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Opis  techniczny  
Rozbudowy  pomostu.  

1.    Podstawa  opracowania.  
Projekt opracowano na podstawie zawartej z Inwestorem umowy nr 1/12/2018. 

2.  Materiały  wyj ściowe.  
Przy sporządzaniu projektu korzystano z następujących materiałów: 
- aktualizowana mapa do celów  projektowych. 
- Uzgodnienia z Inwestorem 
- Wizja i pomiary terenowe stanu  istniejącego. 
– Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. – Prawo Wodne Prawo wodne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1566, 
2180; z 2018r. poz. 650, 710) 
– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. nr 62, poz. 627 z 
późniejszymi zmianami), 
– Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. o Żegludze śródlądowej (Dz.U. 2001 Nr 5 poz. 43 z późn. 
zm.), 
– Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 maja 2002r., w sprawie klasyfikacji śródlądowych 
dróg wodnych (Dz.U. 2002.77.695 z późniejszymi zmianami ). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 24 kwietnia 2003 w sprawie przepisów 
Żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych (Dz.U. 2003.212.2072 z późn. zm.), 
- Decyzja nr 38.2018 o warunkach zabudowy.  

3.  Przedmiot  inwestycji.  
 
Projekt obejmuje swym zakresem rozbudowę istniejącego pomostu brzegowego i budowę 
pomostu pływającego na jeziorze Ryńskim.  
Celem opracowania jest rozbudowa istniejącej EKOMARINY RYN. Pomost będzie pełnił 
funkcję cumowniczą dla jednostek pływających na jeziorze Ryńskim.   
Konstrukcja pomostu brzegowego drewniana posadowiona na palach stalowych wbijanych w 
dno do gruntu nośnego. Poszycie pomostu z deski sosnowej ryflowanej. Pomost od strony 
brzegu zabezpieczony barierką o wysokości 110cm. 
Konstrukcja pomostu pływającego składającego z dwóch elementów: (prostopadłego i 
równoległego do linii brzegowej). Pływaki betonowe zakotwione do brzegu palami stalowymi 
(7szt). Pomost wyposażony w 23 stanowiska do cumowania wyposażony w odnogi 
cumownicze o długości 7m i rozstawem pomiędzy odnogami 4m.   

4.  Stan  istniej ący.  
 
Jezioro Ryńskie jest częścią układu hydrograficznego Wielkich Jezior Mazurskich. Połączone 
od południa z jeziorem Tałty. Tworzą najgłębszy zbiornik w kompleksie Wielkich Jezior 
Mazurskich. Jezioro o bardzo rozwiniętej linii brzegowej, zwłaszcza w północnej części, linii 
brzegowej, z wieloma cyplami, zatokami i trzema wyspami. Brzegi przeważnie wysokie, 
pagórkowate, strome, tylko południowa część wschodniego brzegu jest płaska i częściowo 
podmokła. Jezioro skąpo zarośnięte.  
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W miejscu lokalizacji inwestycji zlokalizowana jest EKOMARINA RYN wraz z pomostami 
brzegowymi i cumowniczymi.   
 

4.1 Dane techniczne istniej ącego pomostu.  
 
Pomost przybrzeżny, stacjonarny o pow. zabudowy ok. 700 m² położony wzdłuż nabrzeża  o 
szerokości pokładu od 4,0 do 2m. 
Konstrukcję nośną pomostu stanowią pale stalowe Ø 20 cm. Poszycie z desek sosnowych 
ryflowanych.  
Przy pomoście brzegowym zlokalizowane są 2 pomosty cumownicze – pływające. 

5.  Projektowane  zagospodarowanie  terenu.  
 
Projektowany pomost zlokalizowany będzie przy istniejącej EKOMARINIE RYN w bliskim 
sąsiedztwie istniejących pomostów cumowniczych na jeziorze Ryńskim dz. nr 123/14. 
Planowana inwestycja polega na rozbudowie istniejącego pomostu stałego, zlokalizowanego 
wzdłuż linii brzegowej oraz budowie pomostu cumowniczego. Pomosty wyposażone w koło 
ratownicze z rzutką, drabinki zejściowe 2 szt. oraz: 
-  18 stanowisk cumowniczych w części pomostu pływającego  
- 5 stanowisk cumowniczych w części pomostu stałego.  
Pomosty uzbrojone w punkty czerpania wody oraz energii elektrycznej i oświetlony.  
  

5.1 Dane techniczne projektowanego pomostu  
 
- długość pomostu stałego zlokalizowanego wzdłuż linii brzegowej 34m o szerokości pokładu 
2m 
- trap (dojście do pomostu pływającego) o długości 7m i szerokości 2m (w tym część nad 
wodą 6,25m) 
- pomost pływający w kształcie litery T o wymiarach: 
* część prostopadła do brzegu o długości 36 m o szerokości pokładu 3m 
* część równoległa do brzegu o długości 20m i szerokości pokładu 3m. 
- pomost wyposażony w 2 szt. drabinek zejściowych, 2 stanowiska ratownicze ze sprzętem 
(koło ratunkowe z rzutką, linka chwytakową) oraz w 3 postumenty oświetleniowo-zasilające, 
- rzędna pokładu 116,74 m n.p.m. 
Dostęp do pomostu z dz. nr 123/8 obr. Ryn gm. Ryn. będącą własnością Gminy Ryn. 

6.   Konstrukcja  pomostu.  
Założenia ogólne. 
Na terenie objętym lokalizacją pomostu przyjęto profil dna i grunt zgodnie z danymi z 
inwentaryzacji geodezyjnej. 
Przyjmuje się dno jeziora w miejscach posadowienia jako piaski drobne i średnie  średnio 
zagęszczone. 

Pomost stały brzegowy:  
- długość pomostu 34,0 mb 
- szerokość pomostu 2,0m 
- powierzchnia pomostu 68,0m2 
- rzędna pokładu pomostu                                                                            116,74m n.p.m. 
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Pomost Pływaj ący:  
- długość odcinka prostopadłego do brzegu 36,0mb 
- szerokość odcinka prostopadłego do brzegu 3,0m 
- długość odcinka równoległego do brzegu 20,0 mb 
- szerokość odcinka równoległego do brzegu 3,0m 
- długość trapu dojściowego 7,0mb 
- długość trapu dojściowego nad lustrem wody 6,25m 
- szerokość trapu dojściowego 2,0m 
- całkowita długość pomostu 62,25m 
- powierzchnia pomostu 180,5m2 

6.1     Dane ogólne do  konstrukcji  pomostów.  
1. POMOST BRZEGOWY STACJONARNY. 
Projektuje się pomost stacjonarny o konstrukcji drewnianej z poszyciem pokładu z deski 
sosnowej ryflowanej jako dojście do pomostów pływających. Pomost wyposażony w barierkę 
o wysokości 1m, słupek barierki 10x10cm. 
Pale nośne stalowe wbijane kafarem mechanicznym – spalinowym.  
Zestawienie  pali  stalowych pomostu 
brzegowego 
Nr Średnica L [m] Ilość 
I  200mm 4,00 17 
II 200mm 4,85 17 
 
Zestawienie  pali  stalowych (kotwiących) pomost pływający 
 
Nr Średnica L [m] Ilość 
II  315mm 4,84-14,5 7 
 
2. POMOST CUMOWNICZY PŁYWAJĄCY. 
Pomost składa się z modułów wraz z profilami stalowymi ocynkowanymi, do których 
przytwierdzony jest pokład  drewniany (deska ryflowana sosnowa). Pływaki wykonane z 
siatkobetonu wodnoszczelnego, wypełnionego styropianem o nasiąkliwości 2% i gęstości 30 
kg/m³. Moduły pomostu o wymiarach:  
- część prostopadła do brzegu 3 moduły 12 x 3 x 0,9m 
- część równoległa do brzegu 2 moduły 10 x 3 x 0,9m 
- rzędna pokładu pomostu pływającego 116,5 m n.p.m. 
- wolna burta ok. 50cm. 
3. TRAPDOJŚCIOWY.  
Zaprojektowano jako stalowy, o lekkiej konstrukcji z poszyciem drewnianym, mocowany do 
pomostów za pomocą zawiasów. 
4. KOTWIENIE POMOSTÓW. 
Pomosty pływające zakotwione będą za pomocą pali stalowych Ø 305 wypełnionych 
betonem BH-15, zagłębionych w gruncie do rzędnych zgodnie z dokumentacją rysunkową. 
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6.2   Prace  przygotowawcze.  
Przygotowanie poszczególnych elementów do wbudowania polega na dobraniu przekroju i  
przycięciu do odpowiedniej długości. Elementy widoczne jak bale pokładu, krawędziaki 
poręcze i zabudowa balustrady, powinno się dopasować przed przystąpieniem do robót. 
Drewno konstrukcyjne stosowane do budowy pomostu zastosowano jako sosnowe, w 
postaci surowca  tartacznego i tarcicy.  
W przypadku tarcicy normy PN-75/D-96000 i PN-82/D-94021 dzielą ją na klasy i rodzaje. 
Podziałów na klasy jest kilka, najważniejszy w zależności od cech wytrzymałościowych: 
klasa wyborowa –KW, klasa średniej jakości –KS i klasa gorszej jakości -KG. Do robót  
mostowych  stosuje  się  klasę  KW  na elementy  podstawowe  jak oczepy, oporęczowanie, 
pokład dolny  oraz  klasę KS na  pokład  górny  i  elementy  rusztowań  pomocniczych.  

6.3   Konstrukcja.  
Pomost stały 
Projektuje się konstrukcję pomostu drewnianą, posadowioną za pomocą pali stalowych, 
pomost z pokładem z desek ryflowanych. 
Jako elementy nośne stosuje się pale stalowe o średnicy pala Ø 20cm, wypełnione betonem 
BH-15, wbijane  kafarem mechanicznym. Zagłębienie pala w gruncie nośnym przyjmuje się 
max do 4.0m Szerokość pomostu 2m. Rozstaw pali w module co 2,0m. Położenie równolegle 
rzędów pali względem siebie przesunięte o 1m.   
Konstrukcja nośna pomostu oparta na palach stalowych połączonych krawędziakami 
120x140mm (podłużnice) oraz krawędziakami 120 x 160mm (poprzecznice). Łączenie 
podłużnic i poprzecznic z palami za pomocą śrub M14x400mm. Poszycie pokładu oparte na 
trzech podłużnicach opartych na kleszczach i następnie na palach nośnych. Tarcica powinna 
być suszona komorowo. Drewno nie może mieć określonych normą wad np. suchych sęków, 
pęknięć. W procesie suszenia komorowego drewno zostaje pozbawione zarodników pleśni i 
grzybów. W czasie suszenia zabijane są także larwy owadów oraz zostaje całkowicie 
zatrzymany proces sinienia drewna. Wilgotność tarcicy przeznaczonej na elementy 
konstrukcyjne nie może być większa niż 23%. Podstawowymi elementami konstrukcyjnymi 
pomostu są belki poprzeczne (kleszcze) mocowane do pali za pomocą śrub ze stali 
ocynkowanych ogniowo z szerokimi podkładkami.  
W pierwszej kolejności należy przymocować belki poprzeczne (kleszcze) o przekroju 16x12 
cm L= 2,15 m (zgodnie z zestawieniem materiału oraz dokumentacją techniczną). Umożliwi 
to łatwiejsze wbudowanie belek bocznych (podłużnic) o przekroju 14 x 12 cm.  
Poszycie  pokładu  projektuje się  z  desek  sosnowych ryflowanych o szerokości 15 cm i 
grubości 5 cm.  
Mocowanie desek pokładu do podłużnic za pomocą śrub bądź gwoździ ciesielskich. 
Deski montuje się prostopadle do legarów, najlepiej wzdłuż spadku podłoża, deski 
montowane z zachowaniem 1-1,5 cm odstępów, co ułatwia odprowadzanie wody oraz 
swobodną pracę materiału. Końce desek powinny znajdować się na legarach, a nie w 
przerwach pomiędzy legarami. W razie potrzeby deski można przyciąć. Pierwszą i ostatnią 
deskę należy zamontować za pomocą wkrętu pod odpowiednim kątem. Po zamontowaniu 
wszystkich desek należy je wyrównać lub nadać im pożądany kształt na brzegach za 
pomocą piły.  
Materiały łącznikowe to śruby budowlane z łbem sześciokątnym wg PN-85/m-82101 i  
gwoździe budowlane wg PN-84/M-81000. Średnica śrub do elementów pomostu nie  



 
8 

 

powinna być mniejsza od 12 mm ( ½").Pod łbami i nakrętkami umieszcza się podkładki  
kwadratowe wg  PN-59/M-82010. 
Grubość podkładki powinna być nie mniejsza niż 1/5 średnicy śruby, czyli nie mniejsza niż 
2,5 mm, długość zaś boku podkładki nie mniejsza niż 3,5-krotna średnica  śruby, czyli nie  
mniejsza niż 45 mm. Stosuje się nakrętki sześciokątne wg PN-86/M-82144 oraz gwoździe 
długości 2-2,5-krotnej grubości przybijanego elementu. Do przybijania papy układanej na 
belkach poprzecznych używa się gwoździ papowych. 
Papa do zabezpieczania belek poprzecznych powinna być papą asfaltową wg PN-89/B-
27617. 
Zastosować min. 2 gwoździe karbowane o wym. 125X6 mm na każde łączenie. 
Przed przystąpieniem do montażu desek należy na górnych powierzchniach belek 
podłużnych wykonać izolację przeciwwilgociową z papy termozgrzewalnej o grubości 
3÷5mm. Całość robót wykonać zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi. 
 W przypadku natrafienia na inne niż określono wyżej warunki gruntowo-wodne lub 
niekontrolowane nasypy, należy przed wykonaniem jakichkolwiek robót palowych 
skontaktować się z autorem niniejszego opracowania. 

                           Zestawienie   materiałów   pomost brzegowy Ryn 

Nr Element 
Długość 

[mm] Ilość [szt] 

pow. 
elementu 

[m2] 

Łącznie 
pow. 
[m2] 

Ilość 
materiału 

[m3] 
1 Kleszcze 16x14 215 34 1,20 40,94 1,40 
2 Podłużnica 14x12 102 1 53,04 53,04 1,71 
3 Poszycie pokładu 15x5 200 207 0,80 165,60 1,02 
4 Barierka 10x10 32 1 12,80 12,80 1,02 
5 Krzyżulce barierki10x10 90 44 0,36 15,84 0,21 
6 Słupki barierki 10x10 130 23 0,52 11,96 0,30 
7 Poręcze 12x5 3200 1 9,60 9,60 0,16 
8 Odbojnica 10x5 34 1 10,20 10,20 0,75 
9 Zastrzał 5x10 55 23 0,17 3,80 0,06 

Łącznie 323,77 6,64 
10 Stanowisko ratownicze   2       
11 Knagi   6       
12 Drabinka    2       
13 Ramiona cumownicze 700 5       

14 
Postumenty 
oświetleniowo-zasilające   2       

  7. Zabezpieczenie elementów  pomostu.  
Impregnowanie drewna  wbudowanego w pomoście powinna objąć wszystkie dostępne 
elementy, a więc: pokład, wszystkie elementy podpór (drewnianych). Impregnowanie to może 
być przeprowadzone metodą smarowania lub opryskiwania. Przedtem jednak powierzchnie 
drewna muszą być dokładnie oczyszczone z ziemi, błota, części organicznych oraz warstwy 
zbutwiałej. 
Smarowanie lub opryskiwanie przeprowadzać należy trzykrotnie. 
Drugie – po wyschnięciu pierwszego impregnowania, nie wcześniej jednak niż po 24 
godzinach. 
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Przed wbudowaniem elementy konstrukcyjne zaimpregnować biologicznie i chemicznie 
ogólnodostępnymi impregnatami. Impregnację wykonać poza obrębem robót budowlanych. 
Bezpieczeństwo i higiena pracy  

Wszystkie środki impregnacyjne są materiałami w różnym stopniu trującymi i żrącymi. 
Konieczne jest więc aby : 

- pracownicy wykonywali roboty w ubraniach ochronnych i rękawicach, a podczas 
impregnacji natryskowej w szczelnych okularach i ewentualnie maskach chroniących usta 
oraz nos, 

- szczotki i pędzle używane do smarowania impregnatami miały na trzonkach ochrony 
zabezpieczające przed ściekaniem impregnatu na ręce pracownika, 

- grunt, który zostanie zanieczyszczony impregnatem był przekopany, 
- powierzchnia wody, podczas wykonywania prac nad wodą, była zabezpieczona folią 

rozpiętą na drewnianych ramach i utrzymywana na powierzchni wody pod obszarem 
poddawanym zabiegowi impregnacyjnemu , 

- baseny do impregnacji drewna były szczelne i zakryte (klapą z zawiasami 
przytwierdzonymi do jednego z boków), a ponadto ogrodzone parkanem wysokości nie 
mniejszej niż 1,1 m; na gruncie pod ogrodzeniem ułożone powinny być krawężniki, 
uniemożliwiające przedostanie się. 

8. Wyposa żenie pomostu.  

8.1 Pomost brzegowy  
- Stanowiska cumownicze 5 szt.  
Stelaż: wykonani ze stali konstrukcyjnej, cynkowanej ogniowo 
Pływak: wykonany z tworzywa sztucznego wypełnionego styropianem, wyporność 78l, 
regulacja wysokości 
Stanowisko cumownicze wyposażone w odbijacz z tworzywa sztucznego i 2 uchwyty 
cumownicze. 
- Stanowiska ratownicze 2 szt.  
Stanowisko ratownicze: koło ratunkowe z rzutką, linka chwytakowa, bosak ratowniczy, 
gaśnica. 
- Drabinki zejściowe 2 szt. 
- Postumenty zasilająco – oświetleniowe 2szt.:  
Konstrukcja nośna z modyfikowanego polietylenu, obudowa zewnętrzna z tworzywa ABS, 
klosz lampy z poliwęglanu. Stopień szczelności obudowy IP 65 zabezpieczone wyłącznikami 
nadprądowymi i różnicowoprądowymi.  
Postumenty wyposażone w 4 gniazda zasilające oaz 2 punkty czerpalne wody. 

8.2 Pomost pływaj ący 
- Stanowiska cumownicze 18 szt. (parametry j.w.) 
- Stanowiska ratownicze 2 szt. (parametry j.w.) 
- Drabinki zejściowe 2 szt. (parametry j.w.) 
- Postumenty zasilająco – oświetleniowe 10 szt.: (parametry j.w.) 
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Zestawienie   materiałów  pomost pływający Ryn 

Nr Element Wymiary  [ m] 
Ilość 
[szt.] 

A Stanowisko ratownicze   2 
B Knagi   21 
C Drabinka    2 
D Ramiona cumownicze 7 18 
E Postumenty oświetleniowo-zasilające   3 
F Ponton wraz z pokładem 3x12 3 
G Ponton wraz z pokładem 3x10 2 
H Obejma do kotew- otwierana z rolkami   7 
I Trap- lekka konstrukcja stalowa 2x7 1 
J Odbojnica 0,1x0,05 L=115 1 

9.  Zasilanie postumentów.  
Zasilenie projektowanych postumentów oświetleniowo-zasilających należy 

zrealizować z istniejącego złącza kablowego. Złącze posadowione jest  w pobliżu 
projektowanego trapu zejściowego na pomost służący do zasilania cumujących w basenie 
jednostek pływających. Z istniejącego złącza kablowego należy wyprowadzić obwody 
rozdzielcze 2x H07RN7-F 4G16+H07RN7-F 1G16 w rurze ochronnej. Kable należy 
wyprowadzić poprzez istniejące podstawy bezpiecznikowe. 

Kabel ułożyć w wykopie na głębokości 0,7m na 0,1 m warstwie piasku. Następnie 
kabel zasypać warstwą piasku o grubości, co najmniej 0,1m, następnie warstwą gruntu 
rodzimego o grubości co najmniej 15 cm, a następnie przykryć folią (taśmą oznacznikową) o 
szerokości nie mniejszej niż 20 cm.. Grubość folii powinna wynosić co najmniej 0,5 mm. 
Kolor folii - niebieski dla kabli 1 kV.  

Pozostałą część wykopu zasypać gruntem rodzimym. Kable oznaczyć w szafkach 
kablowych. Opaski winny zawierać informacje typ kabla, rok ułożenia, użytkownik, trasa 
 

9.1 Zasilanie wyposa żenia pomostów pływaj ących:  
Na pomostach pływających zaprojektowano słupki dystrybucyjne oświetleniowo-

zasilające wyposażone w 4 gniazda 16A 230V np. T4 prod. „Tallykey” Każde gniazdo 
posiada zabezpieczenie. Słupki dystrybucyjne należy zasilić przelotowo z istniejącego złącza 
kablowego. 

 W celu uzupełnienienia ochrony przed dotykiem bezpośrednim wszystkie gniazda w 
postumentach należy zabezpieczyć wysokoczułym wyłącznikiem różnicowoprądowych (o 
prądzie wyzwalającym nie większym niż 30 mA).  

Od szafek do wyjścia z oczepu nabrzeża należy wykonać przepust kablowy układany 
w ziemi i betonowej konstrukcji nabrzeża. W odczepie nabrzeża poniżej poziomu ułożenia 
trapu zejściowego należy wywiercić otwory i wyprowadzić rurę osłonową.  
Wszystkie kable zasilające prowadzone na pomostach zaprojektowano jako oponowe typu 
H07RN8-F. Przewody należy układać:  
- Od ZK do wyprowadzenia z nabrzeża, w rurach typu DVR 75.  
- Od wyprowadzenia z nabrzeża do wprowadzenia do kanałów instalacyjnych pontonów, w 
giętkich polietylenowych rurach osłonowych odpornych na promieniowanie UV np. RKUVR 
50/43 prod. TTPLAST.  
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- Na pomostach, w kanałach instalacyjnych pontonów. Kabel przed wprowadzeniem do 
kanału instalacyjnego pontonu należy zamocować z zapasem długości uniemożliwiającym 
jego zerwanie w czasie wahań poziomu wody i warunków atmosferycznych. 
 

9.2 Instalacja uziemiaj ąca. 
Należy uziemić szynę PE w szafach w złączu kablowym.  Należy zastosować uziomy 

pionowe pogrążalne, które należy wykonać przy pomocy miedziowanych prętów stalowych 
¾” minimalnej długości 6 m. Wymagana wypadkowa wartość Ru ≤10 Ω.. Połączenie 
pomiędzy uziomem pionowym i szyną PE w szafie wykonać płaskownikiem stalowym 
ocynkowanym Fe/Zn 25x4 mm. Zacisk uziomu pionowego ¾” winien znajdować się 0,6 m 
poniżej poziomu gruntu.  
 

9.3 Ochrona dodatkowa od pora żeń 
 

Jako system podstawowej ochrony przed niebezpiecznym napięciem dotyku (dotyk 
bezpośredni) po stronie nn. 0,4kV stosuje się obudowy zamknięte, natomiast system 
ochrony dodatkowej (dotyk pośredni) stanowi zastosowanie obudowy wykonanej z materiału 
izolacyjnego w II klasie ochronności. System ochrony dodatkowej przed niebezpiecznym 
napięciem dotyku w instalacjach odbiorczych stanowi: SZYBKIE WYŁĄCZENIE za pomocą 
wyłączników nadmiarowo-prądowych, wyłączników różnicowo-prądowych oraz wkładek 
bezpiecznikowych 
 

9.4 Do odbioru ko ńcowego przedło żyć:  
 
• protokoły odbioru linii kablowych nn-0,4 kV,  
• protokoły z pomiarów rezystancji izolacji przewodów,  
• protokoły z pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej,  
• pomiary uziemień,  
• inwentaryzację geodezyjną,  
• pozwolenie na budowę,  
• dokumentację powykonawczą. 
 
OBLICZENIA TECHNICZNE  
 
Bilans mocy: 
Przyjęto moc obliczeniową dla jednego słupka dystrybucyjnego 3,5 kW  
Złącze kablowe ZK 
Pi= 10 x 3,5 kW 
k=0,6 
Ps= 35 x 0,6 = 21kW 
 
Koordynacja pomi ędzy przewodami i urz ądzeniami zabezpieczaj ącymi dla wybranych 
obwodów wg PN IEC 60364-4-43  
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Lp Odcinek Ułożenie Typ 
przewodu 

IB IN IZ IB≤ IN≤ IZ I2 1,45* IZ IZ≤1,45* IZ 

1 ZK B2 H07RN8F-F 
5x16mm² 

30,9 32 62 TAK 51,2 89,9 TAK 

 
Gdzie:  
IB– prąd obliczeniowy  
IN– prąd znamionowy urządzeń zabezpieczających  
IZ– obciążalność prądowa długotrwała zabezpieczonych przewodów wg PN-IEC 60364-5-
523  
I2– prąd zadziałania urządzeń zabezpieczających (1,6 – dla wkładek topikowych, 1,45 – dla 
wyłączników nadprądowych 

10  Zestawienie  powierzchni.  
 
Powierzchnia zabudowy pomostu stacjonarnego 68,0m².  
Powierzchnia zabudowy pomostu pływającego 180,50m².  

11  Informacje o obszarach obj ętych ochron ą. 
Projektowane urządzenie wodne znajduje się w obrębie form ochrony przyrody, 
ustanowionej na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r., o ochronie przyrody 
(Dz.U. nr 92, poz. 880 z późn. zm.) tj. na Obszarze Chronionego Krajobrazu Krainy Wielkich 
Jezior Mazurskich. 

12   Tereny  górnicze.  
 
Obszar objęty opracowaniem nie leży na terenie eksploatacji górniczej oraz w granicach 
obszarów górniczych. 

13 Wpływ inwestycji na środowisko, higien ę i zdrowie u żytkowników 
projektowanego obiektu oraz obszar oddziaływania in westycji.  

Zastosowane rozwiązania techniczno-przestrzenne eliminują wpływ projektowanego 
pomostu na środowisko przyrodnicze i zdrowie ludzi ponieważ:  
- na terenie występuje drzewostan niekolidujący z planowaną inwestycją, realizacja 
inwestycji nie powoduje wycinki drzew, ani innej roślinności. 
 
13.1 Oobszar oddziaływania projektowanego obiektu  mieści si ę w granicach 
działki nr 262, inwestycja zlokalizowana jest w mie jscu istniej ącego pomostu 
rekreacyjnego  
(zgodnie z ustawą Prawo budowlane Dz. U. z 1994r. nr 89 poz 414 oraz Rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki 
i ich usytuowanie poz 1422.) 
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Normy 
1. PN-93/S-10080 Konstrukcje drewniane. Wymagania i badania 
2. PN-92/S-10082 Obiekty mostowe. Konstrukcje drewniane. Projektowanie 
3. RM-54-M7/04-251 Wytyczne utrzymania drewnianych części przejazdowych mostów 

drogowych 
4. PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna. Sortowanie metodami 

wytrzymałościowymi 
5. PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Ogólne 

wymagania  
i badania 

6. PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 
7. PN-84/M-81000 Gwoździe. Ogólne wymagania i badania 
8. PN – 85/M - 8201 Śruby z łbem sześciokątnym 
9. PN-59/M-82010 Podkładki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych 
10. PN-86/M-82144 Nakrętki sześciokątne 
11. PN - 89/B - 27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej 
 
    

 

 Uwagi projektanta.  
 
Dane dotyczące szczegółowej realizacji pomostu zawarte są w części rysunkowej gdzie 
określone są rozwiązania projektanta i określenia zastosowanych materiałów.  
Przy opracowaniu projektu zostały uwzględnione skrajne parametry występujące przy  
statyce pomostu. 
Zastosowanie innych elementów nośnych i konstrukcji pomostu lub jakiekolwiek zmiany w 
jego realizacji, bezwzględnie wymagają zgody projektanta.  
Ewentualne zmiany, w zakresie realizacji pomostu, związane ze zmianami wynikającymi z 
aktualnego pomiaru lustra wody i  geologii  gruntu wymagają uzgodnienia z inwestorem i 
projektantem.  

 
 

Projektant: 
 

Andrzej Konopka 

 


