdów do obcych posesji,  nie ma również  wycinki  drzew, jedynie  fragmentaryczna przycinka
zakrzewień w ramach tzw. cięć sanitarnych.

3.3.1Długość i rozpiętość obiektu
Długość pomostu lewego LL = 18,30 m
Długość pomostu prawego LP = 18,30 m
Długość pomostu środkowego LS = 33,40 m
Długość całkowita pomostu LL = 70,00 m
Szerokość pomostu drewnianego B = 3,00 m
Wysokość skrajni na obiekcie HS1 = nieograniczona
Szerokość skrajni na obiekcie BS1 = 3,00 m
Całkowita powierzchnia pomostu P = 210,00 m2 
Całkowita powierzchnia działki  Nr 264/8 (Jezioro Duże) zajęta przez pomost po zewnętrznym
obrysie i wygrodzona pomostem to: F= 592,00 m2, z czego w części wodnej – 478,00 m2, a w
części lądowej – 114,00 m2.
Zajmowany obszar konstrukcji w rzucie poziomym razem z dojściem 225 m2

a) obszar umocniony kamieniami ok. 5,00 m2

b) powierzchnia samego pomostu 210,00 m2

c) powierzchnia dojść 10,00 m2

3.3.2Klasa obciążenia obiektu
Obiekt zaprojektowany został na obciążenie wielkości 4 kN/m2 – wg PN-85/S-1003.

3.3.3Światło pionowe pod obiektem
Światło pionowe pod obiektem wynosi min. ok. 0,83 m.
Rzędna góry pomostu: 135,51 m n.p.m.
Rzędna spodu belek pomostu 135,04 m n.p.m.
Rzędna dna w najgłębszym miejscu pomostu: 130,50 m m n.p.m.
Głębokość dna w najgłębszym miejscu pomostu: 4,00 m
Wysokość zwierciadła wody jeziora: 134,50 m m n.p.m.

3.4 Użyte materiały
– chudy beton klasy B-15 (C12/15) - Klasa betonu wg PN-91/S-10042 (PN-88/B-06250)
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– beton konstrukcyjny fundamentów B-30 (C25/30)
– beton wypełniający pale B-20 (C16/20)
– stal zbrojeniowa klasy A III N – (BSt500S – wg PN-88/H-84020)
– stal konstrukcyjna pali – gorąco walcowana St37.0
– drewno pomostu modrzewiowe klasy C30 
– powłoki  antykorozyjne  zabezpieczające:  beton  -  emulsje  bitumiczne,  stal  –  ocynk  i  farby

epoksydowe, wysokocynkowe, drewno - impregnaty
– kamienie polne jako umocnienia skarp
– mieszanka żwirowo – piaskowa

4. Szczegółowe specyfikacje techniczne
Wszystkie  roboty  należy  wykonać  zgodnie  z:  „Specyfikacjami  Technicznymi”,  zaleceniami

projektowymi  i  technologicznymi  oraz  wytycznymi  podanymi  w  opisie  technicznym,  a  także
wskazaniami podanymi w uzgodnieniach.

5. Warunki geotechniczne i sposób posadowienia obiektu
Omawiany  teren  leży  na  obszarze  Pojezierza  Starogardzkiego,  którego  rzeźba  była

kształtowana  działalnością  akumulacyjną  lądolodu  i  wód  roztopowych  w  czasie  zlodowacenia
północno-polskiego.  Z  nawierconych  gruntów  wydzielić  można  następujące  warstwy
geotechniczne:
WARSTWA I
Zaliczono  do  niej  utwory  spoiste  w  postaci  glin  piaszczystych  miękkoplastycznych.  Stopień
plastyczności tej warstwy IL = 0,766.
WARSTWA II
Zaliczono do niej grunty niespoiste w postaci piasków drobnych średniozagęszczonych o stopniu
zagęszczenia ID = 0,482.
WARSTWA IIA
Zaliczono  do  niej  grunty  niespoiste  w  postaci  piasków  drobnych  zagęszczonych  o  stopniu
zagęszczenia ID = 0,724.
Na podstawie badań geotechnicznych stwierdzono

- występowanie wody gruntowej o zwierciadle swobodnym i napiętym na głębokości 0,30 m
p.p.t.,

- jako, że wszystkie występujące tutaj grunty są gruntami nośnymi i są ciągłe litologicznie,
warunki gruntowe zaliczamy do prostych,

- w ciągu roku poziom wody gruntowej będzie ulegał wahaniom o amplitudzie +/- 0,50 m w
zależności od pory roku i intensywności opadów (warunków atmosferycznych),

- gruntami  zdolnymi  do  przejęcia  obciążeń  bezpośrednich  od  obiektu  są  piaski  drobne
średniozagęszczone i zagęszczone,

- Posadowienie obiektu nastąpi w obrębie gruntów niespoistych. Grunty te należy zaliczyć do
gruntów nośnych i małościśliwych,

- nie przewiduje się szkodliwego oddziaływania wód gruntowych na obiekt budowlany.
Pod  warstwą  gleby  o  średniej  miąższości  0,30  m  zalegają  warstwy  piasku  drobnego
przewarstwionego piaskiem średnim w stanie średnio zagęszczonym nawodnionym o miąższości
2,00  m.  Poniżej  występuje  glina  piaszczysta  przewarstwiona  piaskiem  drobnym  w  stanie
miękkoplastycznym, wilgotnym o miąższości 1,00 m. Pod glinami piaszczystymi zalegają warstwy
nośne  w  postaci  piasków  drobnych  przewarstwionych  piaskami  średnimi  średnio  w  stanie
zagęszczonym nawodnionym. Praktycznie wszystkie warstwy gruntów są mocno nawodnione.

Wodę gruntową stwierdzono na poziomie ww namułów powyżej wysokości wody w korycie
rzeki o ok 0,40 m. Zwierciadło swobodne stabilizuje się na poziomie 49,90 m n.p.m. czyli ok. 4,10
m p.p.t., poziom wody w korycie rzeki 49,50 m n.p.m., dno 47,37 m n.p.m. Wszystkie wody z
nawierconych otworów stabilizują się na tym samym poziomie. Próbka wody gruntowej z otworu
Nr 2 wykazała w stosunku do betonu słabą agresywność siarczanową oraz słabą agresywność
kwasową. Woda nie jest agresywna w stosunku do betonu.

Zaprojektowano  posadowienie  obiektu  na  żelbetowych  palach  wbijanych  wypełnianych
piaskiem i betonem w warstwie nośnej piasków drobny przewarstwionych piaskami średnimi.

Agresywność środowiska:
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- Kategoria korozyjności: atmosfera C2 – wg PN-EN ISO 12944-2:2001 (Atmosfery w
małym stopniu zanieczyszczone. Głównie tereny wiejskie), Dla pali stalowych ustalono
zabezpieczenie antykorozyjne kategorii C5 (trwałość powłok ponad 20 lat)

- Kategoria korozyjności wody oraz gruntu lm1 – woda słodka - wg PN-EN ISO 12944-
2:2001,

- okres trwałości: długi  H – wg PN-EN ISO 12944-2:2001,
- XC2  (mokre,  sporadycznie  suche)  dla  powierzchni  betonowych  narażonych  na

długotrwały kontakt z wodą – przede wszystkim fundamenty,
- XD1 – Umiarkowanie wilgotne dla betonu narażonego działaniem chlorków z powietrza,
- XF1  –  Umiarkowanie  nasycone  wodą  bez  środków  odladzających  dla  powierzchni

betonowych narażonych na deszcz i zamarzanie,
- XA1 – środowisko chemicznie mało agresywne dla betonów,
- XM1 - agresja wywołana ścieraniem: umiarkowane zagrożenie ścieraniem,

Woda gruntowa: pH = 6,3 wg (ISO 4316)
Obiekt został zaklasyfikowany do drugiej kategorii geotechnicznej.
Głębokość przemarzania gruntu w tym rejonie wynosi 1,0 m p.p.t. – zgonie z PN-B-03020:
1981.

Posadowienie nowego obiektu zaprojektowano w warstwie pasików drobnych i średnich.

6. Warunki hydrologiczne

   

   
Teren przy którym zlokalizowany jest  nowy pomost i  z którego będzie się na niego wchodziło
pozostawia  się  bez  zmian  czyli  będzie  porośnięty  trawą jak  dotychczas.  Poziom ternu  (plaży)
znajduje się na rzędnej 134,90 – 135,30 m n.p.m. czyli wznosi się ok. 40 – 70 cm nad poziomem
pomierzonego zwierciadła wody o rzędnej 134,50 m n.p.m. Zaprojektowano pomost znajdujący się
ok. 80 cm nad lustrem wody czyli ok. 40 cm nad terenem plaży na poziomie  135,51 m n.p.m.,
spód najniższych belek na rzędnej  135,04 m n.p.m. Toń jeziora waha się w rejonie pomostu od
0.00 do ok. 4,00 m.

Woda płynąca: pH = 7,0, nieagresywna, R = 4500  Ωcm. Dane do analizy hydrologicznej
jeziora zaczerpnięto z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej
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Brzeg jeziora w obrębie nowych pomostów jest mocno zarośnięty i wymaga oczyszczenia
poprzez wycięcie niskiej roślinności.

7. Konstrukcja mostu

7.1 Ustrój nośny i drewniany pomost
Konstrukcję płyty pomostowej stanowią:

a) belki poprzeczne tzw. poprzecznice z bali drewnianych 140 x 220 x 3600 (4200) mm,
b) opierających się na poprzecznicach belek podłużnych tzw. legarów z drewnianych bali 120 x

200 mm o długościach dostosowanych do długości pomostów,
c) spoczywających na legarach ryflowanych drewnianych desek pokładu 60 x 160 x 3000 mm.

Drewniany  pomost  spoczywa  za  pomocą  specjalnych  głowic  chwytających  poprzecznice
osadzonych na stalowych palach rurowych.

Deski pokładu trójstronnie strugane z załamanymi kantami z drewna modrzewiowego klasy
C30 bez sęków. Czwarta strona (wierzchnia) poddana obróbce antypoślizgowej poprzez ryflowanie.
Deski  montowane  z  pozostawieniem  szczeliny  10  mm.  Pozostałe  elementy  drewniane  także
strugane z załamanymi kantami drewna tego samego gatunki i klasy jw. Drewno dostarczone na
plac  budowy  powinno  być  już  zabezpieczone  środkami  impregnacyjnymi  (gruntującymi)
grzybobójczymi w autoklawie i dodatkowo preparatem ochronno-impregnacyjnym z zawartością
wosku.

7.2 Podpory i posadowienie
Drewniany  pomost  spoczywa  za  pomocą  specjalnych  głowic  chwytających  poprzecznice

osadzonych  na  stalowych  palach  rurowych  � 177,8/6,3  mm wg  PN  10216-1  ze  stali  gorąco
walcowanej St37.0 potwierdzone atestem lub świadectwem kontroli jakości z huty, zabitych w dno
o  zróżnicowanych  długościach  dostosowanych  do  głębokości  jeziora.  Zastosowano  4  rodzaje
długości pali: 3,00 m – 12 szt., 4,00 m – 12 szt., 6,00 m – 12 szt. i 10,00 m – 34 szt. Pale po
zabiciu wypełnione będą piaskiem zmieszanym z wapnem, przy czym ostatnie 2 metry każdego
pala należy wypełnić betonem klasy C16-20. Układ pali zaprojektowano parami w rozstawie co
2,00 m po długości pomostów i w rozstawie poprzecznym 2,60 m. Szczegóły głowic pali, długości
pali oraz schemat zabijania przedstawiono opisowo na rysunkach załączonych do projektu. Pale
wbić  w  dno  jeziora  według  rysunku  „Schemat  Palowania”.  Wytyczenie  pali  na  podstawie
współrzędnych geodezyjnych dokona uprawniony geodeta.

Skraj pomostu lewego i prawego opiera się przy pomocy poprzecznej belki 140 x 220 mm
zamocowanej na żelbetowym fundamencie blokowym 600 x 1400 x 3600 [mm], zagłębionym w
gruncie na głębokość ponad 1,10 m (poniżej poziomu przemarzania gruntu), wykonanym z betonu
klasy C25/30 (B-30). Fundamentowy blok żelbetowy spełnia rolę oparcia końców belek pomostu i
zabezpiecza pomost przed osuwaniem się gruntu na dojściu do pomostu.

7.3 Wejścia i zejścia z pomostu na poziom terenu
Wejście na ww pomosty zaprojektowano jako niewielkie nasypy ze spadkiem 5% obłożone z

boku polnymi kamieniami na podsypce cementowo piaskowej 1:4, zakrywając w ten sposób przy
okazji widoczne wystające fragmenty betonowych fundamentów.

8. Wyposażenie
Pomost rekreacyjny wyposażono:

a) w ławki drewniane - pomosty „A” i „B” ok. w połowie ich długości po 1 szt., pomost „C” na
skrajach – 2 szt.,

b) systemowe drabinki zejściowe do wody zlokalizowane po 1 szt. na pomostach „A” i „B” po
stronie wewnętrznej dla wydzielonego, zamkniętego kąpieliska oraz 2 szt. na pomoście „C”
na zewnątrz w kierunku otwartego jeziora,

c) basenową linię stalową � 6 mm, 7x7 lub z betylenu z naciągiem w postaci śrub rzymskich
na zaczepach ze stali  nierdzewnej i  pływakami z HDPE na przemian  w kolorze biały i
czerwonym, rozciągniętej w połowie długości pomiędzy pomostami „A” i „B” – tworząc w
ten sposób dwa wydzielone wewnętrzne kąpieliska,

d) drewniane balustrady wokół, po stronie zewnętrznej składające się ze słupków 100 x 100 x
1300 mm zwieńczonych pochwytem z desek 60 x 120 mm o długościach dostosowanych do
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długości  pomostów,  przewiązek  poprzecznych  z  bali  80  x  80  x  1900  mm,  skośnych
zastrzałów usztywniających z bali 80 x 80 x 1000 mm,

e) wydzieloną strefę cumowania jednostek pływających (kajaki, pontony, rowery wodne) od
czoła pomostu „C” odgrodzoną odpinanymi żeglarskimi linami jutowymi � 40 mm,

f) knagi w ilości 4 szt. dla dowiązywania jednostek pływających w strefie cumowania,
g) tablicę informacyjną z regulaminem korzystania z kąpieliska usytuowaną na plaży przed

wejściem na pomost – ustawienie pokazano na Planie Zagospodarowania Terenu,
h) maszt flagowy z kompletem flag sygnalizacyjnych usytuowany przed wejściem na pomost,
i) oznakowanie pomostu na krawędzi poprzez wymalowanie informacji o głębokości jeziora w

danym miejscu.
j) na każdym skraju pomostu „C” zestaw ratunkowy (szt. 2) - basenowe koło ratunkowe w

pojemniku na stojaku ze stali nierdzewnej z liną w skład, którego wchodzi:
- koło ratunkowe dla basenów i kąpielisk PRS MARS SP (z aktualnym atestem morskim),
- 25,00 m pływająca linka polipropylenowa w zasobniku,
- czerwona skrzynia (box PE),
- stojak ze stali nierdzewnej posiadający otwory montażowe,
- zintegrowane uchwyty bosaka,
- bosak z aluminium anodowanego z grotem z tworzywa sztucznego o długości 2,00 m.

   
Fot. Nr 1 – przykładowy zestaw ratunkowy Fot. Nr 2 – przykładowa lina basenowa

    
Fot. Nr 3 – przykładowe drabinki zejściowe
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Jako  konstrukcję  masztu  flagowego  proponuje  się  zastosowanie  gotowego  systemu
wyposażonego w komplet flag sygnalizacyjnych i linki do podciągania. Typowy maszt wykonany
jest  z  aluminiowych rur  średnicy 50 mm i  grubości  1 mm, jest  konstrukcją  składaną co daje
możliwość regulacji wysokości w zakresie od 2,10 – 6,10 m. Usytuowanie masztu przewidziano z
lewej  strony  tuż  przy  fundamencie  blokowym  przed  wejściem  na  pomost  „A”  –  ustawienie
pokazano na Planie Zagospodarowania Terenu. Mocowanie masztu poprzez zabetonowanie go w
betonowym fundamencie palowym o średnicy 0,5 mm i głębokości 1,00 m. Flag informacyjnych
należy używać w kolorach czerwonym i białym w zależności od potrzeb o wymiarach 70 x 100 cm.

Oznaczenie  głębokości  jeziora  należy  wykonać  na  pomostach  „A”  i  „B”  w  następujących
miejscach: przy lince odgradzającej strefy kąpielowe, na końcach ww pomostów stykających się z
pomostem „C”, przy drabinkach zejściowych. Ponadto takie oznaczenie należy wykonać również na
pomoście „C” na jego końcach oraz przy drabinkach zejściowych na otwartą przestrzeń jeziora.
Malowanie należy wykonać farbą białą odporna na wodę. Przed oznaczeniem należy dokładnie
pomierzyć głębokość w danym miejscu, a następnie wymalować daną wartość głębokości.

8.1 Oświetlenie
W ramach niniejszego opracowania nie projektuje się żadnego oświetlenia obiektu.

8.2 Sieć i uzbrojenie terenu
W ramach  niniejszego  opracowania  nie  projektuje  się  żadnych  instalacji  sieciowych.  W

obrębie obiektu objętego inwestycją nie występują też i nie rozpoznano żadnych przebiegających
w pobliżu instalacji.

8.3 Tablica informacyjna z regulaminem
Na terenie plaży należy ustawić tablicę informacyjną z regulaminem użytkowania kąpieliska.

Taka tablica powinna stać w widocznym dostępnym miejscu nie przeszkadzając jednocześnie w
użytkowaniu plaży  i  pomostu.  Miejsce ustawienia  ww tablicy pokazuje Plan Zagospodarowania
Terenu Poniżej proponuje się treść regulaminu jaka powinna zostać zamieszczona na tablicy. Przy
czym jest to przykład informacji, ostateczną wersję regulaminu, jego formę i grafikę Wykonawca
uzgodni z Inwestorem przed oddaniem obiektu do użytkowania.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z OBIEKTU
- KĄPIELISKO NIESTRZEŻONE NAD JEZIOREM

DUŻYM W MIESJCOWOŚCI ORLE – GMINA
LINIEWO

1. Organizatorem i zarządzającym kąpieliskiem jest Gmina Liniewo, ul. Dworcowa 3, 83-420 Liniewo.
2. Kąpielisko jest otwarte codzienne w godzinach 9.00 – 20.00 w okresie od Czerwca do Września.
3. Każdy  korzystający  z  kąpieliska  jest  zobowiązany  do  zapoznania  się  z  niniejszym  regulaminem  i

przestrzegania jego zasad.
4. Ustala się następujące oznaczenia kolorów flag:

a) flaga biała: kąpiel dozwolona,
b) flaga czerwona: zakaz kąpieli,
c) brak flagi: kąpielisko nieczynne.

5. Osoby przebywające na terenie kąpieliska obowiązane są do:
a) zachowania należytej staranności w celu ochrony życia i zdrowia własnego oraz innych osób,
b) zapoznania  się  i  dostosowania  swoich  planów  aktywności  do  umiejętności  oraz  warunków

atmosferycznych,
c) użytkowania sprzętu odpowiedniego do podejmowanej aktywności, sprawnego technicznie,  zgodnie z

jego przeznaczeniem i zasadami użycia.
6. Dzieci  do 7 lat  mogą  przebywać  na  terenie  kąpieliska  oraz  kąpać  się  wyłącznie  pod stałą  opieką  osób

pełnoletnich
7. Na terenie kąpieliska nie wolno śmiecić. Odpadki wrzucać należy do koszy na śmieci. Kąpielisko służy także

innym.
8. Na  obiekt  zabrania  się  wstępu  osobom,  których  stan  wskazuje  na  spożycie  alkoholu  lub  które  są  pod

działaniem środków odurzających.
9. Ze względu na bezpieczeństwo osób kąpiących się zaleca się wzajemną obserwację, asekurację, a w miarę

potrzeby udzielanie pomocy.
10. Osobom znajdującym się na terenie kąpieliska nie wolno przekraczać granicy strefy oznaczonej specjalnym
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napisem lub specjalnymi bojami:
a) do czerwono-białych na lince – strefa dla nie umiejących pływać, głębokość wody do 0,50 m,
b) za czerwono-białe na lince – strefa dla umiejących pływać, głębokość wody do 1,80 m,
c) za strefa cumowania przy drabinkach zejściowych na otwartą przestrzeń jeziora - strefa dla umiejących

pływać, głębokość wody ponad 4,00 m,
11. Na terenie kąpieliska zabrania się:

a) wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych lub środków odurzających,
b) kąpieli po spożyciu alkoholu i środków odurzających,
c) wnoszenia  petard,  szklanych  opakowań,  materiałów  łatwopalnych  oraz  innych  przedmiotów

niebezpiecznych,
d) niszczenia wyposażenia obiektu oraz zieleni,
e) wprowadzania zwierząt,
f) rozniecania ognisk,
g) wchodzenia do wody wbrew zakazowi w czasie którym wywieszona jest flaga czerwona,
h) zakłócania wypoczynku i kąpieli innym osobom, a w szczególności popychać i wrzucać inne osoby do

wody, stwarzania zagrożenia dla osób kąpiących się.
i) łowienia ryb w obszarze wyznaczonych stref kąpielowych

12. Na terenie kąpieliska obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu.
13. Leżakowanie jest dozwolone na terenie całego kąpieliska za wyjątkiem pomostu.
14. Za  rzeczy  wartościowe  pozostawione  na  obiekcie  zarządzający  nie  ponosi  żadnej  odpowiedzialności.  Na

obiekcie nie prowadzi się depozytu.
15. W przypadku  uszkodzenia  urządzenia  lub  zniszczenia  sprzętu  znajdującego  na  terenie  kąpieliska  z  winy

użytkownika,  osoba  odpowiedzialna  za  dokonanie  zniszczeń  ponosi  odpowiedzialność  materialną  za
wyrządzone szkody.

16. Wszelkie  skaleczenia,  urazy,  zagrożenia  itp.  należy  niezwłocznie  zgłaszać  odpowiednim  służbom
ratowniczym.

17. Osoby  niestosujące  się  do  postanowień  niniejszego  regulaminu,  naruszające  porządek  publiczny  będą
usuwane  z  terenu  kąpieliska  niezależnie  od  ewentualnego  skierowania  sprawy  na  drogę  postepowania
sądowego.

18. Wnioski i skargi przyjmuje Wójt Gminy Liniewo.
19. Decyzję w sprawie czasowego wyłączenia kąpieliska z użyteczności  podejmuje Zarządzający: Wójt Gminy

Liniewo.
20. O wszelkich aktach wandalizmu,  wypadku,  zaginięciu osób lub  innych niebezpiecznych i  nadzwyczajnych

zdarzeniach mających miejsce na terenie kąpieliska należy poinformować:
a) Urząd Gminy Liniewo – tel. 058 687-85-20,
b) Policję – tel. 997
c) Straż pożarną – tel. 998
d) Pogotowie Ratunkowe – tel. 999
e) Ogólnodostępny numer alarmowy – tel. 112

Wszystkim korzystającym z kąpieliska życzymy przyjemnego i bezpiecznego wypoczynku

9. Izolacje i ochrona antykorozyjna
Fundamenty żelbetowe: górną powierzchnię fundamentów zabezpiecza się płynną izolacją

bitumiczną w 3 warstwach: gruntująca i dwie kolejne właściwe. Temperatura powietrza i podłoża
w czasie układania izolacji powinna być wyższa od 278 K (5 °C) i niższa od 305 K (32 °C)

Konstrukcja  drewnianego  pomostu:  zabezpiecza  się  przeciw  korozji  biologicznej  poprzez
impregnację ciśnieniową i dodatkowo preparatem ochronno-impregnacyjnym z zawartością wosku
w  kolorze  ciemna  zieleń  lub  brąz  przez  dwukrotne  malowani środkami  nie  szkodliwymi  dla
środowiska  wodnego  z  załączonymi  świadectwami  lub  atestami  potwierdzającymi  wykonanie
zabezpieczeń.  Kolor  środka  zabezpieczającego  ostatecznie  uzgodnić  z  Inwestorem.  Przed
nałożeniem  każdej  powłoki  odbioru  dokona  Inspektor  z  Inwestorem.  W  trakcie  eksploatacji
pomostu impregnację elementów drewnianych należy wykonywać co najmniej raz na dwa lata.
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Stalowe  łączniki  systemowe,  kotwy,  śruby,  podkładki,  nakrętki  i  wkręty:  zabezpieczone
powłokami antykorozyjnymi - ocynkiem.

Pale  stalowe:  dostarczone  na  plac  budowy  w stanie  gotowym do  wbicia  zabezpieczone
powłoką malarską epoksydową na całej długości w zakładzie produkcyjnym.

Dla zabezpieczenia antykorozyjnego pali, głowic pali  ustala się zastosowanie ocynkowania
metodą  galwaniczną  o  grubości  powłoki  min.  50  �m.  Dopuszcza  się  ocynkowanie  metodą
zanurzeniową z warunkiem grubości powłoki min. 200  �m. Doszczelnienie powłoki ocynkowanej
należy  wykonać  poprzez  zastosowanie  farb  proszkowych  opartych  na  żywicach
termoutwardzalnych o podwyższonej lepkości.  Grubość powłoki malarskiej  min.  150  �m. Przed
nałożeniem powłoki malarskiej powłoka cynku zanurzeniowego musi zostać oczyszczona poprzez
lekkie  omiecenie  ścierniwem w procesie  obróbki  strumieniowo-ściernej  gwarantującą  usunięcie
tlenków,  zanieczyszczeń  oraz  zapewnienie  przyczepności  poprzez  wzrost  chropowatości.  Przed
nałożeniem  powłok  antykorozyjnych  wszystkie  elementy  konstrukcyjne  balustrad  muszą  być
oczyszczone do stopnia czystości SA2,5. Wykonawca ma obowiązek udokumentowania sposobu
zabezpieczenia  antykorozyjnego,  zapewnienia  gwarancji  i  zapewnienia  tak  dobranego  sposobu
nakładania  powłok  cynkowych  i  malarskich oraz  odpowiedniego procesu utwardzania  farb  aby
zapewnić trwałość stalowych elementów balustrad w warunkach eksploatacji przed wystąpieniem
korozji przez min. 20 lat (okres długi). Produkt ma spełniać kategorię korozyjności atmosfery min.
C5 zgodnie z (PN-EN ISO 12944-2, 2001), a dla kategorii C5 użycie systemu zabezpieczenia E9 co
gwarantuje trwałość 20 lat (PN-EN ISO 12944-8, 2001).

Należy  ostatecznie  przyjąć  zabezpieczenie  ISO-12944-8  S5M-7  Ocs  Sa  2,5  GEFC 50  �m
2xEPBZ 200  �m i NPIA 80  �m, przy czym Wykonawca odpowiada za prawidłowe zastosowanie
systemu  antykorozyjnego,  tak  by  spełniał  warunki  norm (PN-EN ISO  12944-5,  2009).  Należy
przeprowadzić konsultację z producentem farb w celu ustalenia zaleceń i odebranie stosowanych
gwarancji.

Sposób zabezpieczenia antykorozyjnego Wykonawca udokumentuje poprzez przedstawienie
odpowiednich oświadczeń producenta blach, stali, farm itp., oraz firmy która wykona ocynkowanie
i  firmy  która  wykona  malowanie  iż  zastosowane  materiały  posiadają  atesty,  świadectwa
dopuszczające  do  wbudowania,  a  powłoki  zostały  wykonane  zgodnie  z  przedstawionymi
wytycznymi. Wszystkie materiały i wyroby powinny mieć zaświadczenie o jakości zgodnie z (PN-EN
ISO-IEC 17050-1,  2010)  lub wynik  badań laboratoryjnych potwierdzających wymaganą jakość.
Laboratoryjne badania jakości farb i lakierów należy przeprowadzić całego systemu malarskiego.
należy  przestrzegać  rodzajów  wymaganych  badań  oraz  czasów  ich  trwania.  W  przypadku
prowadzenia badań laboratoryjnych należy przedstawić protokół badania zgodny z formularzem wg
Załącznika B (PN-EN ISO 12944-6, 2001).

Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać wymogów dotyczących wykonywania i nadzoru
nad pracami malarskim zgodnie z (PN-EN ISO 12944-7, 2001), a w szczególności: sprawdzenia
wyrobów  lakierowych  bezpośrednio  przed  nakładaniem,  zapewnienie  odpowiednich  warunków
nakładania,  stosowanie odpowiednich warunków nakładania, kontrolować powłokę lakierowaną,
stosować  powierzchnie  referencyjne  oraz  prowadzić  wymaganą  tą  specyfikacją  dokumentację
jakości.
Wykonawca powinien przedstawić ocenę wyników pomiaru grubości i tak:

1) wszystkie  wyniki  mniejsze  niż  80%  nominalnej  grubości  powinny  być  odrzucone,  a
powierzchnie te powinny być dodatkowo malowane,

2) pojedyncze wyniki pomiarów zawarte pomiędzy 80% a 100% nominalnej grubości powinny
być  przyjęte,  jeżeli  średnia  arytmetyczna  z  wszystkich  pomiarów  jest  równa  wartości
nominalnej  lub  od  niej  wyższa.  Przyjmuje  się,  że  minimalna  liczba  pomiarów,  z  której
można wyciągnąć średnią jest 10.

3) wyniki równe wartości nominalnej lub wyższe powinny być przyjęte, przy czym pojedyncze
wyniki nie powinny przekraczać trzykrotnie wartości nominalnej. W przypadku nadmiernej
maksymalnej  grubości  powłoki,  strony  dokonają  uzgodnień  na  podstawie  ekspertyzy
uwzględniającej  również  estetykę  oraz  zalecenia  producenta  podane  w  kartach
technicznych.

We wszystkich przypadkach usuwania niezgodności kontrola powinna być wykonana ponownie.
Przygotowanie powierzchni pod malowanie
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Wykonawca  zobowiązany  jest  spełnić  wymagania  ogólne  dotyczące  przygotowania
powierzchni i  wykonywania powłok zgodnie z normami (PN-EN ISO 8501-1, 2008),(PN-EN ISO
8501-2, 2011), (PN-EN ISO 8502-4, 2000), (PN-EN ISO 8502-6, 2007), (PN-EN ISO 8502-9, 2002),
(PN-EN ISO 8503-1, 2012), (PN-EN ISO 8503-2, 2012), (PN-EN ISO 8503-3, 2012) oraz  (PN-EN
ISO 12944-1, 2001) do (PN-EN ISO 12944-5, 2009).

Stopień oczyszczenia powierzchni metodą strumieniowo-cierną do stopnia czystości SA 21/ 2
określa się wg (PN-EN ISO 8501-1, 2008).
Dla wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego należy spełnić także następujące warunki:
Dokumentacja dotycząca ochrony korozyjnej:

Wykonawca opracuje dla każdego elementu składowego konstrukcji  oddzielnie formularze
dokumentacji ochronnego systemu malarskiego zgodnie z Załącznikiem G do normy (PN-EN ISO
12944-2, 2001). Wykonawca w szczególności opracuje formularze: protokołu dotyczącego postępu
prac malarskich i warunków nakładania zgodnie z Załącznikiem I oraz końcowego protokołu prac
antykorozyjnych zgodnie z Załącznikiem J (PN-EN ISO 12944-2, 2001).
Dokumentacja dotycząca ochrony korozyjnej:

Wykonawca obowiązany jest  przygotować projekt  wykonania  powierzchni  referencyjnych,
czyli powierzchni służących do ustalenia minimalnego, możliwego do przyjęcia poziomu wykonania
prac,  sprawdzenia czy podane przez producenta dane są prawidłowe oraz  umożliwienia  oceny
właściwości  powłoki  w  dowolnym  czasie  po  zakończeniu  prac.  Należy  wziąć  pod  uwagę
postanowienia (PN-EN ISO 12944-7, 2001).
Dokumentacja eksploatacji ochronnego systemu malarskiego:

Wykonawca  opracuje  i  przedstawi  Nadzorowi/Inspektorowi  instrukcję  eksploatacji
ochronnego systemu eksploatacji, przynajmniej na okres zakładanej trwałości (najczęściej 20 lat),
a  w  tym  przedstawi  procedurę  oceny  ochronnego  systemu  malarskiego,  tak  by  w  trakcie
eksploatacji obiektu można było obiektywnie ocenić potrzebę renowacji powłok. Wymaga się, by
formularz protokołu zawierał układ i pozycje zgodnie z Załącznikiem K (PN-EN ISO 12944-2, 2001).
Instrukcja wraz z formularzem oceny ochronnego systemu malarskiego powinna stanowić część
dokumentacji powykonawczej.
Inna dokumentacja technologiczna:

Wykonawca zabezpieczenia antykorozyjnego elementów stalowych opracuje: harmonogram
robót,  dokumentację  operacyjną,  dokumentację  wysyłkową,  projekt  manipulowania  (jeżeli
występuje), transportu i montażu, oraz dokumentację powykonawczą.

Ponadto, Wykonawca będzie gromadził dokumentację wysyłkową, zawierającą:
a) wykaz elementów wysyłkowych, a w nim protokoły odbioru prac malarskich,
b) specyfikację wysyłkową, a w niej: liczbę, zawartość i masę poszczególnych pakunków,
c) deklarację zgodności dostawy z (PN-EN ISO-IEC 17050-1, 2010),
d) protokoły zdawczo-odbiorcze.

Przekazanie elementów konstrukcyjnych do malowania
Elementy konstrukcji stalowej przekazywane do malowania powinny być wykonane w taki

sposób, by umożliwić prawidłowe nałożenie powłok ochronnych.
Odbiór powłok malarskich:

- Odbiór  powłok  malarskich  należy  przeprowadzić  zgodnie  z  procedurą  wynikającą  z
protokołu szczegółowej kontroli stanu istniejącego systemu malarskiego, łącznie z oceną
potrzeby renowacji, stanowiącego Załącznik K (PN-EN ISO 12944-8, 2001), a mianowicie:

- Protokół sporządzać odrębnie dla każdego ocenianego elementu konstrukcyjnego,
- Ocenić ochronny system malarski poprzez pomiary grubości (DFT) zgodnie z pkt B tego

protokołu,
- Ocenić stan ochronnego systemu malarskiego, a to: stopień spęcherzenia, zardzewienia,

spękania,  złuszczenia  i  skredowania,  skorodawania  spawów,  przyczepności  oraz  korozji
nitkowej  poprzez  ocenę  opisową,  fotograficzną.  Zaleca  się,  by  oceniać  również  stan
twardości powłoki z punktu widzenia oceny wystarczającego jej wyschnięcia.

- Oszacowanie przyczyn uszkodzenia, jeśli wystąpiły, i  ocena czy jest potrzebne usunięcie
niezgodności lub uszkodzeń.

- Wykonawca opracuje i przedstawi Inwestorowi instrukcję eksploatacji ochronnego systemu
eksploatacji,  przynajmniej  na  okres  zakładanej  trwałości  (najczęściej  10  lat),  a  w tym
przedstawi procedurę oceny ochronnego systemu malarskiego, tak by w trakcie eksploatacji
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obiektu  można  było  obiektywnie  ocenić  potrzebę  renowacji  powłok.  Wymaga  się,  by
formularz protokołu zawierał układ i pozycje zgodnie z Załącznikiem K (PN-EN ISO 12944-
8, 2001).

Projekt manipulowania, transportu i montażu zgodnie z (PN-EN ISO 12944-3, 2001) powinien
uwzględnić  metody  podnoszenia,  w  projekcie  należy  zaznaczyć  miejsca  zaczepienia.  Należy
uwzględnić  konieczność  mocowania  elementów  podczas  podnoszenia  i  transportu  oraz
przedsięwzięcie środków dla zapobieżenia zniszczenia ochronnego systemu malarskiego podczas
podnoszenia transportu i prac na miejscu montażu, np. podczas spawania, cięcia szlifowania. Jako
zasadę  należy  przyjąć  zakaz  stosowania  spawania  na  budowie,  a  dopuszczenie  go  tylko  w
sytuacjach wyjątkowych nie przewidzianych projektem.

10. Zakres prac związanych z inwestycją
Zakres  prac  związanych  z  planowaną  rozbiórką  istniejącego  i  budową  nowego  pomostu

rekreacyjnego przedstawia się następująco:
- rozbiórka  starego  pomostu  (rozebranie  drewnianej  konstrukcji  pomostu,  wyciągnięcie

stalowej konstrukcji wsporczej z dna jeziora),
- rozbiórka betonowych wejść na pomosty,
- wyczyszczenie  dna  jeziora  z  zatopionych  śmieci,  wycięcie  zarośli  na  brzegu  i  w  rejonie

nowych wejść (małe lokalne bagrowanie),
- wytyczenie osi nowych pomostów,
- zabicie stalowych pali rurowych z wypełnieniem ich wg zasad j.w.,
- docięcie górnych części zabitych pali rurowych – wyrównanie poziomów,
- nanizanie stalowych głowic na zabite pale rurowe,
- wykonanie nowych fundamentów blokowych,
- montaż w pierwszej kolejności poprzecznych belek, w drugiej kolejności montaż podłużnych

belek,
- montaż desek pokładu pomostu,
- wykonanie dojścia do pomostów i utwardzeniem zboczy skarp,
- montaż balustrad oraz drewnianych ławek,
- montaż  wyposażenia  (drabinki  zejściowe,  liny  żeglarskie,  knagi,  zestawy  ratunkowe,  lina

basenowa, maszt flagowy),
- wykonanie dojścia do pomostów,
- uporządkowanie terenu budowy.

Na czas trwania robót teren kąpieliska zostanie zamknięty dla osób trzecich. W ramach planowanej
inwestycji nie przewiduje się zmiany istniejących granic działek.
Zastosowanie powyższego rozwiązania pozwala na:

a) utrzymanie tego samego charakteru co rozbierany stary pomost,
b) zachowanie stabilności i sztywności poprzez zabicie stalowych pali,
c) łatwy montaż poszczególnych jej elementów, szybkie wykonanie budowy,
d) odpowiedni system montażu na palach stalowych pozwala na łatwą wymianę wszystkich

poszczególnych  drewnianych  elementów  w  razie  ich  zniszczenia  lub  uszkodzenia,
wprowadza nowsze rozwiązania oraz materiały, a także podnosi klasę nośności obiektu.

11. Wytyczne, wymagania i zasady do wybudowania pomostu
Do montażu i  budowy pomostu drewnianego  oraz  pali  stalowych należy  kierować  się

poniższymi wytycznymi:
a) stosować drewno modrzewiowe klasy min. C30,
b) stosować  do  połączeń  głowic  pali  kotwy  � 12  mm z  gwintowanych  prętów  ze  stali

nierdzewnej A4, wytrzymałości 4.8 – wg DIN 975,
c) przed  zabetonowaniem  w  głowicy  pala  nawiercić  otwory  na  kotwy,  zabezpieczyć

antykorozyjnie  nawiercenia,  przełożyć  pręty  � 12  mm z  nasuniętą rurką  z  tworzywa
sztucznego.  Po  zabetonowaniu  pręty  usunąć  –  w  przygotowany  otwór  przyjdzie
gwintowany pręt jw.

d) głowice pali wykonać z ocynkowanej blachy gr. min. 6 mm,
e) przy użyciu drewnianych wkładek wyrównujących stosować wodoodporną sklejkę (sposób

połączenia na rysunku szczegółów),
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f) W połączeniach stosować podkładki zgrubne okrągłe gr. 4 mm o średnicy d=13/14 mm,
D=40/50 mm ze stali nierdzewnej,

g) do połączeń desek pokładu, pochwytu i ławek stosować ocynkowane wkręty ciesielskie z
łbem  podkładkowym  typu  TORX  -  10x120/140,  (na  każdą  deskę  po  2  wkręty  na
szerokości),

h) do połączeń  słupków z  legarami,  elementów ławek  stosować śruby zamkowe z  łbem
grzybkowym M12 o dł. od 240 do 280 mm,

i) stopki ławek należy łączyć z deskami pokładu od spodu również wkrętami ciesielskimi z
łbem podkładkowym typu TORX - 10x140,

j) łby  wszystkich  wkrętów ciesielskich  oraz śrub  zamkowych  wpuszczane  w  drewno
zlicowane z powierzchnią łączonego elementu,

k) łączenie legarów po długości między sobą wykonywać nad podporami, na wcięcia i zakład
używając do skręcania min. 3 śrub zamkowych z łbem grzybkowym M12 L=150 mm,

l) stosować śruby zamkowe z łbem grzybkowym M12 ze stali nierdzewnej A4 klasy 4.8 - wg
DIN 603,

m) stosować  ocynkowane  wkręty  ciesielskie  z  łbem  podkładkowym  w  kolorze  żółtym  z
nacięciem typu TORX,

n) zachować odstępy między deskami pokładu 20 mm,
o) stosować podkładki zgrubne okrągłe gr. 4 mm i d=13/14 mm, D=40/50 mm,
p) miejsca przycięć desek i bali na bieżąco zabezpieczać gruntem i impregnatem,
q) Nie można wkręcać wkrętów i śrub na siłę, bez wcześniejszego nawiercenia otworów w

belkach i w deskach pokładu,
r) stosować odpowiednie wiertła do stali i do drewna,

12. Zabezpieczenie przed wpływami eksploatacji górniczej
Obiekt nie podlega wpływom eksploatacji górniczej.

13. Ochrona przeciwpożarowa
Nie dotyczy projektowanego obiektu.

14. Charakterystyka ekologiczna obiektu
Zgodnie  z  projektem  architektoniczno-budowlanym.  Obiekt  jest  wysoko  ekologiczna

konstrukcją inżynierską.

15. Zbrojenie (dla fundamentów blokowych)

15.1 Długości kotwienia prętów prostych
Powinny wynosić co najmniej:
- dla prętów żebrowanych ściskanych - 25 d;
- dla prętów żebrowanych rozciąganych - 40 d.

15.2 Dopuszczalne średnice odgięć i zagięć prętów
Minimalne średnice d0 trzpieni do odgięcia i zagięcia prętów powinny wynosić dla stali BSt500S dla
średnic:

10 < d < 12  -  d0 = 5 d,
12 < d < 16  -  d0 = 6 d,
16 < d < 25  -  d0 = 8 d,
25 < d < 32  -  d0 = 10 d.

15.3 Minimalne grubości otulin
Grubość otuliny zewnętrznej w świetle prętów i krawędzi przekroju wynosi co najmniej:

0,070 m - dla zbrojenia głównego fundamentów i podpór masywnych,
0,055 m - dla strzemion fundamentów i podpór masywnych,
0,050 m - dla prętów głównych lekkich podpór i pali,
0,040 m - dla strzemion lekkich podpór i pali,
0,030 m - dla zbrojenia głównego dźwigarów,
0,025 m - dla strzemion dźwigarów głównych i zbrojenia płyt pomostów.

Uwaga:
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Żadne  zbrojenie  nie  może  znaleźć  się  bliżej  powierzchni  elementu  niż  0,025  m.  Wymagane
grubości  otuliny dotyczą wszystkich boków przekroju i  całej  długości  elementu,  niezależnie  od
znaku momentu zginającego.

15.4 Łączenie prętów za pomocą spawania
Stal klasy A-IIIN jest spawalna. Należy stosować zakładkowe spoiny jednostronne.
Długość spoiny ls = 10d+2d = 12d.

15.5 Łączenie na zakład pojedynczych prętów bez spawania
Dopuszczalny  procent  prętów  łączonych  na  zakład  w  jednym  przekroju  dla  prętów

żebrowanych wynosi 50% całego przekroju zbrojenia.

16. Kolorystyka obiektu
W projekcie założono następujące kolory dla poszczególnych powierzchni (oznaczenia wg

palety RAL)
- powierzchnie pali i głowic RAL 7035, 7038
- powierzchnia drewnianych elementów pomostu RAL  8011,  8016,  ew.  8007  (brązowy)

lub RAL 6028, 6005 (zieleń)

17. Zakres opracowań roboczych
Wykonawca  zobowiązany  jest  do  opracowania  we  własnym  zakresie  następujących

opracowań roboczych:
- projekt organizacji placu budowy,
- projekt organizacji robót uwzględniający wszystkie uwarunkowania terenowe,
- projekt zabezpieczeń wykopów fundamentowych,
- projekt rozbiórki istniejącego pomostu,
- projekt technologiczny zabijania pali w jeziorze,
- projekt montażu pomostu drewnianego,

18. Technologia budowy
Roboty budowlane nie zakłócą istniejących stosunków wodnych. Obiekt zaprojektowano w

technologii wymagającej użycia sprzętu specjalistycznego do zabijania stalowych pali. Technologia
budowy zakłada również użycie małych żurawiami samojezdnych lub pojazdów wyposażonych w
tzw. HDS do rozładunku większych i cięższych elementów drewnianych. Przewiduje się przybliżony
czas wykonania budowy obiektu w okresie od Kwietnia do Września 2020 r. lub 2021 r. Dokładny
termin rozpoczęcia oraz zakończenia prac poda Inwestor, w zależnie od przebiegu prowadzonej
procedury przetargowej do czasu wyłonienia generalnego Wykonawcy.

Przyjęto wstępnie następującą kolejność i zakres robót budowlanych związanych z budową
tego obiektu:
Etap I – roboty przygotowawcze
1. Wprowadzenie organizacji ruchu na czas budowy.

Należy opracować Projekt Organizacji  Ruchu na czas budowy ze wszystkim wymaganymi
uzgodnieniami celem zapewnienia przeprowadzenia ruchu na czas budowy przez rzekę Wierzycę.
Projekt  Organizacji  Ruchu  stanowi  odrębne  opracowanie  nieobjęte  niniejsza  Dokumentacją
Projektową.  W  Projekcie  Organizacji  Ruchu  można  przewidzieć  wybudowanie  tymczasowego
przejścia dla pieszych.
Przed przystąpieniem do robót należy:

- przygotować i oznaczyć odpowiednio plac budowy,
- oznakować drogi transportu i wyjazdu z budowy na drogi publiczne,
- zainstalować tablice ostrzegawcze i informacyjne,
- zabezpieczyć teren inwestycji uniemożliwiając dostęp na budowę osobom postronnym,
- wyznaczyć miejsce składowania materiałów rozbiórkowych. Nie należy gromadzić większych

ilości materiałów w bezpośrednim sąsiedztwie rozbiórki.
Etap II – roboty budowlane
1. Rozebranie istniejącego obiektu
Rozbiórka istniejącego obiektu będzie polegać na:

- zdjęciu drewnianego pomostu nad wodą,
- zdemontowaniu stalowych balustrad i skoczni do wody,
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- wyciągnięciu stalowych podpór z jeziora,
- rozkuciu betonowych wejść na stary pomost na terenie plaży,
- usunięcie roślinności oraz oczyszczenie dna jeziora w obrębie usytuowania nowej konstrukcji.

Elementy betonowe jak płyty wejściowe należy rozkruszyć na elementy umożliwiające ich
transport  do  utylizacji.  Elementy  stalowe  należy  odspoić  na  pojedyncze  elementy  tak,  aby
umożliwić  ich  transport  na  miejsce  utylizacji.  Elementy  drewniane  są  elementami
małogabarytowymi i do ich rozbiórki oraz przewozu nie przewiduje się specjalistycznego sprzętu.
Proces  rozbiórki  stalowej  konstrukcji  nośnej  powinien  zacząć  się  od  odspojenia  śrub  i  kotew
łączących je ze sobą poprzez odcięcie lub upalenie. Odseparowane w ten sposób stalowe elementy
można  w  całości  lub  w  częściach  przetransportować  na  brzeg  jeziora  z  przeznaczeniem  do
wywozu.  Należy  sukcesywnie  wywozić  odzyskany  materiał  poza  teren  rozbiórki  w  miejsce
wskazane  przez  Inwestora.  Drewno  z  rozbiórki  z  uwagi  na  jego  biologiczne  zużycie  można
przeznaczyć do utylizacji w piecu opałowym do ogrzewania pomieszczeń.

Podczas rozbierania starej konstrukcji pom ostu należy prowadzić prace tak, aby jak najmniej
ingerować w jezioro, nie zanieczyszczać je. Należy odpowiednio zabezpieczać tę część obszaru.
2. Budowa nowej konstrukcji pomostu
Technologia wykonania elementów posadowienia:

Po zakończeniu robót rozbiórkowych należy przystąpić do budowy fundamentów żelbetowych
i pali fundamentowych. W tym celu dla podpór na lądzie (skrajnych) należy wykonać niewielkie
wykopy,  następnie  wytyczyć  nowe  fundamenty  pamiętając  o  odpowiednim  zabezpieczeniu
wykopów  przed  napływem  wód  gruntowych  i  wód  z  jeziora.  Następnie  wykonać  żelbetowe
fundamenty  i  po  upływie  dojrzewania  betonu  zasypać  je  pamiętając  o  wcześniejszym  ich
zaizolowaniu bitumicznie. Kolejnym etapem jest wykonanie posadowienia w postaci stalowych pali
wbijanych.  W przypadku kiedy nie da się zabić wszystkich pali  na równy poziom, należy pale
przyciąć do równego poziomu, a miejsca cięć odpowiednio zabezpieczyć antykorozyjnie. Należy
także oznaczyć odpowiednio i nawiercić otwory dla przeprowadzenia kotew mocujących głowice.
Tak  przygotowane  pale  należy  wypełnić  piaskiem  zmieszanym  z  wapnem,  a  ostatnie  2,0  m
wypełnić  betonem  klasy  C16/20  pamiętając  przy  końcowym  betonowaniu  o  wcześniejszym
włożeniu rurki  osłonowej do przełożenia  kotew mocujących głowice  pali.  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
zakończeniu robót palowych należy na palach zamontować odpowiednio ukierunkowane głowice z
uchwytami do zamocowania belek poprzecznych.
Technologia wykonania pomostu drewnianego:

Kolejnym etapem budowy jest montaż drewnianych elementów nośnych pomostu tj. belek
poprzecznych  na palach  i  belek  podłużnych na belkach poprzecznych.  Na tak przygotowanym
ruszcie  drewnianym  można  przystąpić  do  montażu  pozostałych  elementów  pomostu:  desek
pomostu i balustrad. Elementy konstrukcyjne pomostu łączyć za pomocą elementów złącznych i na
zasadach  opisanych  powyżej.  Ostatnim  etapem  budowy  pomostu  jest  montaż  wyposażenia:
drewnianych ławek, które należy wykonać na miejscu, drabinek zejściowych, haków i haczyków
oraz lin żeglarskich w strefie cumowania, liny basenowej z pływakami i osprzętu ratowniczego. Na
plaży należy umieścić tablicę informacyjną z regulaminem korzystania z kąpieliska.
Etap III – roboty wykończeniowe:
1. Montaż elementów wyposażenia

Ostatnim  etapem  budowy  pomostu  jest  montaż  wyposażenia:  drewnianych  ławek  na
pomoście,  które należy wykonać na miejscu, drabinek zejściowych, haków i haczyków oraz lin
żeglarskich  w  strefie  cumowania,  liny  basenowej  z  pływakami,  masztu  flagowego  i  osprzętu
ratowniczego.  Na  plaży  należy  umieścić  tablicę  informacyjną  z  regulaminem  korzystania  z
kąpieliska.

Przy  fundamentach  należy  usypać  z  odpowiednim  spadkiem  dojścia  do  pomostu  z
umocnieniem w postaci kamieni polnych ułożonych na podsypce cementowo-piaskowej.
2. Zakończenie prac

Wykonawca ma obowiązek przywrócić docelową organizację ruchu w pełnym zakresie oraz
uporządkować  i  przywrócić  do  stanu  pierwotnego  obszar  po  zakończeniu  robót  budowlanych.
Wywiezienie z terenu budowy zanieczyszczeń po rozbiórce do utylizacji lub recyklingu zgodnie z
gospodarką o odpadach.
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19. Ocena oddziaływania robót na środowisko

19.1 Informacje ogólne
Budowa obiektu wymaga stosowania specjalistycznego sprzętu, lecz nie wymaga materiałów

mających znaczący wpływ na środowisko.
Użyte materiały są naturalnymi materiałami (kamienie polne, trawa, drewno pomostu) i ich

zastosowanie nie ma wpływu na środowisko. Poza tym przyjęta technologia budowy obiektu będzie
miała znikomy wpływ na środowisko i  nie zmieni  ona warunków lokalnych w występującym w
obrębie obiektu środowisku naturalnym. Jedyna ingerencją jest zabijanie pali w dnie jeziora, a sam
pomost będzie już montowany nad wodą. Odpowiednio dobrane pale z wysokimi wymaganiami
zabezpieczenia antykorozyjnego mają dać gwarancję trwałości na długie lata z jedynie okresową
wymianą drewnianych elementów szacowana przy tak wysokiej klasie i gatunku drewna na średnio
co 15 lat.

19.2 Zagrożenia oddziaływania na środowisko
Emisja hałasu:

Po wykonaniu robot nie zmieni się poziom hałasu w stosunku do obecnego poziomu. Podczas
budowy podstawowe źródła emisji hałasu to maszyny napędzane silnikami spalinowymi, takie jak:
małe kopareczki, możliwe żurawie, maszyny do pogrążania pali, ręczne zagęszczarki itp. Drugie
źródło emisji hałasu to dźwięki od pracy drobnego sprzętu budowlanego, np. uderzenia młotków
podczas robót ciesielskich, praca młota wyburzeniowego podczas rozkuwania betonu, piły ręczne i
łańcuchowe itp. Realizacja robót odbywać się będzie w porze dziennej na jedną lub dwie zmiany.
Beton  dowieziony  będzie  z  wytwórni,  jak  i  pozostałe  materiały  wcześniej  odpowiednio
przygotowane. Tak więc hałas będzie krótkotrwały, sporadyczny, podobny do hałasu na typowej
małej budowie. Aby zminimalizować uciążliwości związane z hałasem w czasie rozbiórek istniejącej
konstrukcji  i  ewentualnych  uderzeń urządzenia  do pogrążania pali  należy  wykonywać prace  w
sposób zorganizowany na pierwszej lub drugiej zmianie. Zatem emisje oraz inne uciążliwe czynniki
mogą wystąpić ewentualnie w trakcie prac związanych z budową, jednak będą one miały charakter
tymczasowy  i  krótkotrwały,  ograniczą  się  do  terenu  prowadzonych  prac.  W  czasie  przerw
postojowych silniki sprzętu będą wyłączone.
Zanieczyszczenia:

Prace  związane  z  budową  nie  wpłyną  ani  znacząco  ani  ujemnie  na  zanieczyszczenie
powietrza.  Jedynym źródłem takiego zanieczyszczenia  będą spaliny od maszyn pracujących na
budowie (tj. sprężarka powietrza, spalinowy agregat prądotwórczy, piły łańcuchowe, samochody
wyładowcze i transportowe).

W przypadku zanieczyszczeń mogących pojawić się podczas prac malarskich wykonywanych
np.:  metodą  natryskową  lub  ręczną  elementów  przycinanych  na  budowie,  Wykonawca  ma
obowiązek odpowiednio zabezpieczyć teren. Zabezpieczeniami tymi mogą być różnego typu siatki,
folie i geowłókniny.
Wody powierzchniowe i podziemne:

Gospodarka ściekami w tym przypadku nie obejmuje swoim zakresem inwestycji.
Na etapie realizacji inwestycji oddziaływanie na środowisko gruntowo-wodne zależeć będzie

od  organizacji  i  sposobu  prowadzenia  prac.  W celu  uniknięcia  ewentualnego  zanieczyszczenia
gruntu i wody związkami ropopochodnymi oraz innymi substancjami podczas wykonywania prac
montażowych, prace wykonywane będą sprzętem o pełnej sprawności technicznej.

Na etapie eksploatacji – nie dotyczy.
Powierzchnia terenu:

Stan  powierzchni  terenu  po  zakończonych  pracach  zostanie  uporządkowany  i
zagospodarowany.  Nie  przewiduje  się  żadnej  ingerencji  w  zagospodarowanie  terenu  poza
obszarem inwestycji. Projektowana budowa pomostu nie będzie miała negatywnego wpływu na
otaczające środowisko przyrodnicze i powierzchnię terenu.
Świat roślinny:

Roślinność w pobliżu mostu po budowie zostanie uporządkowana. Koniecznością jest tylko
wykonanie małego bagrowania przy brzegu jeziora z usunięciem zarośli tak aby wybudować nowy
pomost i czyste kąpielisko. Nie przewidziano drzew przeznaczonych do wycinki.
Zabytki kultury materialnej:
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Nie przewiduje się wpływu na nierozpoznane stanowiska archeologiczne. Obszar inwestycji
nie leży i nie graniczy z działkami objętymi ochroną przyrody, ani wpisanymi do rejestru zabytków.
Gospodarka odpadami:

W  czasie  użytkowania  pomostu  w  przyszłości  nie  będą  występowały  żadne  odpady
zanieczyszczające  środowisko.  Podczas  wykonywania  prac  związanych  z  budową  u  wystąpią
odpady budowlane w postaci:

- odpady z betonu oraz gruz z rozbiórek — do utylizacji,
- odpady drewniane z przeznaczeniem na opał,
- żelazo i stal — na złom,
- gleba i ziemia, w tym kamienie — do ponownego wbudowania na przedmiotowym obiekcie,
- ścieki bytowo-socjalne zostaną odprowadzone do toalet typu TOI TOI.

Rozbiórka  istniejącego  pomostu  polegać  będzie  na  zdemontowaniu  stalowych  balustrad,
drewnianego pomostu, wyciągnięciu stalowej konstrukcji nośnej i rozkuciu betonowych wejść na
plaży.  Wykonawca  zobowiązany  jest  przewidzieć  pływające  środki  transportu  dla  usuwanych
materiałów  z  rozbiórek,  ale  także  służące  do  dowozu  materiału  do  wbudowania  na  nową
konstrukcję.  Ciężary  oraz  gabaryty  rozbieranych  fragmentów  będą  dobrane  zgodnie  z
możliwościami załadunku i transportu. W czasie wykonywania robót materiał rozbiórkowy będzie
usuwany na bieżąco, a wszelkie kamienne i betonowe elementy z rozbiórki, które mimo wszystko
mogą znaleźć się na terenie rzeki zostaną w całości usunięte, a dno i przestrzeń oczyszczona.

Odpady stałe powstające podczas prowadzenia prac zostaną w pierwszej kolejności poddane
odzyskowi, a jeśli będzie to niemożliwe zostaną one unieszkodliwione zgodnie z wymogami ustawy
o  odpadach,  wymogami  ochrony  środowiska  oraz  planami  gospodarki  odpadami.  Za  właściwą
utylizację tych odpadów odpowiedzialny będzie Wykonawca.
Miejsca przeznaczone na plac budowy:

Obiekt budowany będzie z materiałów dostarczanych na bieżąco i w pełni przygotowanych
na zakładach prefabrykacji lub zakładach sprzedaży. Odrębne miejsce na składowanie materiałów
można wyznaczyć na fragmencie plaży.

Jeżeli  w trakcie inwestycji  powstanie nadmiar ziemi z ukopów, Wykonawca prac zostanie
zobowiązany do jej wywożenia na uprawnione składowiska odpadów. Grunt z ukopu może również
zostać wykorzystany do wbudowania po uprzednim zbadaniu jego przydatności.

Kontener  magazynowy  oraz  pomieszczenie  socjalne  dla  pracowników  może  zostać
usytuowane również na terenie plaży po uprzednim uzyskaniu zgody właściciela tej działki.
Rozwiązania chroniące środowisko:

Na  etapie  realizacji  inwestycji  prowadzone  prace  budowlano-montażowe  spowodują
niewielkie i krótkotrwałe zakłócenia ze względu na czasową obecność maszyn i ludzi. Z uwagi na
skalę przedsięwzięcia, jego lokalizację i powierzchnię terenu zajętego pod budowę, a także czasu
trwania prac budowlanych nie będą one powodowały poważnych konsekwencji w środowisku.

Do budowy pomostu będą wykorzystywane wyłącznie te materiały, które nie zanieczyszczą
wód i posiadają odpowiednie aprobaty techniczne, certyfikaty, atesty i świadectwa dopuszczające
je do stosowania w budownictwie. Prace będą wykonywane z należytą dbałością o środowisko
naturalne  oraz  zdrowie  i  życie  ludzi,  a  ich  dokładność  kontrolowana  będzie  przez  Nadzór
Inwestorski, powołany z ramienia Inwestora.

W czasie wykonywania robót materiał rozbiórkowy będzie usuwany na bieżąco. Zakłada się
rozbiórkę całego obiektu od 10 do 16 dni roboczych. W tym okresie może (ale nie musi) wystąpić
niewielkie zmętnienie wód.

Wszystkie  odpady  zostaną  zbadane  do  ponownego  wykorzystania,  a  w  przypadku
nieprzydatności odwiezione na składowisko wskazane przez Zamawiającego. W trakcie realizacji
inwestycji nie będą wykorzystywane zasoby naturalne występujące w okolicy inwestycji. Budowany
pomost posadowiony w bezpiecznej  odległości  od zabudowań nie wpłynie negatywnie na stan
zdrowia ludzi i stan środowiska. Inwestycja ta nie jest powiązana z innym przedsięwzięciem, co nie
będzie skutkowało kumulacją oddziaływań.

Organizmy żyjące w jeziorze będą miały zapewnioną bezpieczną migrację, gdyż nie zachodzi
konieczność ogradzania, izolowania i zawężenia akwenu, nie ingeruje się także w dno jeziora.

Nakłada się na Wykonawcę zastosowania sprawnego sprzętu budowlanego zabezpieczonego
przed  możliwością  ewentualnych  wycieków substancji  niebezpiecznych  do  gruntu  i  wody  oraz
zabezpieczenia  gruntu  i  wody  w  czasie  ewentualnej  awarii  sprzętu  przed  zanieczyszczeniami,
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substancjami  niebezpiecznymi  pochodzącymi  z  uszkodzonych  maszyn.  Ponadto  zapewnienia  w
trakcie realizacji inwestycji oszczędnego korzystania z terenu.

Jeżeli  Wykonawca  będzie  zmuszony  w  jakikolwiek  sposób  do  prowadzenia  prac  przy
drzewach,  nakłada  się  obowiązek  dbania  o  ich  nieuszkadzanie.  Dlatego  też  najlepiej,  aby
składowanie sprzętu i materiałów było wyznaczone poza rosnącymi drzewami. Roboty nie mogą
stanowić bezpośredniego zagrożenia dla drzew, nie mogą naruszać korzeni rosnących drzew.

W celu  wyeliminowania  zagrożeń  dla  rosnących  w okolicy  drzew,  przyjmuje  się  ogólnie
ustalone zasady i tymczasowe zabezpieczenia korzeni, pni i koron drzew oraz krzewów:
a) drzewa  i  krzewy  bezpośrednio  sąsiadujące  z  placem  budowy,  drogami  przejazdu  sprzętu

budowlanego, etc. należy ogrodzić ochronnym ogrodzeniem wys. 1,50-2,00 m w odległości co
najmniej 1,00 m od brzegu pni – po obu stronach rzędów drzew i krzewów lub wokół grup
drzew i krzewów.

b) pojedyncze  drzewa,  nie  zabezpieczone  w  opisany  wyżej  sposób,  należy  indywidualnie
zabezpieczyć przez odeskowanie. Deski dobrane szerokością do rozmiarów pni, tak, aby jak
największą swoją powierzchnią  przylegały  do pni  (od podstawy do nasady korony) należy
ściśle związać, aby nie tarły o korę; pomiędzy pień a deski trzeba założyć maty słomiane lub
stare rozcięte opony, aby kora nie została uszkodzona przez deski.

c) nie wolno prowadzić wykopów jednocześnie po obu stronach rzędów. Należy planować trasy
ruchu sprzętu budowlanego poza obszarem wyznaczonym przez rzut koron (nie ma zjawiska
zagęszczania  gruntu!).  Zabronione  jest  składowanie  wszelkich  materiałów  budowlanych
pomiędzy drzewami.

d) w razie wykopów prowadzonych w strefie korzeni, wszystkie grube korzenie należy wycinać
ręcznymi, ostrymi narzędziami (sekator, piła).  Wykopy w obrębie korzeni należy prowadzić
jedynie w okresie od października do marca, w jak najkrótszym okresie. Przycięte korzenie
należy osłaniać matami słomianymi przed mrozem. W razie wykopów prowadzonych w sezonie
wegetacyjnym, przycięte korzenie należy chronić przed przesychaniem za pomocą założonego
na ścianie wykopu ekranu korzeniowego i wypełnienie przestrzeni pomiędzy nim a brzegiem
wykopu  specjalistyczną  mieszanką  ziemi  ogrodniczej  lub  torfem.  Wypełnienie  pomiędzy
ekranem a bryłą korzeniową trzeba utrzymywać stale w stanie wilgotnym, aby nie dopuścić do
przesuszenia bryły korzeniowej.

Ponadto  w  zasięgu  koron  nie  powinien  poruszać  się  wysoki  sprzęt  budowlany,  w  razie
bezwzględnej takiej potrzeby, należy rozsądnie przyciąć koronę (wyspecjalizowana firma) zanim
ruchy sprzętu się zaczną.

Do  prawidłowego  użytkowania  przedsięwzięcia  nie  będzie  potrzebna  woda  i  energia,  a
prawidłowa eksploatacja obiektu nie wymaga dostępu do dodatkowej infrastruktury technicznej.
Inwestycja  nie  ma  charakteru  produkcyjnego.  Na  jej  terenie  nie  zostaną  wzniesione  żadne
dodatkowe obiekty.
Podsumowanie:

Z  powyższego  zestawienia  wynika  jednoznacznie,  że  prace  mogące  mieć  wpływ  na
ichtiofaunę  jeziora  będą  wykonywane  na  etapie  budowy  części  przedsięwzięcia  tj.  pomostu
rekreacyjnego. Zakres prac ograniczony będzie do odcinka brzegu jeziora na długości ok. 36,00
metrów  (oczyszczenie  i  uregulowanie  brzegów  w  obrębie  plaży).  W  porównaniu  do  długości
obwodowej jeziora wynoszącego ok. 2,30 km zakres prac stanowić będzie ok. 1,17 %.

Czas  realizacji  robót  będzie  krótki:  wyniesie  12-16  dni  roboczych  dla  rozbiórki  starego
pomostu, ok. 18 - 21 dni roboczych na zabicie pali stalowych z wypełnieniem oraz wykonaniem
żelbetowych fundamentów, ok. 10-12 dni roboczych na montaż konstrukcji pomostu i ok. 4 dni
roboczych na montaż wyposażenia. Zatem całość prac powinna zamknąć się do dwóch miesięcy
ok. 50 dni roboczych. Po konsultacjach branżowych ustalono, że wody jeziora w rejonie inwestycji
znajdą się w zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia, a prace budowlane będą mogły wpływać na
ichtiofaunę poprzez:

- zmętnienie wody,
- uregulowanie linii brzegowej,
- emisję hałasu,
- wpadnięcie niektórych drobnych części drewna do wody.
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Najintensywniejsze  roboty  mające  wpływ  na  ichtiofaunę  wód  jeziora  w  tym  miejscu  to
następujące po sobie rozbiórka starego pomostu i zabijanie nowych pali stalowych, które trwały
będą w sumie do ok. 36 dni robocze i zawierać się będą w 50 dniach opisanych powyżej.

Zgodnie z dokumentacją przedsięwzięcia oddziaływanie związane z bezpośrednią ingerencją
w wodę jeziora będzie miało miejsce tylko incydentalnie. Dlatego też zgodnie z powyższym ocenia
się,  że  zmętnienie  wody  wywołane  ww  czynnikami  będzie  miało  miejsce  na  przestrzeni  do
kilkunastu  metrów  od  przedsięwzięcia,  a  więc  w  kontekście  całości  powierzchni  jeziora
oddziaływanie będzie nie znaczące.

Na etapie funkcjonowania przedsięwzięcia zagrożeń dla ichtiofauny nie będzie.
Pozostawienie stanu obecnego powodować będzie natomiast, że pomost zostanie zamknięty

z  użyteczności,  będzie  korodował  i  starzał  się  powodując  odpadanie  drewnianych  elementów
pomostu. W konsekwencji w jeziorze pozostanie słabo widoczna ledwie wystając ponad taflę wody
korodująca  konstrukcja  stalowa  zagrażająca  jednostkom  pływającym.  Plaża  przestanie  być
użytkowana  z  uwagi  na  zakaz  kąpieli  i  będzie  zarastała  co  już  w  tej  chwili  można  powoli
zaobserwować.
Życie i zdrowie ludzi:

Aby uniknąć zagrożeń życia i zdrowia ludzi, w czasie budowy należy odpowiednio oznakować
i  zabezpieczyć  teren  oraz  wykopy.  Teren  powinien  być  oświetlony.  Wszystkie  prace  należy
wykonywać zachowując warunki BHP, ochrony środowiska, prawa pracy i wymagań technicznych.
Wykonanie budowy w bardzo szybkim terminie będzie miało bardzo korzystny wpływ na otaczające
środowisko  i  bezpieczeństwo  użytkowników.  Planuje  się  tak  prowadzić  inwestycję,  aby  w  jej
zasięgu oddziaływania nie było ludności potencjalnie narażonej bezpośrednio na negatywne skutki
prowadzonej budowy. Teren budowy zostanie zamknięty na czas tymczasowy dla ludności.
Oddziaływanie na klimat i jego zmiany:

Planowane  przedsięwzięcie  nie  oddziaływuje  negatywnie  na  klimat  i  nie  wprowadza  dla
klimatu zmian zarówno na etapie realizacji jak i po zakończeniu budowy, czyli w fazie eksploatacji.
Nie  zachodzi  konieczność  adaptacji  przedsięwzięcia  do  zmian  klimatu.  Inwestycja  to  poprawa
infrastruktury  rekreacyjnej  poprzez  wybudowanie  nowego  obiektu,  zwiększenie  atrakcyjności
rejonu dla gminy i okolicznych mieszkańców.
Przedsięwzięcie w aspekcie analizy jego wpływu na osiągnięcie celów środowiskowych zawartych w
planie gospodarowania wodami:

Planowane przedsięwzięcie znajduje się nad Jeziorem Dużym w miejscowości Orle. Budowa
nowego pomostu nie ma powiązania z jakimkolwiek gospodarowaniem wód. Nie zachodzi regulacja
żadnych spływów, nie ma konieczności oczyszczania wód i wprowadzania wód podczyszczonych.
Zabezpieczenie inwestycji przed wodami powodziowymi lub wodami wysokimi:

Wód powodziowych nie dotyczy.
Planowane  przedsięwzięcie  zaprojektowano  tak,  aby  w  przypadku  wystąpienia

podwyższonego stanu wód nie stanowiło zagrożenia dla zdrowia i życia ludności. Obiekt posiada
głębokie  posadowienie  w  postaci  stalowych  pali,  trwale  utrzymujących  pomost  w  gruncie
uniemożliwiające jakiekolwiek podmycie oraz przemieszczenie. Ponadto konstrukcja pomostu jest
zaprojektowana na odpowiednio wysokim poziomie gwarantującym niezalanie obiektu.
Jednolite części wód powierzchniowych (JCWP) i podziemnych (JCWPd):

Przedmiotowa  inwestycja  zlokalizowana  jest  w  obszarze  dorzecza  Wisły,  dla  którego
opracowano Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, przyjęty Uchwałą Rady
Ministrów z dnia 22 lutego 2011 r. (M.P. z dnia 27 maja 2011 r., Nr 49, poz. 549).

Przedsięwzięcie znajduje się w granicach jednolitych części wód powierzchniowych (JCWP),
w obszarze  oznaczonych  kodem europejskim (numer  identyfikacyjny  części  wód  wg Ramowej
Dyrektywy Wodnej) PLRW20002429839 o powierzchni zlewni 220,89 m2 – nazwa: „Wierzyca: od
Małej Wierzycy do Wietcisy”, zaliczonym do regionu wodnego Dolnej Wisły, Ekoregion: Równiny
Centralne.  Przedmiotowa  inwestycja  zlokalizowana  jest  w  obszarze  jednolitych  części  wód
podziemnych (JCWPd) oznaczonym europejskim kodem: PLGW 200028, zaliczonym do regionu
wschodniego  Dolnej  Wisły  –  Ekoregion:  Równiny  Centralne,  Prowincja:  Niziny
Środkowoeuropejskie,  Podprowincja:  Pobrzeża  Południowobałtyckie,  Makroregion:  Pojezierze
Starogardzkie - o powierzchni 4057,40 km2.
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19.3 Obszary  Chronione,  Parki,  Rezerwatu  i  Zespoły  Przyrodnicze  w
obszarze występowania i w pobliżu inwestycji
Inwestycja znajduje się na jednym obszarze ochrony specjalnej Natura 2000:

� Obszar Chronionego Krajobrazu Polaszkowski - powierzchnia 24,48 km2, obiekt znajduje się
we wschodniej części tego obszaru,

Najbliższe obszary znajdujące się w promieniu do 30,00 km od planowanego przedsięwzięcia to:
� Obszar  Ochrony Specjalnej  Bory Tucholskie PLH220009 – Natura 2000 – obszary ptasie,

powierzchnia 3225,36 km2, którego granica znajduje się od planowanego przedsięwzięcia ok.
6,28 km,

� Obszar Ochrony Lubieszynek PLH220074 – Natura 2000 – obszary siedliskowe, powierzchnia
6,71 km2, której granica znajduje się od planowanego przedsięwzięcia ok. 4,90 km,

� Obszar Ochrony Wilcze Błota PLH220093 – Natura 2000 – obszary siedliskowe, powierzchnia
0,090 km2, której granica znajduje się od planowanego przedsięwzięcia ok. 5,14 km,

� Obszar  Ochrony  Dolina  Wierzycy PLH220094  –  Natura  2000  –  obszary  siedliskowe,
powierzchnia 46,18 km2, obiekt znajduje od planowanego przedsięwzięcia ok. 5,87 km,

� Obszar  Dolina  Środkowej  Wietcisy PLH220009  –  Natura  2000  –  obszary  siedliskowe,
powierzchnia 4,31 km2, którego granica znajduje się od planowanego przedsięwzięcia ok.
7,00 km,

� Obszar Ochrony Wielki Klincz PLH220083– Natura 2000 – obszary siedliskowe, powierzchnia
2,882 km2, której granica znajduje się od planowanego przedsięwzięcia ok. 8,63 km,

� Obszar  Ochrony  Stary  Bukowiec PLH220082  –  Natura  2000  –  obszary  siedliskowe,
powierzchnia 3,084 km2,  której granica znajduje się od planowanego przedsięwzięcia ok.
9,00 km,

� Obszar Ochrony Jezioro Krąg PLH220070 – Natura 2000 – obszary siedliskowe, powierzchnia
4,240 km2, którego granica znajduje się od planowanego przedsięwzięcia ok. 9,49 km, 

� Obszar Ochrony Szumleś PLH220086 – Natura 2000 – obszary siedliskowe, powierzchnia
9,765 km2, której granica znajduje się od planowanego przedsięwzięcia ok. 10,88 km,

� Obszar Jeziora Wdzydzkie PLH220034 – Natura 2000 – obszary siedliskowe, powierzchnia
135,838 km2, której granica znajduje się od planowanego przedsięwzięcia ok. 12,17 km,

� Obszar Ochrony Zielenina PLH220065– Natura 2000 - obszary siedliskowe, powierzchnia 6,44
km2, którego granica znajduje się od planowanego przedsięwzięcia ok. 12,72 km,

� Obszar Ochrony Guzy PLH220068 – Natura 2000 – obszary siedliskowe, powierzchnia 1,15
km2, którego granica znajduje się od planowanego przedsięwzięcia ok. 12,97 km, 

� Obszar Ochrony Szczodrowo PLH201101 – Natura 2000 – obszary siedliskowe, powierzchnia
2,24 km2, której granica znajduje się od planowanego przedsięwzięcia ok. 13,61 km,

� Obszar Ochrony Dąbrówka PLH220088 – Natura 2000 – obszary siedliskowe, powierzchnia
5,05 km2, której granica znajduje się od planowanego przedsięwzięcia ok. 13,98 km,

� Obszar  Ochrony Leniec Nad Wierzycą PLH220073 – Natura 2000 – obszary siedliskowe,
powierzchnia  0,25  km2,  której  granica  znajduje  się  od  planowanego  przedsięwzięcia  ok.
15,16 km,

� Obszar Ochrony Piotrowo PLH220091 – Natura 2000 – obszary siedliskowe, powierzchnia
4,83 km2, której granica znajduje się od planowanego przedsięwzięcia ok. 15,58 km,

� Obszar Ochrony Przywidz PLH220025 – Natura 2000 – obszary siedliskowe, powierzchnia
9,53 km2, którego granica znajduje się od planowanego przedsięwzięcia ok. 15,61 km,

� Obszar  Ochrony  Nowa Sikorska  Huta PLH220090 –  Natura  2000  –  obszary  siedliskowe,
powierzchnia 1,74 km2, którego granica znajduje się od planowanego przedsięwzięcia ok.
17,30 km,

� Obszar Ochrony Uroczysko Pojezierza Kaszubskiego PLH220095 – Natura 2000 – obszary
siedliskowe,  powierzchnia  39,22  km2,  którego  granica  znajduje  się  od  planowanego
przedsięwzięcia ok. 17,90 km,

� Obszar Ochrony Huta Dolna PLH220089 – Natura 2000 – obszary siedliskowe, powierzchnia
0,66 km2, którego granica znajduje się od planowanego przedsięwzięcia ok. 21,22 km,

� Obszar Ochrony Pomlewo PLH220092 – Natura 2000 – obszary siedliskowe, powierzchnia
1,774 km2, której granica znajduje się od planowanego przedsięwzięcia ok. 21,98 km,
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� Obszar  Ochrony  Rynna  Dłużnicy PLH220081  –  Natura  2000  –  obszary  siedliskowe,
powierzchnia  3,53  km2,  której  granica  znajduje  się  od planowanego  przedsięwzięcia  ok.
24,27 km,

� Obszar Ochrony Hopowo PLH220010 – Natura 2000 – obszary siedliskowe, powierzchnia
0,054 km2, której granica znajduje się od planowanego przedsięwzięcia ok. 24,39 km,

� Obszar Ochrony Grądy nad Jeziorem Zduńskim i Szpęgawskim PLH220067 – Natura 2000 –
obszary siedliskowe, powierzchnia 2,36 km2, którego granica znajduje się od planowanego
przedsięwzięcia ok. 24,99 km,

� Obszar  Ochrony  Dolina  Kłodawy PLH220007  –  Natura  2000  –  obszary  siedliskowe,
powierzchnia  0,11  km2,  której  granica  znajduje  się  od planowanego  przedsięwzięcia  ok.
25,81 km,

� Obszar  Ochrony  Młosino-Lubnia PLH220077  –  Natura  2000  –  obszary  siedliskowe,
powierzchnia 24,69 km2,  której granica znajduje się od planowanego przedsięwzięcia ok.
26,74 km,

� Obszar  Ochrony  Dolina  Reknicy PLH220008  –  Natura  2000  –  obszary  siedliskowe,
powierzchnia  0,66  km2,  której  granica  znajduje  się  od planowanego  przedsięwzięcia  ok.
28,09 km,

� Obszar Ochrony Jezioro Księże w Lipuszu PLH220104 – Natura 2000 – obszary siedliskowe,
powierzchnia  0,15  km2,  której  granica  znajduje  się  od planowanego  przedsięwzięcia  ok.
28,46 km,

� Rezerwat Orle Nad Jeziorem Dużym - powierzchnia 0,017 km2, obiekt znajduje w odległości
0,19 km od rezerwatu,

� Rezerwat  Brzęczek -  powierzchnia  0,17  km2,  obiekt  znajduje  w  odległości  6,43  km od
rezerwatu,

� Rezerwat Mechowisko Krąg - outlina – Rezerwat nad Jeziorem Krąg, powierzchnia 0,017 km2,
obiekt znajduje się w odległości 9,55 km od rezerwatu,

� Rezerwat Mechowisko Krąg – Rezerwat nad Jeziorem Krąg, powierzchnia 0,038 km2, obiekt
znajduje się w odległości 9,57 km od rezerwatu,

� Rezerwat Krwawe Doły – rezerwat leśny borów nizinnych nieopodal Jeziora Radolnego w
okolicy Kruszyna, powierzchnia 0,130 km2, obiekt znajduje się w odległości 14,56 km od
rezerwatu,

� Rezerwat  Czapliniec  w  Wierzysku –  rezerwat  leśny  i  borowy  nad  Jeziorem  Księże  koło
Kościerzyny,  powierzchnia  0,103  km2,  obiekt  znajduje  się  w  odległości  16,70  km  od
rezerwatu,

� Rezerwat Strzelnica - rezerwat leśny i borowy na północnych obrzeżach miasta Kościerzyny,
powierzchnia 0,035 km2, obiekt znajduje w odległości 18,82 km od rezerwatu,

� Rezerwat  Wyspa na Jeziorze Przywidz  –  rezerwat  leśny,  powierzchnia  0,035 km2,  obiekt
znajduje się w odległości 18,96 km od rezerwatu,

� Rezerwat Szczyt Wierzyca na Pojezierzu Kaszubskim – rezerwat krajobrazowy, powierzchnia
0,265 km2, obiekt znajduje się w odległości 20,35 km od rezerwatu,

� Rezerwat  Kręgi  Kamienne  –  rezerwat  kulturowy  nad  meandrami  rzeki  Wdy  między
miejscowością Miedzno,  Uroża,  powierzchnia  0,162 km2,  obiekt  znajduje się  w odległości
21,50 km od rezerwatu,

� Rezerwat Ostrzycki Las  – rezerwat leśny i borowy nad Jeziorem Ostrzyckim, powierzchnia
0,606 km2, obiekt znajduje się w odległości 22,68 km od rezerwatu,

� Rezerwat Dolina Kłodawy – rezerwat na odcinku rzeki Kłodawy koło miejscowości Buszkowy
Górne, powierzchnia 0,104 km2, obiekt znajduje w odległości 25,81 km od rezerwatu,

� Rezerwat Dolina Kłodawy – otulina - Rezerwat na odcinku rzeki Kłodawy koło miejscowości
Buszkowy  Górne,  powierzchnia  0,148  km2,  obiekt  znajduje  w  odległości  25,94  km  od
rezerwatu,

� Rezerwat Jar rzeki Raduni – rezerwat krajobrazowy między miejscowościami Patoka, a Babie
Doły, powierzchnia 0,842 km2, obiekt znajduje się w odległości 27,57 km od rezerwatu,

� Rezerwat Jar Rzeknicy  – rezerwat leśny między Jeziorem Łapińskim, a rzeką Radunią koło
miejscowości Kolbudy Dolne, powierzchnia 0,661 km2, obiekt znajduje się w odległości 28,09
km od rezerwatu,
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� Rezerwat  Stare  Modrzewie  –  rezerwat  leśny  koło  miejscowości  Burhcardztwo  niedaleko
Kartuz, powierzchnia 0,048 km2, obiekt znajduje się w odległości 29,55 km od rezerwatu,

� Rezerwat  Zamkowa Góra  – rezerwat  leśny przy drodze DW-228 koło miejscowości  Kosy
niedaleko  Kartuz,  powierzchnia  0,076  km2,  obiekt  znajduje  w  odległości  29,97  km  od
rezerwatu,

� Wdzydzki Park Krajobrazowy – otulina  – powierzchnia 152,080 km2, obiekt znajduje się w
odległości 9,64 km od parku,

� Wdzydzki Park Krajobrazowy – powierzchnia 178,320 km2, obiekt znajduje się w odległości
12,85 km od parku,

� Kaszubski Park Krajobrazowy – otulina  – powierzchnia 329,94 km2, obiekt znajduje się w
odległości 13,98 km od parku,

� Kaszubski Park Krajobrazowy  – powierzchnia 332,02 km2, obiekt znajduje się w odległości
15,55 km od parku,

� Zespół Przyrodniczo Krajobrazowy Rynna Dąbrowsko-Ostrzycka – powierzchnia 17,56 km2,
obiekt znajduje w odległości 21,26 km od rezerwatu,

� Zespół  Przyrodniczo  Krajobrazowy  Rynna  Raduńska –  powierzchnia  31,37  km2,  obiekt
znajduje w odległości 22,76 km od rezerwatu,

� Zespół  Przyrodniczo  Krajobrazowy  Rynna  Brodnicko-Kartuska –  powierzchnia  8,25  km2,
obiekt znajduje w odległości 24,95 km od rezerwatu,

� Zespół Przyrodniczo Krajobrazowy Obniżenie Chmieleńskie – powierzchnia 11,12 km2, obiekt
znajduje w odległości 27,78 km od rezerwatu,

� Zespół  Przyrodniczo  Krajobrazowy  Dolina  Łeby  w  Kpk–  powierzchnia  0,034  km2,  obiekt
znajduje w odległości 29,30 km od rezerwatu,

� Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina Wierzycy - powierzchnia 109,78 km2, obiekt znajduje
od planowanego przedsięwzięcia ok. 4,57 km,

� Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina Wietcisy - powierzchnia 33,19 km2, obiekt znajduje
się w odległości 5,43 km od tego obszaru,

� Obszar  Chronionego  Krajobrazu  Borów  Tucholskich -  powierzchnia  660,24  km2,  obiekt
znajduje w odległości 7,01 km od tego obszaru,

� Obszar Chronionego Krajobrazu Przywidzki - powierzchnia 108,88 km2,  obiekt znajduje w
odległości 10,25 km od tego obszaru,

� Obszar  Chronionego Krajobrazu Północny – Część Wschodnia -  powierzchnia  38,00 km2,
obiekt znajduje się w odległości 14,82 km od tego obszaru,

� Obszar  Chronionego  Krajobrazu  Lipuski -  powierzchnia  171,48  km2,  obiekt  znajduje  w
odległości 19,65 km od tego obszaru,

� Obszar  Chronionego  Krajobrazu  Kartuski -  powierzchnia  66,61  km2,  obiekt  znajduje  w
odległości 22,91 km od tego obszaru,

� Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina Raduni - powierzchnia 30,46 km2, obiekt znajduje się
w odległości 23,13 km od tego obszaru,

� Obszar Chronionego Krajobrazu Gowidliński - powierzchnia 147,36 km2, obiekt znajduje się w
odległości 27,89 km od tego obszaru,

� Obszar  Chronionego  Krajobrazu  Północny  –  Część  Zachodnia -  powierzchnia  40,00  km2,
obiekt znajduje się w odległości 27,97 km od tego obszaru,

� Użytek Ekologiczny Barkoczyn – torfowisko o powierzchni 0,064 km2, obiekt znajduje się w
odległości 6,99 km od tego obszaru,

� Użytek Ekologiczny Czerwonko – torfowisko o powierzchni 0,022 km2, obiekt znajduje się w
odległości 10,69 km od tego obszaru,

� Użytek Ekologiczny Jezioro Piaszczyste  – śródleśne oczko wodne o powierzchni 0,025 km2,
obiekt znajduje się w odległości 11,18 km od tego obszaru,

� Użytek Ekologiczny Kaczaki  -  torfowisko o powierzchni  0,064 km2,  obiekt  znajduje się w
odległości 11,48 km od tego obszaru,

� Użytek Ekologiczny Jezioro Piaseczenko - śródleśne oczko wodne o powierzchni 0,035 km2,
obiekt znajduje w odległości 11,48 km od tego obszaru,

� Użytek Ekologiczny Kotel - torfowisko o powierzchni 0,061 km2, obiekt znajduje w odległości
13,56 km od tego obszaru,
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� Użytek Ekologiczny Jezioro Nierybno Małe - śródleśne oczko wodne o powierzchni 0,027 km2,
obiekt znajduje się w odległości 13,93 km od tego obszaru,

� Użytek  Ekologiczny  Torfowisko  Szenajda  -  torfowisko  o  powierzchni  0,022  km2,  obiekt
znajduje się w odległości 14,14 km od tego obszaru,

� Użytek Ekologiczny Nierybno Wielkie  - naturalny zbiornik wodny o powierzchni 0,059 km2,
obiekt znajduje się w odległości 14,43 km od tego obszaru,

� Użytek Ekologiczny Torfowiska nad Jeziorem Gołuń  - torfowisko o powierzchni 0,105 km2,
obiekt znajduje się w odległości 15,33 km od tego obszaru,

� Użytek Ekologiczny Łoza Nad Piesienicą  – siedlisko przyrodnicze o powierzchni  0,04 km2,
obiekt znajduje w odległości 15,36 km od tego obszaru,

� Użytek Ekologiczny Jezioro Lemańskie  - śródleśne oczko wodne o powierzchni 0,043 km2,
obiekt znajduje się w odległości 15,54 km od tego obszaru,

� Użytek Ekologiczny Jezioro Pikowe - śródleśne oczko wodne o powierzchni 0,067 km2, obiekt
znajduje się w odległości 15,65 km od tego obszaru,

� Użytek Ekologiczny Księże Łąki  -  kompleks łąk i  bagien o powierzchni  0,001 km2,  obiekt
znajduje się w odległości 16,27 km od tego obszaru,

� Użytek Ekologiczny Niedzierzawa - łąki i torfowiska o powierzchni 0,065 km2, obiekt znajduje
się w odległości 16,29 km od tego obszaru,

� Użytek Ekologiczny Borówianka  – o powierzchni  0,146 km2,  obiekt  znajduje w odległości
16,38 km od tego obszaru,

� Użytek Ekologiczny Kiszewskie Bagno - torfowisko o powierzchni 0,024 km2, obiekt znajduje
się w odległości 16,85 km od tego obszaru,

� Użytek Ekologiczny Wełniankowe Mszary - łąki i torfowiska o powierzchni 0,012 km2, obiekt
znajduje się w odległości 16,98 km od tego obszaru,

� Użytek Ekologiczny Jezioro Trzciniec  - naturalny zbiornik wodny o powierzchni 0,124 km2,
obiekt znajduje w odległości 17,01 km od tego obszaru,

� Użytek Ekologiczny Tucholskie Mszary - torfowisko o powierzchni 0,06 km2, obiekt znajduje
się w odległości 17,69 km od tego obszaru,

� Użytek Ekologiczny Żurawinowe Bagno - torfowisko o powierzchni 0,004 km2, obiekt znajduje
się w odległości 18,35 km od tego obszaru,

� Użytek  Ekologiczny  Modrzewnicowy  Mszar  -  torfowisko  o  powierzchni  0,009  km2,  obiekt
znajduje się w odległości 18,79 km od tego obszaru,

� Użytek Ekologiczny Czyżne nad Jeziorem Borzechowskim  - o powierzchni 0,03 km2, obiekt
znajduje w odległości 19,31 km od tego obszaru,

� Użytek  Ekologiczny  Zabrody  –  torfowisko  o  powierzchni  0,03  km2,  obiekt  znajduje  w
odległości 19,41 km od tego obszaru,

� Użytek Ekologiczny Czyste – torfowisko o powierzchni 0,08 km2, obiekt znajduje w odległości
19,53 km od tego obszaru,

� Użytek Ekologiczny Grzybowski Młyn – torfowisko o powierzchni 0,024 km2, obiekt znajduje
w odległości 21,23 km od tego obszaru,

� Użytek  Ekologiczny  Wesków Bagna  –  śródleśne  oczko  wodne o  powierzchni  0,042  km2,
obiekt znajduje w odległości 21,76 km od tego obszaru,

� Użytek Ekologiczny Źródliska rzeki Wdy  – łąki o powierzchni 0,012 km2, obiekt znajduje w
odległości 21,77 km od tego obszaru,

� Użytek Ekologiczny Przerębska Huta – kompleks łąk, torfowisk i olsów o powierzchni 0,096
km2, obiekt znajduje w odległości 22,46 km od tego obszaru,

� Użytek Ekologiczny Łąki na Rowie  – torfowisko o powierzchni 0,28 km2, obiekt znajduje w
odległości 22,51 km od tego obszaru,

� Użytek Ekologiczny Meszonko  – śródleśne oczko wodne o powierzchni  0,024 km2,  obiekt
znajduje w odległości 22,78 km od tego obszaru,

� Użytek  Ekologiczny  Lisie  Jamy  – torfowisko o powierzchni  0,097 km2,  obiekt  znajduje w
odległości 22,95 km od tego obszaru,

� Użytek Ekologiczny Jezioro Lubowisko – torfowisko o powierzchni 0,007 km2, obiekt znajduje
w odległości 23,00 km od tego obszaru,

� Użytek  Ekologiczny Torfowisko Ludwikowo  – torfowisko o powierzchni  0,029 km2,  obiekt
znajduje w odległości 23,14 km od tego obszaru,

PROVEM, Eligiusz Michalak 2020 Luty Gmina Liniewo – m. Orle



Projekt Budowlano-Wykonawczy pomostu drewnianego

� Użytek Ekologiczny Jeleni Moczar  – torfowisko o powierzchni 0,036 km2, obiekt znajduje w
odległości 23,20 km od tego obszaru,

� Użytek Ekologiczny Zdradzonko  – śródleśne oczko wodne o powierzchni 0,028 km2, obiekt
znajduje w odległości 23,31 km od tego obszaru,

� Użytek  Ekologiczny  Żobińsczich Błot  –  śródleśne oczko wodne o powierzchni  0,014 km2,
obiekt znajduje w odległości 23,55 km od tego obszaru,

� Użytek  Ekologiczny  Kołpiny  –  śródleśne  oczko  wodne  o  powierzchni  0,145  km2,  obiekt
znajduje w odległości 24,10 km od tego obszaru,

� Użytek  Ekologiczny  Utopiec  –  śródleśne  oczko  wodne  o  powierzchni  0,026  km2,  obiekt
znajduje w odległości 25,79 km od tego obszaru,

� Użytek  Ekologiczny  Zgniłki  –  torfowisko o  powierzchni  0,023 km2,  obiekt  znajduje się  w
odległości 25,73 km od tego obszaru,

� Użytek Ekologiczny Bagna Przewóz – torfowisko o powierzchni 0,046 km2, obiekt znajduje się
w odległości 26,60 km od tego obszaru,

� Użytek Ekologiczny Juńcza – o powierzchni 0,02 km2, obiekt znajduje się w odległości 27,24
km od tego obszaru,

� Użytek  Ekologiczny  Kosy  –  torfowisko  o  powierzchni  0,065  km2,  obiekt  znajduje  się  w
odległości 29,87 km od tego obszaru,
Prowadzone prace podczas realizacji  inwestycji nie wpłyną w żadnym stopniu na obszary

przyległe do obiektu.  Planowane przedsięwzięcie  nie  jest  inwestycją  liniową (zanikową) z  tego
względu zajęcie powierzchni  dla ww działek wystąpi  tylko w okresie realizacji.  Po zakończeniu
inwestycji powierzchnia działek zostanie przywrócona do stanu pierwotnego.
1. Na etapie realizacji  i  eksploatacji  inwestycja nie będzie miała ujemnego wpływu na gatunki

roślin i zwierząt objętych ochroną, nie zostaną również zaburzone ekosystemy hydrogeniczne.
2. Inwestycja nie koliduje z trasą wiosennego przemieszczania się płazów i gadów i nie zachodzą

sytuacje rozjeżdżania ich przez pojazdy.
3. Inwestycja  nie  będzie  miała  negatywnego  oddziaływania  na  środowisko  i  nie  będzie

wprowadzała zmian w ekosystemach.
4. Nie  nastąpi  bezpośrednie  zniszczenie  i  utrata  powierzchni  lub  fragmentacji  siedlisk

przyrodniczych, a także siedlisk gatunków. Inwestycja wyklucza możliwość utraty powierzchni i
fragmentacji siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków.

5. Skumulowane oddziaływanie inwestycji w fazie eksploatacji nie występuje. W fazie realizacji –
zgodnie z opisem pkt. 16.2 - Inwestycja ta nie jest powiązana z innym przedsięwzięciem, co nie
będzie skutkowało kumulacją oddziaływań.

6. Rodzaje  zanieczyszczeń  na  etapie  eksploatacji  nie  wystąpią.  Na  etapie  realizacji  inwestycji
rodzaje zanieczyszczeń podano w pkt. 16.2 Gospodarka odpadami.

7. Środki  łagodzące  jakie  zastosowano  dla  planowanego  przedsięwzięcia  zarówno  na  etapie
realizacji jaki w trakcie eksploatacji opisano w pkt. 16.2 Rozwiązania chroniące środowisko.

Wymagania dotyczące ochrony interesów osób trzecich:
� Do projektu Budowlanego należy dołączyć zgody właścicieli lub zarządców terenu na przejście

sieci przez ich nieruchomości,
� Należy  uzgodnić  warunki  zajęcia  terenu  na  czas  trwania  prac  z  właścicielami  i  zarządcami

terenu,
� Wnioskowana  Inwestycja  nie  może  powodować  utrudnienia  w  dojściach  i  dojazdach  do

sąsiednich nieruchomości, jak również nie może pogorszyć warunków technicznych tych posesji,
� Inwestycja  może być  zrealizowana pod warunkiem zapewnienia  należytej  ochrony przez  jej

szkodliwym oddziaływaniem na ludzi i środowisko.

19.4 Korytarze ekologiczne w zasięgu i w obrębie inwestycji
� Lasy Powiśla – KPn-16A – odległość w linii prostej do najbliższej granicy obszaru ok. 3,76 km,
� Bory Tucholskie – GKPn-16A – odległość w linii prostej do najbliższej granicy obszaru ok. 6,98

km,
� Puszcza Koszalińska - Bory Tucholskie – GKPn-16C – odległość w linii  prostej do najbliższej

granicy obszaru ok. 17,50 km,
� Kaszubski Południowy GKPn-13- odległość w linii prostej do najbliższej granicy obszaru ok. 8,67

km,
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� Kaszuby – KPn-20B – odległość w linii prostej do najbliższej granicy obszaru ok. 20,86 km,
� Lasy Iławskie -Dolina Dolnej Wisły – GKPn-10A – odległość w linii prostej do najbliższej granicy

obszaru ok. 38,62 km,
� Dolina Dolnej Wisły – GKPn-10A – Powierzchnia w granicach województwa pomorskiego: 49

490 ha, Zlewnia rzeki Wisły, odległość w linii prostej do najbliższej granicy obszaru ok. 39,00
km,

� Dolina Wierzycy - Powierzchnia w granicach województwa pomorskiego: 15 890 ha, Zlewnia
rzeki Wdy (Czarna Woda) – zachodni fragment korytarza, zlewnia rzeki Wierzycy oraz niewielki
fragment zlewni Motławy, Inwestycja znajduje się w tym obszarze – w granicach jednostek
administracyjnych powiatu kościerskiego Gminy Miejskiej Kościerzyna 6,5% i Gminy Wiejskiej
Kościerzyna 14,3% oraz Gminy Wiejskiej Stara Kiszewa – obszar wiejski 16,6%.

W obrębie obszaru Dolina Wierzycy w rzece występują następujące gatunki ryb (Załącznik II
Dyrektywy Siedliskowej zgodnie z opracowaniem „Obszary Natura 200 w Polsce II” z 2012 r. dla
obszaru Dolina Wierzycy):

a) Głowacz Białopłetwy (Cottus Gobio) – którego okres tarła przypada w miesiącach: Kwiecień i
Maj.

b) Minog rzeczny (Lampetra fluviatilis) i Minog strumieniowy (Lampetra planeri) – których tarło
przypada na miesiące od 1 Marca do 15 Maja i od 1 Października do 31 Listopada.

c) Koza Pospolita (Cobitis Taenia) – której tarło przypada na miesiąc Maj i Czerwiec.
a) Piskorz  (Misgurnus  Fossilis) objęty  częściową  ochroną  –  który  trze  się  na  płyciznach  i

rozlewiskach w okresie miesiąca Maja i Czerwca.
b) Różanka Pospolita (Rhodeus Sericeus Amarus) -  której tarło przypada na miesiąc Kwiecień,

Maj i Czerwiec. Występuje w spokojnych rejonach dolnych partii rzek, zatokach o mulistym
dnie, starorzeczach, rozlewiskach oraz zarośniętych jeziorach.

Z ww wymienionych gatunków w rejonie obiektu w rzece mogą występować pierwsze trzy. Zatem
rozbiórka obiektu oraz wykonanie nowego będzie przeprowadzone z wyłączeniem ww okresów, czyli
w terminach od Stycznia do końca Lutego lub od Lipca do Września.

Projektowany obiekt nie obejmuje swym zakresem wykonanie głebokich wykopów zatem nie ma
obaw przed przedostaniem się do wykopów małych zwierząt.

Zgodnie z opracowaniem „Obszary Natura 2000 w Polsce II” zleconym przez IOŚ-PIB z roku 2012
w  Dolinie  Wierzycy  na  tym  obszarze  gniazdują  wymienione  w  Załączniku  I  Dyrektywy  Ptasiej
następujące gatunki: Kania Ruda, Derkacz, Żuraw, Dublet, Rybitwa Rzeczna, Zimorodek, i Sieweczka
Rzeczna.

Natomiast w obszarze inwestycji i w obszarze oddziaływania inwestycji nie stwierdzono siedlisk
ptaków  z  gatunków  chronionych,  nie  stwierdzono  też  żerowania,  gniazdowania  ptaków  pod
pomostem, na pomoście i w obrębie pomostu. Prawdopodobnie ze względu na trwające uzytkowanie
istniejącego obiektu.

20. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu
Planowana  inwestycja  stanowi  wybudowanie  nowego  pomostu  wpisującego  się  w  ślad

starego przeznaczonego do rozbiórki Obszar, na którym znajduje się zaprojektowana inwestycja to
działka  wodna  Nr  264/8, na  której  znajduję  się  również  plaża.  Istniejąca  konstrukcja  oraz
nowoprojektowana  nie  wykracza  poza  granice  tej  działki  na  działki  sąsiednie  Tym  samym
zachowuje niezmieniony układ i usytuowanie.

Na działce  Nr 264/8  należącej do (Państwowego Gospodarstwa Wodnego, Wody Polskie w
Gdańsku)  przewidziano  nowy  pomost,  który  w  swoim  rzucie  poziomym  po  obrysie  wraz  z
wydzielonym akwenem kąpielowym zajmuje łączną powierzchnie ok.  592 m2 (z czego w części
wodnej –  478,00 m2, a w części lądowej –  114,00 m2). Nowy obiekt jest znacznie oddalony od
najbliższych zabudowań, ponad 140 m w linii prostej.

Brak  działek  w  obszarze  oddziaływania  obiektu.  Zatem planowana  inwestycja  nie  rzuca
żadnego cienia na jakiekolwiek działki sąsiadujące, nie ma charakteru przemysłowego i nie jest
obiektem kubaturowym. Nie wpływa negatywnie na dostęp światła dziennego do pomieszczeń i
budynków przeznaczonych na pobyt ludzi na działkach sąsiednich. Zatem rozwiązania techniczne,
usytuowanie  nowego obiektu dokładnie  w miejscu istniejącego oraz sposób zagospodarowania
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terenu nie powodują uciążliwości związanych z hałasem, wibracjami, zakłóceniami elektrycznymi i
promieniowaniem, a także zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby w trakcie eksploatacji.

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostępu do całego terenu, na
którym jest  zaprojektowana  oraz  terenów przyległych,  wręcz  przeciwnie  umożliwia  i  poprawia
rekreację między tymi obszarami.

21. Uwagi
Podczas  wykonywania  robót  związanych  z  budową należy  przestrzegać  norm krajowych,

wymagań  technicznych  i  ustawowych  dotyczących  bezpieczeństwa  pracy.  Wykonawca  musi
zapewnić  uwzględnienie  zawartych  w  przepisach  zasad  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  w
procesie  budowy  z  uwzględnieniem  specyfiki  przyjętej  technologii  i  użytych  maszyn.  Za
bezpieczeństwo i ochronę zdrowia w trakcie budowy odpowiada Kierownik Budowy, który musi
spełnić wymagania prawa budowlanego (w szczególności art.  21a pkt. 1 Dz.U.2000 r. Nr 106:
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.).

Wykonawca  zobowiązany  jest  do  uzgodnienia  z  Zamawiającym,  odpowiednio  lokalnymi
władzami oraz właścicielami (gruntów) działek, na których prowadzona będzie budowa, jeżeli jest
wymagane  zajęcie  terenów  na  czas  budowy  wynikające  z  technologii  budowy,  a  nie  objęte
zakresem tego projektu. Wykonawca może po wykonaniu odkopu do projektowanej rzędnej dna,
przeprowadzić  własne  badania  geotechniczne  celem  potwierdzenia  założeń  projektowych.
Jakiekolwiek  zmiany  odbiegające  od  założeń  projektowych  należy  każdorazowo  uzgadniać  z
Projektantem oraz Zamawiającym lub przedstawicielem Zamawiającego.

Termin rozpoczęcia i zakończenia prac należy uzgodnić z Regionalnym Zarządem Gospodarki
Wodnej  w  Gdańsku  i  z  Zamawiającym.  Prace  rozbiórkowe  będą  kierowane  przez  kierownika
budowy z uprawnieniami budowlanymi i wykonywane przez firmę posiadającą odpowiedni sprzęt i
wykwalifikowanych  pracowników.  Harmonogram  robót  będzie  zależał  od  liczebności  osobowej
brygady oraz długości tygodnia pracy. Cykl ten można skrócić, np. przez zwiększenie liczebności
brygady roboczej lub wydłużenie czasu pracy.  Wykonanie rzeczywistego harmonogramu należy
obowiązków  Wykonawcy  przed  przystąpieniem  do  robót.  Zasadniczo  technologia  rozbiórki
istniejącego obiektu i budowa nowego oraz czas trwania prac z tym związanych zależy w dużym
stopniu od środków, jakimi dysponuje Wykonawca robót budowlanych.

Wszystkie  roboty,  a  w  szczególności  rozbiórkowe  oraz  z  zastosowaniem  materiałów
niebezpiecznych,  należy prowadzić z  zachowaniem przepisów BHP, ochrony środowiska,  prawa
pracy  i  wymagań  technicznych.  Wszystkie  zastosowane  materiały  powinny  posiadać  aprobaty
techniczne, certyfikaty, atesty i świadectwa dopuszczające dany produkt do wbudowania.

Prace  związane  z  montażem  i  z  wykonywaniem  pali  powinna  wykonywać  tylko  firma
posiadająca doświadczenie w prowadzeniu tego typu robót lub odpowiednio zostać przeszkolona
przez  producenta  wyrobu.  Przy  wykonywaniu  montażu  dalsze  parce  należy  prowadzić
przestrzegając wszystkich zaleceń  podanych w niniejszym opisie  technicznym oraz Specyfikacji
Technicznej.

Wykonawca  robót  zobowiązany  jest  wykonać  i  przedstawić  do  akceptacji  Inspektorowi
Nadzoru Inwestorskiego i Autorskiego, Projekt Technologii i Organizacji Robót (PTiOR) na każdy
rodzaj  wykonywanych  robót.  Wszelkie  odstępstwa  od  projektu  muszą  być  bezwzględnie
uzgodnione z Projektantem. Wszelkie rozbieżności w poszczególnych elementach dokumentacji lub
braki muszą zostać wyjaśnione. Każde odstępstwo nie uzgodnione z Projektantem zwalnia go od
odpowiedzialności za niniejszy projekt.

Wytyczenie  pomostu  powierzyć  uprawnionemu  geodecie.  Geodeta  założy  reper  roboczy.
Bieżącą kontrolę  geodezyjną należy  prowadzić  po każdym etapie  robót.  Po zakończeniu  robót
wykonawca  ma  obowiązek  dokonania  geodezyjnej  inwentaryzacji  powykonawczej.  Nadzór
inwestorski powinien ściśle egzekwować wykonanie robót zgodnie z Projektem Technologicznym.

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),
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- 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.

Wykonawca jest zobowiązany po zakończeniu robót uporządkować teren a ewentualne jego
uszkodzenia doprowadzić do stanu pierwotnego.

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.

Opracował:

Eligiusz Michalak
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