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Część  opisowa 

do  projektu  budowlanego  na  budowę  pomostu  w  miejscowości  

Dorotowo  na  jeziorze  Wulpińskim . 

 

1. Podstawa  opracowania. 
 

1. Umowa  zlecenie  na  wykonanie projektu  budowlanego budowy 

pomostu w  miejscowości  Dorotowo   na  jeziorze  Wulpińskim. 

2. Wizja  lokalna. 

3. Decyzja o  ustaleniu  lokalizacji  inwestycji  celu  publicznego. 

4. Decyzja  pozwolenia  wodnoprawnego. 

 

2. Zakres  opracowania. 

 

Opracowanie  obejmuje  projekt  budowy na budowę  dwóch  pomostów  

rekreacyjnego  na  jeziorze  Wulpińskim  w  miejscowości  Dorotowo. 

  

3. Lokalizacja  pomostu. 

 

Budowa  pomostów  jest  zlokalizowana  na  działkach  o  nr. ewid: 

    

-  216/3  w  obrębie  Tomaszkowo  której  właścicielem  jest  Marszałek 

Województwa  Warmińsko – Mazurskiego, ul. Piłsudskiego  7/9,                     

10-575 Olsztyn, 

-  121/6  w  obrębie  Tomaszkowo  której  właścicielem  jest  Gmina  Stawiguda, 

11- 034 Stawiguda, ul. Olsztyńska 10. 

-  7/5  w  obrębie  Dorotowo  której  właścicielem  jest  Gmina  Stawiguda, 11- 

034 Stawiguda, ul. Olsztyńska 10. 

 

4. Opis  stanu  istniejącego. 

 

„Jezioro  Wulpińskie ( Tomaszkowskie, Dorotowskie, dawniej Wulpynk ) 

jest  jeziorem  na  Pojezierzu  Olsztyńskim. Nad  jeziorem  znajdują  się  wsie: 

Dorotowo, Majdy, Kręsk. 

Jezioro  leży  w  dorzeczu  rzeki  Giłwy – Pasłęki  na  wysokości  105,8 m  

nad  poziomem  morza, powierzchnia  jeziora  wynosi  706,7 ha,                          

a  powierzchnia  wysp  23,6 ha.  Głębokość  maksymalna  wynosi  54,6 m            

a  średnia  10,50 m.  Szerokość  maksymalna  jeziora  wynosi  2330 m                 

a  długość  linii  brzegowej  29 800 m. 

Jezioro  składa  się  z  dwóch  części  połączonych  cieśniną  szerokości  

100 m. Brzegi  wschodniej  części  jeziora  są  płaskie  lub  lekko  wzniesione, 

natomiast  zachodniej  strony  są  stosunkowo  wysokie  i  strome. Od  strony  

południowo-zachodniej  wpływa  rzeka  Giłwa, na  zachód  od  wsi  Kręsk         
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w  głębokim  jarze  wypływa  strumień. Jezioro  otoczone  jest  polami  

uprawnymi  i  łąkami  oraz  działkami  osadniczymi, tylko  miejscami  znajdują  

się  kępy  leśne. 

Jezioro  Wulpińskie  to  sielawowy  typ  jeziora, występuje szczupak, 

węgorz, sieja.” – za  pl.wikipedia.org/wiki. 

 

Przy  działce  o  nr  ewid. 121/6  istnieje  pomost  drewniany  w  kształcie  

litery  „L”. Pokrycie  pomostu  stanowi  tarcica  sosnowa.  Wejście  na  pomost  

bezpośrednio  z  brzegu. Część  prostopadła  do  brzegu  ma  długość  25,50 m  a  

szerokość  2,10 m.  Część  równoległa  do  brzegu  ma  długość  8,35 m  a  

szerokość  2,10 m. 

Stan  pomostu  jest  zły. 

  

5. Warunki  gruntowo – wodne. 

 

Warunki  gruntowo – wodne  pozwalają  na  lokalizację  projektowanego  

pływającego  pomostu  rekreacyjnego.  

 

6. Opis  projektowanego  pomostu . 

 

Pomost na działce nr 216/3 i 121/6. 

 

 Na  działce  o  nr  ewid.  216/3  i  121/6  w  obrębie  Tomaszkowo w  

miejscu  istniejącego  pomostu  projektuje  się  rekreacyjny  pomost  pływający  

w  kształcie  litery  „L”  z  platformą  wypoczynkową  w  miejscu  połączenia  

ramion  litery L  i  na  końcu  ramienia  równoległego  do  brzegu  oraz 

pomostem  cumowniczym  w  odnogi  cumownicze.  Część  prostopadła  do  

brzegu  ma  długość  40,10 a  szerokość  3,10 m+ 4,00 m szerokości 2,40 m  .  

Część  równoległa  do  brzegu  ma  długość  48,10 m  a  szerokość  2,40 m.  

Pomost  cumowniczy  ma  długość  21,85 m  a  szerokość  2,05 m  i  posiada     

8  odnóg  cumowniczych.  Platformy  rekreacyjne  posiadają  wymiary  7,20 x  

6,14 m   

Pomost  został  zaprojektowany  na  pływakach  siatkobetonowych  

wypełnionych  styropianem.  Pływaki  3000 x  2400 x 700 mm  szt. 8  i  2400 x 

2000 x 700 mm  szt. 25, 1300x50x700 mm szt. 20. 

Okucia  pływaków  ze  stali  nierdzewnej  lub  ocynkowanej  ogniowo. 

Podłużnice  łączące  pływaki  wykonać  z  tarcicy  sosnowej, struganej  34 x 120 

mm  impregnowanej  ciśnieniowo  środkami  impregnacyjny. 

Pokład  pomostów  wykonać  z  tarcicy  sosnowej, struganej  i  ryflowanej        

34 x 120 mm  impregnowanej  ciśnieniowo  środkami  impregnacyjny. 

Konstrukcję  drewnianą  pomostów  można  wykonać  z  drewna  egzotycznego. 

Pomosty  wyposażyć  w  jednostronną  balustradę  wysokości  110 cm  

wykonaną  z  tarcicy  sosnowej, struganej, słupki 80 x 80 mm, pochwyt           
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100 x 80 mm, przeciągi  40 x 40 mm,  impregnowanej  ciśnieniowo  środkami  

impregnacyjny. 

Wejście  na  pomost  z  brzegu, trapem  długości  4,00 m i  szerokości  2,40 m. 

 

 

Kotwienie  pomostów  systemowe  za  pomocą  kotwic  betonowych            

wg  producenta  pływaków. 

 

Pomost  wyposażyć  w  osiem  drabinki  bezpieczeństwa i  pięć  słupki  na  koła  

ratunkowe. 

 

Przed  przystąpieniem  do  montażu  pomostu  należy  zdemontować  istniejący  

pomost. 

 

Pomost na działce nr 216/3 i 7/5. 

 

Na  działce  o  nr  ewid.  216/3  w  obrębie  Tomaszkowo  i  7/5  w  obrębie  

Dorotowo w  miejscu  projektowanej  plaży  projektuje  się  rekreacyjny  pomost  

pływający  w  kształcie  litery  „L”  z  platformą  wypoczynkową  w  miejscu  

połączenia  ramion  litery L  oraz pomostem  cumowniczym  w  odnogi  

cumownicze.  Część  prostopadła  do  brzegu  ma  długość  30,70  szerokość  

3,10 + 4,00 m szerokości 2,40 m.  Część  równoległa  do  brzegu  ma  długość  

25,10 m  a  szerokość  2,40 m.  Pomost  cumowniczy  ma  długość  16,26 m  a  

szerokość  2,05 m  i  posiada  8  odnóg  cumowniczych.  Platforma  rekreacyjne  

posiada  wymiary  7,20 x  6,14 m. 

Pomost  został  zaprojektowany  na  pływakach  siatkobetonowych  

wypełnionych  styropianem.  Pływaki  3000 x  2400 x 700 mm  szt. 4  i  2400 x 

2000 x 700 mm  szt. 17, 1300x50x700 mm szt. 16. 

Okucia  pływaków  ze  stali  nierdzewnej  lub  ocynkowanej  ogniowo. 

Podłużnice  łączące  pływaki  wykonać  z  tarcicy  sosnowej, struganej  34 x 120 

mm  impregnowanej  ciśnieniowo  środkami  impregnacyjny. 

Pokład  pomostów  wykonać  z  tarcicy  sosnowej, struganej  i  ryflowanej        

34 x 120 mm  impregnowanej  ciśnieniowo  środkami  impregnacyjny. 

Konstrukcję  drewnianą  pomostów  można  wykonać  z  drewna  egzotycznego. 

Pomosty  wyposażyć  w  jednostronną  balustradę  wysokości  110 cm  

wykonaną  z  tarcicy  sosnowej, struganej, słupki 80 x 80 mm, pochwyt           

100 x 80 mm, przeciągi  40 x 40 mm,  impregnowanej  ciśnieniowo  środkami  

impregnacyjny. 

Wejście  na  pomost  z  brzegu, trapem  długości  4,00 m i  szerokości  2,40 m. 

 

 

Kotwienie  pomostów  systemowe  za  pomocą  kotwic  betonowych            

wg  producenta  pływaków. 
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Pomost  wyposażyć  w  cztery  drabinki  bezpieczeństwa i  trzy  słupki  na  koła  

ratunkowe. 

 

 

    7.Zestawienie  powierzchni. 

 

Na  powierzchnię  podlegająca  planowi  zagospodarowania  składa  się: 

 

- powierzchnia  zabudowy  pomostu  przy  działce  nr  121/6  FP = 430,30 m
2
, 

- powierzchnia  zabudowy  pomostu  przy  działce  nr  7/5      FP = 280,70 m
2
, 

 

 

8. Dane  informujące  o  wpisie  do  rejestru  zabytków. 

 

Teren  na  którym  zlokalizowana  jest  inwestycja  nie  podlega  ochronie  

konserwatora  zabytków.   

 

9. Dane  dotyczące  wpływ  eksploatacji  górniczej. 

 

Teren  na  którym  zlokalizowany  jest  inwestycja  nie  podlega  wpływom  

eksploatacji  górniczej. 

 

10. Informacja  i  dane  o  charakterze  istniejących  i  przewidywanych  

zagrożeniach  dla  środowiska. 

 

          Projektowana  budowa pomostu  nie  ingeruje w  środowisko  

naturalne  i  nie  stwarza  zagrożenia  dla  środowiska  przyrodniczego. 

 

11. Wpływ  inwestycji  na  środowisko  naturalne . 

 

Projektowana  inwestycja  nie  będzie  miała  ujemnego  wpływu  na  

środowisko  naturalne. 

 

                                                                                        

                                                                              Opracował 

                                                                     

                                                                           mgr  inż. Wiktor  Łożyński 



Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
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Pan Wiktor Łożyński o numerze ewidencyjnym WAM/BM/1533/01

adres zamieszkania  ul.Dubiskiego 8, 10-705 Olsztyn

jest członkiem Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada

wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2016-12-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczący Rady Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.
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INFORMACJA  

DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA  

sporządzona dla projektu budowlanego „Pomostów  rekreacyjnych  w  

miejscowości  Dorotowo  na  jeziorze  Wulpińskim”.    

Adres :  Dorotowo. 

      Inwestor : Gmina Stawiguda, Stawiguda, ul. Olsztyńska 10.  
  

      Obręb Ołdaki  (Numery działek: 216/3 i 121/6 obręb Tomaszkowo i 7/5 obręb Dorotowo)  
 

Informację opracowano na podstawie ROZPORZĄDZENIA MINISTRA 

INFRASTRUKTURY  z dnia 23czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz. U. 2003 Nr. 120, poz. 1126) 

1. Zakres robót do wykonania dla planowanej inwestycji 

 Roboty rozbiórkowe (rozbiórka  istniejącego  pomostu  o  konstrukcji  drewniane 

 Roboty  montażowe ( montaż pomostów pływających ) 

 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

Na działce pod planowaną inwestycję znajduje się  istniejący pomost  o  konstrukcji  

drewnianej. Podczas robót należy zwrócić uwagę na istniejące uzbrojenie, szczególnie na 

terenie zabudowanym. W miejscach spodziewanej lokalizacji urządzeń podziemnych 

roboty ziemne należy wykonywać ręcznie.  

Przed przystąpieniem do robót należy powiadomić  Warmińsko – Mazurski Urząd  

Marszałkowski w  Olsztynie ( Zarząd Melioracji  i  Urządzeń  Wodnych – Rejonowy  

Oddział  w  Olsztynie . 

3. Elementy zagospodarowania działki, które mogą stwarzać  

    zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

 Roboty przy budowie  pomostów  pływających  będą wykonywane przy zamkniętym i  

ogrodzonym  placu  budowy . Wykonawca zobowiązany jest do wykonania projektu 

oznakowania tymczasowego i uzgodnienia go z odpowiednimi służbami.  

Projektowane i istniejące elementy zagospodarowania działki nie będą stwarzały 

zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 



 

 

4. Zagrożenia jakie mogą wystąpić podczas realizacji robót 

budowlanych :  

 

Zagospodarowanie placu budowy 

 

Zagospodarowanie placu budowy powinno być wykonane przed rozpoczęciem 

robót budowlanych. 

Sprawdzenie zagospodarowania placu budowy powinno obejmować  w szczególności:  

 ogrodzenie terenu i wyznaczenie stref niebezpiecznych,  

 drogi,  

 doprowadzenie energii elektrycznej i wody,  

 urządzenia higieniczno-sanitarne,  

 urządzenia socjalno-bytowe.  

 Teren budowy lub robót powinien być zabezpieczony ogrodzeniem . 

  Przy opracowaniu Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia t.zw „plan bioz” 

należy zwrócić uwagę na następujące roboty:  

Roboty ziemne: 

Kolizje sprzętu budowlanego z istniejącym uzbrojeniem terenu – konieczność 

wykonywania przekopów kontrolnych , określenie zasad postępowania w przypadku 

wystąpienia kolizji. 

Przemieszczanie  materiałów w pionie i w poziomie przy pomocy sprzętu 

zmechanizowanego  takiego jak: żuraw, przenośnik taśmowy, pompa do betonu, 

Sprzęt zmechanizowany i pomocniczy powinien posiadać ustalone parametry, takie 

jak dopuszczalny udźwig, nośność, ciśnienie i temperaturę, uwidocznione przez trwały 

i wyraźny napis.  

Zabezpieczenie maszyn budowlanych i instalacji po zakończeniu pracy -  

pozostawienie pod nadzorem , najlepiej na ogrodzonym terenie. 

Wielość brygad roboczych realizujących jednocześnie różny zakres robót na 

jednym placu budowy – ustalenie zasad współpracy pomiędzy poszczególnymi 

brygadami, nie powodujących zagrożeń. 

Roboty prowadzone na wysokości  (od wysokości 1m nad poziomem terenu)- 

betonowe, montażowe 

Wszystkie roboty należy wykonywać przy pełnej ostrożności z zachowaniem  



 

przepisów dotyczących  bezpieczeństwa i higieny pracy szczególnie zawartych  w 

Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych, Dz. U. nr 47 

poz. 401, oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 

1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy  Dz. U. z dnia 

23 października 1997r. nr129 poz.844. 

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu 

pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie 

niebezpiecznych 

  W zakresie przewidywanych do wykonania robót nie występują roboty 

szczególnie niebezpieczne wg ustawy Prawo budowlane z dn. 7 lipca 1994r.- art.21a 

ust.2 , Rozporządzenia Ministra Infrastruktury  z dnia 23czerwca 2003r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia(Dz. U. z 10 lipca 2003 Nr. 120, poz. 1126), 

jednak dla zapewnienia  bezpieczeństwa robót należy przeprowadzić szkolenia 

okresowe pracowników  i każdorazowo na stanowiskach pracy.  

Pozostałe elementy jakie powinien zawierać „plan bioz” należy wykonać 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa  i ochrony zdrowia 

oraz szczegółowego zakresu robót budowlanych, stwarzających zagrożenia 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, zawartym w Dzienniku Ustaw z dnia 17 września 

2002r Nr 151 poz. 1256. 

Informację dotycząca „planu bioz” należy umieścić na tablicy informacyjnej 

wg wytycznych zawartych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 

czerwca 2002r w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 

informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 

ochrony zdrowia, Dziennik Ustaw  

z dnia 17 lipca 2002r. Nr108 poz.953 

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych,  

zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym  z wykonywania 

robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub 

w ich sąsiedztwie. 



 

 Środki techniczne: 

 wyznaczanie i wydzielanie stref niebezpiecznych  

 stosowanie barierek zabezpieczających 

 Środki organizacyjne: 

 szkolenia z zakresu BHP - okresowe i na stanowiskach pracy. 

 

 

       Opracował: 

 

       mgr inż. Wiktor  Łożyński 
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