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Projekt- koncepcja pomostów pływających

1. Przedmiot i cel opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest koncepcja pomostu pływającego zlokalizowanego
w Rybniku na Pniowiec.

2. Opis Projektu
Na terenie kąpieliska Pniowiec w Rybniku planowana jest rewitalizacja kąpieliska wraz z
zabudową obszaru dozorowanego za pomocą zamkniętego geometrycznie pomostu pływającego
o długości 50 m i szerokości 60 m. Projektowany pomost będzie uzupełnieniem istniejącej
infrastruktury, konstrukcją tymczasową, rozbieraną i magazynowaną na okres zimowy.
Zlokalizowaną na wschód od głównej części kąpieliska. Służyć będzie do obsługi niewielkich
jednostek pływających. Lokalizację nowego pomostu przewidziano w miejscu planowanej plaży z
miejsce manewrowym dla spławiania małych jednostek pływających.
W ramach projektu na rysunkach będących załączeniem do opracowania przedstawiono
projektowane modułowe elementy pomostu pływającego oraz sześć koncepcji ułożenia modułów
pływających. Ponadto przedstawiono szczegółowe mapy i ortofotomapy lokalizujące miejsce
instalacji pomostu.
Nowy pomost pływający będzie na okres zimowy rozbierany i w częściach magazynowany pod
przykryciem. Modułowa budowa pomostu pozwala w ramach dostępnych elementów składowych
modyfikować i uzupełniać w przyszłości elementy pomostu. Takie rozwiązanie zabezpiecza
elementy pomostu przed uszkodzeniem w okresie występowania temperatury powietrza poniżej
0 °C oraz uszkodzeniu przez powstający na zalewie lód. Ponadto uniemożliwia korzystanie
z pomostu w okresie, w którym Kąpielisko Pniowiec pozostaje bez dozoru.
Ze względu na planowane prace związane z rozbudową plaży i kąpieliska wraz z otoczeniem
możliwa jest zmiana lokalizacji pomostu. Ewentualna zmiana nie wpływa na zakres prac i liczbę
elementów systemu. Możliwe jest jedynie korekta długości żerdzi kotwiących, którą można łatwo
wykonać za pomocą przedłużek.
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Miejsce planowanego pomostu i placu manewrowego

Widok na Kąpielisko Pniowiec – planowana lokalizacja nowego dużego pomostu
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Na podstawie map (https://geolog.pgi.gov.pl) geologicznych w otoczeniu zalewu zalegają
głównie: holoceńskie grunty organiczne, nierozdzielone genetycznie; plejstoceńskie lodowcowe
grunty spoiste; plejstoceńskie wodnolodowcowe grunty niespoiste. Zalegające na dnie zalewu
i w jego otoczeniu grunty pozwalają zakotwiczyć pomost za pomocą wkręcanych żerdzi w dno
zbiornika. Nie stwierdzono na podstawie danych geologicznych płytko zalegających skał, które
umożliwiałby proponowany sposób stabilizacji pomostu.
Szczegółową mapę utworów geologicznych zalegających w otoczeniu zalewu przedstawiono
w punkcie 8.
W opracowaniu dla celów poglądowych wykorzystano mapy www.geoportal.gov.pl.
Mapę zasadniczą i wykonany na tej bazie plan zagospodarowania terenu wykonano na mapie na
którą wykonawca projektu posiada licencję do „wykorzystania w dowolnym celu”.

3. Opis Systemu
Pływający pomost niskoburtowy zbudowany jest z elementów tworzywowych pomostów
rotoformowanych z PE o wymiarach przedstawionych na rysunkach szczegółowych załącznika.
Pływające moduły pozwalają budować pomost prosty, w kształcie litery L oraz litery T.
Wymiar przybliżony 1 modułu niskoburtowego NP-2F to: około 1,55 m x 2,32 m x 0,25 m i
masie ok 72 kg . Maksymalne obciążenie z zachowaniem pływalności to ok 640 kg, powierzchnia
użytkowa modułu wynosi 3,60 m2. Zaletą pomostu jest niska, wolna burta co ułatwia łatwe
wsiadanie i wysiadanie z niskiej jednostki pływającej, którym jest kajak bądź rower wodny.
Nowatorstwo tego rozwiązania, polega na wyeliminowaniu drewna i stali jako materiałów
mało efektywnych i zastąpieniu ich estetycznymi i nie wymagającymi konserwacji elementami
z tworzywa sztucznego. Elementy te będące profilami zamkniętymi pełnią równocześnie funkcje
pływaka i modularnego, łatwego w montażu elementu konstrukcyjnego. Ich trwałość i estetyka
oraz bezpieczeństwo i higiena użytkowania znacznie przewyższają dotychczas stosowane
rozwiązania. Wszystkie elementy pomostu wyprodukowane są z polietylenu w kolorze (jasno
szarym), który jest standardowym kolorem dla PE (polietylenu) w celu zapewnienia jego
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maksymalnej odporności na promieniowanie UV. Zewnętrzna – górna powierzchnia modułu
podstawowego pomostu Np.-2 F posiada powierzchnię antypoślizgową imitująca falę. Otwory
technologiczne we wszystkich łącznikach posiadają trwałe zaślepki w celu możliwości łączenia i
montażu innych akcesoriów.
Elementy pływaków łączy się przystosowanymi do tego celu łącznikami i skręca śrubami ze stali
nierdzewnej. W każdym elemencie pływaka znajdują się odpowiednie gniazda łącznikowe.
Szczegółowy rysunek łącznika przedstawiono w załączniku.
W podobny sposób z pływakiem łączy się elementy utrzymujące i stabilizujące pomost.
Łączniki pływaka NL, łączniki słupka NS, Posiadają wtopki ze stali nierdzewnej z gwintem
wewnętrznym M10. Łączniki powinny być wykonane z tworzywa sztucznego tego samego co
moduły pomostu i zawierać komplet śrub, podkładek, tulejek do montażu w pomoście.
Pomosty uzyskują dodatkową wyporność i trwałości pomostu poprzez podział elementu
podstawowego pomostu na poduszki powietrzne które zawiera element i które powodują dużą
stabilność i wysoki komfort w użytkowaniu pomostu.
Pomost zakotwiony będzie za pomocą żerdzi kotwiących, które wykonane są ze stali
nierdzewnej fi 60,3 mm gr ścianki 3,0 mm zakończonej świdrem.
Pomost po stronie zewnętrznej powinien posiadać zamocowane knagi tworzywowe
zawierające zestaw śrub, podkładek do montażu w pomoście umożliwiające przymocowanie
jednostki pływającej do pomostu.
Pomost powinien być wyposażony w trap wejściowy na pomost o długości ok 2,0 m x 1,10 m.
Trap powinien być wykonany zawiasowo, materiał stalowo-kompozytowy. Trap należy połączyć z
pomostem za pomocą łączników. Druga strona trapu może swobodnie opierać się na brzegu.
System pomostów powinien posiadać:
- Świadectwo Zgodności Polskiego Rejestru Statków na system elementów pomostów
pływających z polietylenu
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- Certyfikat zgodności nadany przez jednostkę certyfikującą zgodny z normami PN-EN 712+A1:2014-06, PN- EN 71-3 +A3:2018-09 oraz dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady
2001/95/WE z dnia 3 grudni 2001 (wdrożoną Ustawą z dnia 12 grudnia 2002 r o ogólnym
bezpieczeństwie produktów Dz.U. Nr 229 poz. 2275 z późniejszymi zmianami)
- Deklaracja Zgodności producenta

4. Elementy systemu
Elementy zostały szczegółowo przedstawione w załącznikach rysunkowych, rysunki 1-7.
1) Podstawowym

elementem

sytemu

pływak

niskoburtowy

typu

NP-2F

o wymiarach 1,55 m x 2,32 m x 0,25 m i masie ok 72 kg (załącznik, rysunek 1).
2) Niezbędnym elementem każdego pomostu jest trap stalowo-kompozytowy o wymiarach
1,1 m x 2,0 m (załącznik, rysunek 2).
3) W ramach systemu niezbędne są elementy łączące pływaki oraz elementy stabilizujące
pomost do dna zbiornika wodnego. Są to: łączniki pomostów - pływaków, łączniki słupka,
żerdzie kotwiące i osłony żerdzi (załącznik, rysunek 3).
4) Na rysunkach załącznika nr 5-7 przedstawiono przykładowy sposób połączenia ww.
elementów.
5) Dodatkowo należy zabezpieczyć elementy – knagi służące do cumowania jednostek
pływających.
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5. Zakres robót, charakterystyka robót
Montaż pomostu pływającego należy rozpocząć od zainstalowania i stabilizacji pierwszego
pływaka licząc od strony plaży oraz stalowo – kompozytowego trapu. Trap powinien być
stabilizowany na podsypce z pisaku antropogenicznego w sposób trwały, uniemożliwiający
przemieszczanie się rapu w czasie jego użytkowania. Jednocześnie piasek umożliwia łatwe i
bezpieczne przejście z plaży na trap pomostu, uwzględniając niewielkie wahania poziomu wody w
zbiorniku wodnym.
W dalszej kolejności należy postępują, zaczynając od pływaka bezpośrednio połączonego z
trapem za pomocą łączników należy łączyć elementy pomostu, jednocześnie dodając łączniki
słupków i stabilizując pomost za pomocą żerdzi samowiercących wykonanych ze stali nierdzewnej
do dna zbiornika. Podstawowe długości żerdzi wynoszą 2m. W przypadku konieczności
przedłużenia żerdzi należy zastosować przedłużki o długości 1m.
Wkręcanie żerdzi w dno zbiornika wykonywane jest ręcznie. Minimalna długość kotwienia
żerdzi w dno zbiornika wynosi 0,7 m. Zagłębianie żerdzi nie powinno sprawiać trudności , gdyż
zgodnie z załączoną w punkcie 8. opracowania mapą geologiczną w dnie zalegają wyłącznie
utwory osadowe. Należy pozostawić co najmniej 0,5 m długości żerdzi wystającej ponad górny
poziom pomostu. Wystającą część żerdzi należy zabezpieczyć osłoną.
Łączenie elementów pomostu za pomocą łączników jest dodatkowo zabezpieczone śrubą M10.
Należy zwrócić uwagę, żeby żaden stalowy element łączenia pomostu nie wystawał ponad poziom
górny pomostu, aby nie stwarzał niebezpieczeństwa urazu mechanicznego dla osób
korzystających z pomostów.
Prace przy łączeniu elementów pomostu powinny być wykonywane przez co najmniej 4 osoby,
ze względu na ciężar podstawowych elementów pomostu wynoszący około 0,72 kN oraz, to że
prace będę wykonywane na otwartym zbiorniku wodnym. Zaleca się, podczas prac związanych
z montażem pomostu, aby co najmniej jedna z osób wykonujących montaż pomostu posiadała
uprawnienia ratownika wodnego.
Po zakończonym sezonie letnim związanym z udostepnieniem kąpieliska, pomost należy
zdemontować i magazynować pod przykryciem.

Strona 8 / 19

Projekt- koncepcja pomostów pływających

6. Opis materiałów i sprzętu niezbędnego do wykonywania prac
montażowych pomostu
Elementy pomostu, wraz z żerdziami kotwiącymi oraz elementami łącznikowymi powinny
zostać dostarczone przez producenta elementów pomostu. Dokładna specyfikacja elementów
konstrukcyjnych pomostu powinna zostać dostarczona przez producenta elementów pomostu.
Dodatkowo należy zabezpieczyć elementy stabilizujące trap do betonowego nadbrzeża. Zaleca się
przy pochyleniu trapu wyłożyć powierzchnię trapu matą antypoślizgową.
Podczas montażu pomostu należy wyposażyć osoby wykonujące montaż w klucze niezbędne
do montażu śrub M10, rękawice ochronne konieczne podczas przenoszenia elementów pomostu
oraz wkręcania żerdzi. Ponadto ze względu, na wykonywanie prac w wodzie, osoby wykonujące
prace montażowe winny być wyposażone w ubranie wodoszczelne, spodnio-buty ochronne typu
„woder” .

7. Zestawienie elementów pomostu
Zestawienie elementów obejmuje 6 wariantów projektu pomostów.
Wariant 1 – wg rysunków załącznika
Moduł podstawowy pływaka, typ NP

9 sz.

Żerdź kotwiąca o długości 2 m

8 sz.

Żerdź kotwiąca o długości 3 m

4 sz.

Osłona żerdzi kotwiącej

12 szt.

Łącznik słupka

12 szt.

Łącznik pomostu

48 szt.

Trap stalowo - kompozytowy z zawiasem

1 szt.

Knagi

24 szt.
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8. Lokalizacja pomostu
Współrzędne planowanego miejsca zabudowy pomostu dotyczą miejsca połączenia trapu z
plażą lub nabrzeżem. Ze względu na planowaną rozbudowę Kąpieliska Pniowiec lokalizacja
pomostu może ulec nieznacznemu przesunięciu wynikającemu z ostatecznego projektu
przebudowy plaży i budowy placu manewrowego dla małych jednostek pływających. Wykonawca
koncepcji pomostu pływającego deklaruję dostosowanie projektu po zakończeniu przebudowy
plaży do ostatecznej uzgodnionej lokalizacji pomostu.
Współrzędne podano wg National Coordinate System Poland 1992.
Współrzędne miejsca połączenia trapu z plażą lub nabrzeżem:
X: 462 822,0
Y: 853 030,0
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9. Mapy lokalizacyjne

Mapa lokalizacyjna obiektu – Zalew Pniowiec
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Zdjęcie lotnicze – Zalew Pniowiec
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Ortofotomapa, zagospodarowanie, numery działek

Ortofotomapa, zagospodarowanie, numery działek
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10.Mapa geologiczna

Mapa geologiczna otoczenia Zalewu, poziom zalegania 1 m
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Mapa geologiczna otoczenia Zalewu, poziom zalegania 2 m

8 - QhO - holoceńskie grunty organiczne, nierozdzielone genetycznie
70 - QpGSp - plejstoceńskie lodowcowe grunty spoiste
72 - QpGfNsp - plejstoceńskie wodnolodowcowe grunty niespoiste
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11.Plan zagospodarowania terenu – mapy zasadnicze

Mapa zasadnicza otoczenia Zalewu
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Mapa zasadnicza – plan zagospodarowania
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Wizualizacja umieszczenia pomostu
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12. Załączniki – rysunki wariantów projektu pomostu pływającego
Załącznik Rys. 1 – Elementy systemu – Moduł pływaka NP-2F
Załącznik Rys. 2 – Elementy systemu – Trap
Załącznik Rys. 3 – Elementy systemu – Żerdzie, osłona żerdzi, łącznik słupka, Łącznik pomostu
Załącznik Rys. 4 – Elementy systemu – Knaga
Załącznik Rys. 5 – Elementy systemu – przykładowe połączenie elementów
Załącznik Rys. 6 – Elementy systemu – przykładowe połączenie elementów
Załącznik Rys. 7 – Elementy systemu – przykładowe połączenie elementów
Załącznik Rys. 8 – Projekt – koncepcja pomostu
Załącznik Rys. 9 – Projekt – koncepcja pomostu
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Zalew Śmieszek - Żory
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1. Przedmiot i cel opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest koncepcja pomostu pływającego zlokalizowanego
w Żorach na Zalewie Śmieszek, przy ulicy Rybnej.
Projektowany pomost zgodnie z deklaracją Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Żorach ma
zostać przekazany w użytkowanie Związkowi Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska, Hufiec Żory
im. hm. Władysława Drobnego z siedzibą w Żorach - os. Sikorskiego 52, 44-240 Żory.

2. Opis Projektu
Na terenie kąpieliska Śmieszek w Żorach znajdują się dwa pomosty. Pomost pływający, będący
konstrukcją tymczasową, rozbieraną i magazynowaną na okres zimowy oraz pomost stały.
Pomost stały znajduje się w zarządzie Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Śląska, Hufiec
Żory im. hm. Władysława Drobnego z siedzibą w Żorach - os. Sikorskiego 52, 44-240 Żory.
Z przeprowadzonych ustaleń wynika, użytkownikiem pomostu jest 90 Harcerska Drużyna Wodna
działająca w ramach ww. Hufca.
Projektowany niniejszym opracowaniem nowy pomost pływający ma zastąpić stary, zniszczony
pomost stały. Lokalizację nowego pomostu przewidziano w miejscu istniejącej konstrukcji, która
ze względu na techniczne wyeksploatowanie utraciła dotychczasową funkcję. Obecny stan
istniejącego pomostu stałego nie pozwala na bezpieczne użytkowanie.
W ramach projektu na rysunkach będących załączeniem do opracowania przedstawiono
projektowane modułowe elementy pomostu pływającego oraz trzy koncepcje ułożenia modułów
pływających. Ponadto przedstawiono szczegółowe mapy i ortofotomapy lokalizujące miejsce
instalacji pomostu.
Nowy pomost pływający będzie na okres zimowy rozbierany i w częściach magazynowany na
terenie Kąpieliska Śmieszek. Modułowa budowa pomostu pozwala w ramach dostępnych
elementów składowych modyfikować i uzupełniać w przyszłości elementy pomostu. Takie
rozwiązanie zabezpiecza elementy pomostu przed uszkodzeniem w okresie występowania
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temperatury powietrza poniżej 0 °C oraz uszkodzeniu przez powstający na zalewie lód. Ponadto
uniemożliwia korzystanie z pomostu w okresie, w którym Kąpielisko Śmieszek pozostaje bez
dozoru.
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Istniejący pomost pływający

Widok na Kąpielisko Śmieszek
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Przewidziany do likwidacji pomost stały

Umocnione nadbrzeże w otoczeniu pomostu stałego
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Na podstawie map (https://geolog.pgi.gov.pl) geologicznych w otoczeniu zalewu zalegają
głównie grunty holoceńskie i plejstoceńskie, grunty organiczne, rzeczne grunty niespoiste,
namuły. Zalegające na dnie zalewu i w jego otoczeniu grunty pozwalają zakotwiczyć pomost za
pomocą wkręcanych żerdzi w dno zbiornika. Nie stwierdzono na podstawie danych geologicznych
płytko zalegających skał, które umożliwiałby proponowany sposób stabilizacji pomostu.
Szczegółową mapę utworów geologicznych zalegających w otoczeniu zalewu przedstawiono
w punkcie 5.
W opracowaniu dla celów poglądowych wykorzystano mapy www.geoportal.gov.pl.
Mapę zasadniczą i wykonany na tej bazie plan zagospodarowania terenu wykonano na mapie na
którą wykonawca projektu posiada licencję do „wykorzystania w dowolnym celu”.

3. Opis Systemu
Pływający pomost niskoburtowy zbudowany jest z elementów tworzywowych pomostów
rotoformowanych z PE o wymiarach przedstawionych na rysunkach szczegółowych załącznika.
Pływające moduły pozwalają budować pomost prosty, w kształcie litery L oraz litery T.
Wymiar przybliżony 1 modułu niskoburtowego NP-2F to: około 1,55 m x 2,32 m x 0,25 m i
masie ok 72 kg . Maksymalne obciążenie z zachowaniem pływalności to ok 640 kg, powierzchnia
użytkowa modułu wynosi 3,60 m2. Zaletą pomostu jest niska, wolna burta co ułatwia łatwe
wsiadanie i wysiadanie z niskiej jednostki pływającej, którym jest kajak bądź rower wodny.
Nowatorstwo tego rozwiązania, polega na wyeliminowaniu drewna i stali jako materiałów
mało efektywnych i zastąpieniu ich estetycznymi i nie wymagającymi konserwacji elementami
z tworzywa sztucznego. Elementy te będące profilami zamkniętymi pełnią równocześnie funkcje
pływaka i modularnego, łatwego w montażu elementu konstrukcyjnego. Ich trwałość i estetyka
oraz bezpieczeństwo i higiena użytkowania znacznie przewyższają dotychczas stosowane
rozwiązania. Wszystkie elementy pomostu wyprodukowane są z polietylenu w kolorze (jasno
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szarym), który jest standardowym kolorem dla PE (polietylenu) w celu zapewnienia jego
maksymalnej odporności na promieniowanie UV. Zewnętrzna – górna powierzchnia modułu
podstawowego pomostu Np.-2 F posiada powierzchnię antypoślizgową imitująca falę. Otwory
technologiczne we wszystkich łącznikach posiadają trwałe zaślepki w celu możliwości łączenia i
montażu innych akcesoriów.
Elementy pływaków łączy się przystosowanymi do tego celu łącznikami i skręca śrubami ze stali
nierdzewnej. W każdym elemencie pływaka znajdują się odpowiednie gniazda łącznikowe.
Szczegółowy rysunek łącznika przedstawiono w załączniku.
W podobny sposób z pływakiem łączy się elementy utrzymujące i stabilizujące pomost.
Łączniki pływaka NL, łączniki słupka NS, Posiadają wtopki ze stali nierdzewnej z gwintem
wewnętrznym M10. Łączniki powinny być wykonane z tworzywa sztucznego tego samego co
moduły pomostu i zawierać komplet śrub, podkładek, tulejek do montażu w pomoście.
Pomosty uzyskują dodatkową wyporność i trwałości pomostu poprzez podział elementu
podstawowego pomostu na poduszki powietrzne które zawiera element i które powodują dużą
stabilność i wysoki komfort w użytkowaniu pomostu.
Pomost zakotwiony będzie za pomocą żerdzi kotwiących, które wykonane są ze stali
nierdzewnej fi 60,3 mm gr ścianki 3,0 mm zakończonej świdrem.
Pomost po stronie zewnętrznej powinien posiadać zamocowane knagi tworzywowe
zawierające zestaw śrub, podkładek do montażu w pomoście umożliwiające przymocowanie
jednostki pływającej do pomostu.
Pomost powinien być wyposażony w trap wejściowy na pomost o długości ok 2,0 m x 1,10 m.
Trap powinien być wykonany zawiasowo, materiał stalowo-kompozytowy. Trap należy połączyć z
pomostem za pomocą łączników. Druga strona trapu może swobodnie opierać się na brzegu.
System pomostów powinien posiadać:
- Świadectwo Zgodności Polskiego Rejestru Statków na system elementów pomostów
pływających z polietylenu
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- Certyfikat zgodności nadany przez jednostkę certyfikującą zgodny z normami PN-EN 712+A1:2014-06, PN- EN 71-3 +A3:2018-09 oraz dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady
2001/95/WE z dnia 3 grudni 2001 (wdrożoną Ustawą z dnia 12 grudnia 2002 r o ogólnym
bezpieczeństwie produktów Dz.U. Nr 229 poz. 2275 z późniejszymi zmianami)
- Deklaracja Zgodności producenta

4. Elementy systemu
Elementy zostały szczegółowo przedstawione w załącznikach rysunkowych, rysunki 1-4.
1) Podstawowym

elementem

sytemu

pływak

niskoburtowy

typu

NP-2F

o wymiarach 1,55 m x 2,32 m x 0,25 m i masie ok 72 kg (załącznik, rysunek 1).
2) Niezbędnym elementem każdego pomostu jest trap stalowo-kompozytowy o wymiarach
1,1 m x 2,0 m (załącznik, rysunek 2).
3) W ramach systemu niezbędne są elementy łączące pływaki oraz elementy stabilizujące
pomost do dna zbiornika wodnego. Są to: łączniki pomostów - pływaków, łączniki słupka,
żerdzie kotwiące i osłony żerdzi (załącznik, rysunek 3).
4) Na rysunku załącznika nr 4 przedstawiono przykładowy sposób połączenia ww.
elementów.

5. Zakres robót, charakterystyka robót
Przed przystąpieniem do montażu pomostu w planowanej lokalizacji na terenie Kąpieliska
Śmieszek w Żorach należy zdemontować istniejący wyeksploatowany pomost stały, przedstawiony
na rys. 3. Należy całkowicie usunąć wszystkie elementy betonowe i stalowe starego pomostu. Nie
wykluczone, że prace te należy wykonać przy pomocy koparko-spycharki, lub innego ciężkiego
sprzętu budowlanego.
Montaż pomostu pływającego należy rozpocząć od zainstalowania do istniejącego betonowego
nadbrzeża stalowo – kompozytowego trapu. Trap powinien być przymocowany do betonowego
nadbrzeża w sposób trwały, uniemożliwiający przemieszczanie się rapu w czasie jego użytkowania.
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W dalszej kolejności należy postępują, zaczynając od pływaka bezpośrednio połączonego z
trapem za pomocą łączników łączyć elementy pomostu, jednocześnie dodając łączniki słupków i
stabilizując pomost za pomocą żerdzi samowiercących wykonanych ze stali nierdzewnej do dna
zbiornika. Podstawowe długości żerdzi

wynoszą 2m. W przypadku konieczności przedłużenia

żerdzi należy zastosować przedłużki o długości 1m.
Wkręcanie żerdzi w dno zbiornika wykonywane jest ręcznie. Minimalna długość kotwienia
żerdzi w dno zbiornika wynosi 0,7 m. Zagłębianie żerdzi nie powinno sprawiać trudności , gdyż
zgodnie z załączoną w punkcie 8. opracowania mapą geologiczną w dnie zalegają wyłącznie
utwory osadowe. Należy pozostawić co najmniej 0,5 m długości żerdzi wystającej ponad górny
poziom pomostu. Wystającą część żerdzi należy zabezpieczyć osłoną.
Łączenie elementów pomostu za pomocą łączników jest dodatkowo zabezpieczone śrubą M10.
Należy zwrócić uwagę, żeby żaden stalowy element łączenia pomostu nie wystawał ponad poziom
górny pomostu, aby nie stwarzał niebezpieczeństwa urazu mechanicznego dla osób
korzystających z pomostów.
Prace przy łączeniu elementów pomostu powinny być wykonywane przez co najmniej 4 osoby,
ze względu na ciężar podstawowych elementów pomostu wynoszący około 0,72 kN oraz, to że
prace będę wykonywane na otwartym zbiorniku wodnym. Zaleca się, podczas prac związanych z
montażem pomostu, aby co najmniej jedna z osób wykonujących montaż pomostu posiadała
uprawnienia ratownika wodnego.
Po zakończonym sezonie letnim związanym z udostepnieniem kąpieliska, pomost należy
zdemontować i magazynować pod przykryciem.

6. Opis materiałów i sprzętu niezbędnego do wykonywania prac
montażowych pomostu
Elementy pomostu, wraz z żerdziami kotwiącymi oraz elementami łącznikowymi powinny
zostać dostarczone przez producenta elementów pomostu. Dokładna specyfikacja elementów
konstrukcyjnych pomostu powinna zostać dostarczona przez producenta elementów pomostu.
Dodatkowo należy zabezpieczyć elementy stabilizujące trap do betonowego nadbrzeża. Zaleca się
przy pochyleniu trapu wyłożyć powierzchnię trapu matą antypoślizgową.
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Podczas montażu pomostu należy wyposażyć osoby wykonujące montaż w klucze niezbędne
do montażu śrub M10, rękawice ochronne konieczne podczas przenoszenia elementów pomostu
oraz wkręcania żerdzi. Ponadto ze względu, na wykonywanie prac w wodzie, osoby wykonujące
prace montażowe winny być wyposażone w ubranie wodoszczelne, spodnio-buty ochronne typu
„woder” .

7. Zestawienie elementów pomostu
Zestawienie

elementów

obejmuje

2

warianty

projektu

pomostu.

Warianty różnią się konfiguracją elementów, nie różnią się liczbą elementów.
Wariant 1 – wg rysunków załącznika
Moduł podstawowy pływaka, typ NP

7 sz.

Żerdź kotwiąca o długości 2 m

6 sz.

Żerdź kotwiąca o długości 3 m

5 sz.

Osłona żerdzi kotwiącej

11 szt.

Łącznik słupka

11 szt.

Łącznik pomostu

24 szt.

Trap stalowo - kompozytowy z zawiasem

1 szt.

Knagi

14 szt.

Wariant 2 – wg rysunków załącznika
Moduł podstawowy pływaka, typ NP

7 sz.

Żerdź kotwiąca o długości 2 m

6 sz.

Żerdź kotwiąca o długości 3 m

5 sz.

Osłona żerdzi kotwiącej

11 szt.

Łącznik słupka

11 szt.

Łącznik pomostu

24 szt.

Trap stalowo - kompozytowy z zawiasem

1 szt.

Knagi

14 szt.
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8. Lokalizacja pomostu
Współrzędne planowanego miejsca zabudowy pomostu dotyczą miejsca połączenia trapu z
nabrzeżem. Nowy pomost pływający zlokalizowany powinien być w miejscu istniejącego - starego
pomostu, który ze względu na stan techniczny związany z wyeksploatowaniem i degradacją
elementów drewnianych nie powinien być dłużej użytkowany.
Współrzędne podano wg National Coordinate System Poland 1992.
Współrzędne miejsca połączenia trapu z plażą lub nabrzeżem:
X: 480 023,0
Y: 242 222,3
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9. Mapy lokalizacyjne

Mapa lokalizacyjna obiektu – Zalew Śmieszek
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Zdjęcie lotnicze – Zalew Śmieszek, lokalizacja pomostu
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Mapa zagospodarowania, numery działek
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Ortofotomapa, w prawej części widoczny stary pomost

Ortofotomapa, stary pomost, planowane zastąpienie nowym - pływającym
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Infrastruktura w otoczeniu kąpieliska
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10.Mapa geologiczna

Mapa geologiczna otoczenia Zalewu

19 - QhR - holoceńskie rzeczne grunty nieorganiczne, nierozdzielone litologicznie
21 - QhRNsp - holoceńskie rzeczne grunty niespoiste
37 - QD - czwartorzędowe grunty deluwialne, nierozdzielone litologicznie
58 - QpRNmO - plejstoceńskie rzeczne grunty organiczne, namuły
61 - QpRNsp - plejstoceńskie rzeczne grunty niespoiste
72 - QpGfNsp - plejstoceńskie wodnolodowcowe grunty niespoiste
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11.Plan zagospodarowania terenu – mapy zasadnicze

Mapa zasadnicza otoczenia Zalewu
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Mapa zasadnicza – plan zagospodarowania wg wariantu 2
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Wizualizacja umieszczenia pomostu wg wariantu 2
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12. Załączniki – rysunki wariantów projektu pomostu pływającego
Załącznik Rys. 1 – Elementy systemu - Moduł pływaka NP-2F
Załącznik Rys. 2 – Elementy systemu - Trap
Załącznik Rys. 3 – Elementy systemu – Żerdzie, osłona żerdzi, łącznik słupka, Łącznik pomostu
Załącznik Rys. 3a – Elementy systemu – Knaga
Załącznik Rys. 4 – Elementy systemu - połączenie elementów
Załącznik Rys. 5 – Projekt – koncepcja pomostu – Wariant 1, rzut z góry
Załącznik Rys. 6 – Projekt – koncepcja pomostu – Wariant 1, profil poziomy
Załącznik Rys. 7 – Projekt – koncepcja pomostu – Wariant 2, rzut z góry
Załącznik Rys. 8 – Projekt – koncepcja pomostu – Wariant 2, profil poziomy
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Zalew Balaton – Wodzisław Śląski

Zleceniodawca: Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa
Śląskiego, z siedzibą w Rybniku, ul. Rudzka 13 C, 44-200 Rybnik
Opracowanie: Kartogram Dariusz Faustmann, ul. Nad Rudawą 26, 32-083 Szczyglice
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1. Przedmiot i cel opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest koncepcja pomostu pływającego zlokalizowanego
w Wodzisławiu Śląskim na Zalewie Balaton.

2. Opis Projektu
Na terenie kąpieliska Balaton w Wodzisławiu Śląskim znajdują się już pływające pomosty
przedstawione na zdjęciach w niniejszym opracowaniu.

Projektowany pomost będzie

uzupełnieniem istniejącej infrastruktury, konstrukcją tymczasową, rozbieraną i magazynowaną na
okres zimowy.

Lokalizację nowego pomostu przewidziano w miejscu istniejącej plaży w

bezpośrednim sąsiedztwie istniejącego i użytkowanego od kilku lat pomostu pływającego
W ramach projektu na rysunkach będących załączeniem do opracowania przedstawiono
projektowane modułowe elementy pomostu pływającego oraz sześć koncepcji ułożenia modułów
pływających. Ponadto przedstawiono szczegółowe mapy i ortofotomapy lokalizujące miejsce
instalacji pomostu.
Nowy pomost pływający będzie na okres zimowy rozbierany i w częściach magazynowany pod
przykryciem. Modułowa budowa pomostu pozwala w ramach dostępnych elementów składowych
modyfikować i uzupełniać w przyszłości elementy pomostu. Takie rozwiązanie zabezpiecza
elementy pomostu przed uszkodzeniem w okresie występowania temperatury powietrza poniżej
0 °C oraz uszkodzeniu przez powstający na zalewie lód. Ponadto uniemożliwia korzystanie
z pomostu w okresie, w którym Kąpielisko Balaton pozostaje bez dozoru.
Ze względu na planowane prace remontowe zbiornika wraz z otoczeniem możliwa jest zmiana
lokalizacji pomostu. Ewentualna zmiana nie wpływa na zakres prac i liczbę elementów systemu.
Możliwe jest jedynie korekta długości żerdzi kotwiących, którą można łatwo wykonać za pomocą
przedłużek.
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Plaża i istniejący pomost pływający

Widok na Kąpielisko Balaton
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Widok na Kąpielisko Balaton – jeden z istniejących pomostów

Największy istniejący pomost pływający – widok od strony plaży
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Na podstawie map geologicznych (https://geolog.pgi.gov.pl) w otoczeniu zalewu zalegają
głównie:

grunty antropogeniczne, nierozdzielone; holoceńskie gleby; holoceńskie grunty

organiczne, nierozdzielone genetycznie; holoceńskie rzeczne grunty organiczne, nierozdzielone
litologicznie; holoceńskie rzeczne grunty niespoiste; plejstoceńskie eoliczne grunty spoiste,
lessopodobne i lessy; plejstoceńskie zastoiskowe grunty spoiste. Zalegające na dnie zalewu
i w jego otoczeniu grunty pozwalają zakotwiczyć pomost za pomocą wkręcanych żerdzi w dno
zbiornika. Nie stwierdzono na podstawie danych geologicznych płytko zalegających skał, które
umożliwiałby proponowany sposób stabilizacji pomostu.
Szczegółową mapę utworów geologicznych zalegających w otoczeniu zalewu przedstawiono
w punkcie 5.
W opracowaniu dla celów poglądowych wykorzystano mapy www.geoportal.gov.pl.
Mapę zasadniczą i wykonany na tej bazie plan zagospodarowania terenu wykonano na mapie na
którą wykonawca projektu posiada licencję do „wykorzystania w dowolnym celu”.

3. Opis Systemu
Pływający pomost niskoburtowy zbudowany jest z elementów tworzywowych pomostów
rotoformowanych z PE o wymiarach przedstawionych na rysunkach szczegółowych załącznika.
Pływające moduły pozwalają budować pomost prosty, w kształcie litery L oraz litery T.
Wymiar przybliżony 1 modułu niskoburtowego NP-2F to: około 1,55 m x 2,32 m x 0,25 m i
masie ok 72 kg . Maksymalne obciążenie z zachowaniem pływalności to ok 640 kg, powierzchnia
użytkowa modułu wynosi 3,60 m2. Zaletą pomostu jest niska, wolna burta co ułatwia łatwe
wsiadanie i wysiadanie z niskiej jednostki pływającej, którym jest kajak bądź rower wodny.
Nowatorstwo tego rozwiązania, polega na wyeliminowaniu drewna i stali jako materiałów
mało efektywnych i zastąpieniu ich estetycznymi i nie wymagającymi konserwacji elementami
z tworzywa sztucznego. Elementy te będące profilami zamkniętymi pełnią równocześnie funkcje
pływaka i modularnego, łatwego w montażu elementu konstrukcyjnego. Ich trwałość i estetyka
oraz bezpieczeństwo i higiena użytkowania znacznie przewyższają dotychczas stosowane
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rozwiązania. Wszystkie elementy pomostu wyprodukowane są z polietylenu w kolorze (jasno
szarym), który jest standardowym kolorem dla PE (polietylenu) w celu zapewnienia jego
maksymalnej odporności na promieniowanie UV. Zewnętrzna – górna powierzchnia modułu
podstawowego pomostu Np.-2 F posiada powierzchnię antypoślizgową imitująca falę. Otwory
technologiczne we wszystkich łącznikach posiadają trwałe zaślepki w celu możliwości łączenia i
montażu innych akcesoriów.
Elementy pływaków łączy się przystosowanymi do tego celu łącznikami i skręca śrubami ze stali
nierdzewnej. W każdym elemencie pływaka znajdują się odpowiednie gniazda łącznikowe.
Szczegółowy rysunek łącznika przedstawiono w załączniku.
W podobny sposób z pływakiem łączy się elementy utrzymujące i stabilizujące pomost.
Łączniki pływaka NL, łączniki słupka NS, Posiadają wtopki ze stali nierdzewnej z gwintem
wewnętrznym M10. Łączniki powinny być wykonane z tworzywa sztucznego tego samego co
moduły pomostu i zawierać komplet śrub, podkładek, tulejek do montażu w pomoście.
Pomosty uzyskują dodatkową wyporność i trwałości pomostu poprzez podział elementu
podstawowego pomostu na poduszki powietrzne które zawiera element i które powodują dużą
stabilność i wysoki komfort w użytkowaniu pomostu.
Pomost zakotwiony będzie za pomocą żerdzi kotwiących, które wykonane są ze stali
nierdzewnej fi 60,3 mm gr ścianki 3,0 mm zakończonej świdrem.
Pomost po stronie zewnętrznej powinien posiadać zamocowane knagi tworzywowe
zawierające zestaw śrub, podkładek do montażu w pomoście umożliwiające przymocowanie
jednostki pływającej do pomostu.
Pomost powinien być wyposażony w trap wejściowy na pomost o długości ok 2,0 m x 1,10 m.
Trap powinien być wykonany zawiasowo, materiał stalowo-kompozytowy. Trap należy połączyć z
pomostem za pomocą łączników. Druga strona trapu może swobodnie opierać się na brzegu.
System pomostów powinien posiadać:
- Świadectwo Zgodności Polskiego Rejestru Statków na system elementów pomostów
pływających z polietylenu
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- Certyfikat zgodności nadany przez jednostkę certyfikującą zgodny z normami PN-EN 712+A1:2014-06, PN- EN 71-3 +A3:2018-09 oraz dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady
2001/95/WE z dnia 3 grudni 2001 (wdrożoną Ustawą z dnia 12 grudnia 2002 r o ogólnym
bezpieczeństwie produktów Dz.U. Nr 229 poz. 2275 z późniejszymi zmianami)
- Deklaracja Zgodności producenta

4. Elementy systemu
Elementy zostały szczegółowo przedstawione w załącznikach rysunkowych, rysunki 1-8.
1) Podstawowym

elementem

sytemu

pływak

niskoburtowy

typu

NP-2F

o wymiarach 1,55 m x 2,32 m x 0,25 m i masie ok 72 kg (załącznik, rysunek 1).
2) Niezbędnym elementem każdego pomostu jest trap stalowo-kompozytowy o wymiarach
1,1 m x 2,0 m (załącznik, rysunek 2).
3) W ramach systemu niezbędne są elementy łączące pływaki oraz elementy stabilizujące
pomost do dna zbiornika wodnego. Są to: łączniki pomostów - pływaków, łączniki słupka,
żerdzie kotwiące i osłony żerdzi (załącznik, rysunek 3).
4) Na rysunkach załącznika nr 4-8 przedstawiono przykładowy sposób połączenia ww.
elementów.
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5. Zakres robót, charakterystyka robót
Montaż pomostu pływającego należy rozpocząć od zainstalowania i stabilizacji pierwszego
pływaka licząc od strony plaży oraz stalowo – kompozytowego trapu. Trap powinien być
stabilizowany na podsypce z pisaku antropogenicznego w sposób trwały, uniemożliwiający
przemieszczanie się rapu w czasie jego użytkowania. Jednocześnie piasek umożliwia łatwe i
bezpieczne przejście z plaży na trap pomostu, uwzględniając niewielkie wahania poziomu wody w
zbiorniku wodnym.
W dalszej kolejności należy postępują, zaczynając od pływaka bezpośrednio połączonego z
trapem za pomocą łączników należy łączyć elementy pomostu, jednocześnie dodając łączniki
słupków i stabilizując pomost za pomocą żerdzi samowiercących wykonanych ze stali nierdzewnej
do dna zbiornika. Podstawowe długości żerdzi wynoszą 2m. W przypadku konieczności
przedłużenia żerdzi należy zastosować przedłużki o długości 1m.
Wkręcanie żerdzi w dno zbiornika wykonywane jest ręcznie. Minimalna długość kotwienia
żerdzi w dno zbiornika wynosi 0,7 m. Zagłębianie żerdzi nie powinno sprawiać trudności , gdyż
zgodnie z załączoną w punkcie 8. opracowania mapą geologiczną w dnie zalegają wyłącznie
utwory osadowe. Należy pozostawić co najmniej 0,5 m długości żerdzi wystającej ponad górny
poziom pomostu. Wystającą część żerdzi należy zabezpieczyć osłoną.
Łączenie elementów pomostu za pomocą łączników jest dodatkowo zabezpieczone śrubą M10.
Należy zwrócić uwagę, żeby żaden stalowy element łączenia pomostu nie wystawał ponad poziom
górny pomostu, aby nie stwarzał niebezpieczeństwa urazu mechanicznego dla osób
korzystających z pomostów.
Prace przy łączeniu elementów pomostu powinny być wykonywane przez co najmniej 4 osoby,
ze względu na ciężar podstawowych elementów pomostu wynoszący około 0,72 kN oraz, to że
prace będę wykonywane na otwartym zbiorniku wodnym. Zaleca się, podczas prac związanych
z montażem pomostu, aby co najmniej jedna z osób wykonujących montaż pomostu posiadała
uprawnienia ratownika wodnego.
Po zakończonym sezonie letnim związanym z udostepnieniem kąpieliska, pomost należy
zdemontować i magazynować pod przykryciem.
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6. Opis materiałów i sprzętu niezbędnego do wykonywania prac
montażowych pomostu
Elementy pomostu, wraz z żerdziami kotwiącymi oraz elementami łącznikowymi powinny
zostać dostarczone przez producenta elementów pomostu. Dokładna specyfikacja elementów
konstrukcyjnych pomostu powinna zostać dostarczona przez producenta elementów pomostu.
Dodatkowo należy zabezpieczyć elementy stabilizujące trap do betonowego nadbrzeża. Zaleca się
przy pochyleniu trapu wyłożyć powierzchnię trapu matą antypoślizgową.
Podczas montażu pomostu należy wyposażyć osoby wykonujące montaż w klucze niezbędne
do montażu śrub M10, rękawice ochronne konieczne podczas przenoszenia elementów pomostu
oraz wkręcania żerdzi. Ponadto ze względu, na wykonywanie prac w wodzie, osoby wykonujące
prace montażowe winny być wyposażone w ubranie wodoszczelne, spodnio-buty ochronne typu
„woder” .

7. Zestawienie elementów pomostu
Zestawienie elementów obejmuje

2 warianty projektu pomostów składający się z 9.

Elementów podstawowych. Warianty różnią się geometryczną konfiguracją elementów. Nie różnią
się liczbą elementów składowych pomostu.
Wariant 1 – wg rysunków załącznika
Moduł podstawowy pływaka, typ NP

9 sz.

Żerdź kotwiąca o długości 2 m

6 sz.

Żerdź kotwiąca o długości 3 m

7 sz.

Osłona żerdzi kotwiącej

13 szt.

Łącznik słupka

13 szt.

Łącznik pomostu

32 szt.

Trap stalowo - kompozytowy z zawiasem

1 szt.

Knagi

22 szt.
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Wariant 2 – wg rysunków załącznika
Moduł podstawowy pływaka, typ NP

9 sz.

Żerdź kotwiąca o długości 2 m

6 sz.

Żerdź kotwiąca o długości 3 m

7 sz.

Osłona żerdzi kotwiącej

13 szt.

Łącznik słupka

13 szt.

Łącznik pomostu

32 szt.

Trap stalowo - kompozytowy z zawiasem

1 szt.

Knagi

22 szt

8. Lokalizacja pomostu
Współrzędne planowanego miejsca zabudowy pomostu dotyczą miejsca połączenia trapu z
plażą lub nabrzeżem. Ze względu na planowaną rewitalizację i przebudowę Zalewu Balaton
ostateczna lokalizacja może ulec zmianie. Wykonawca koncepcji pomostu pływającego deklaruję
dostosowanie projektu po zakończeniu przebudowy zalewu do ostatecznej uzgodnionej lokalizacji
pomostu.
Współrzędne

podano

wg

National

Coordinate

System

Poland

1992.

Współrzędne miejsca połączenia trapu z plażą lub nabrzeżem:
X: 463 860,0
Y: 237 213,4
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9. Mapy lokalizacyjne

Mapa lokalizacyjna obiektu – Zalew Balaton
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Zdjęcie lotnicze – Zalew Balaton

Strona 13 / 21

Kartogram

Zdjęcie lotnicze – Zalew Balaton
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Ortofotomapa, zagospodarowanie, numery działek

Ortofotomapa, zagospodarowanie, numery działek
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10.Mapa geologiczna

Mapa geologiczna otoczenia Zalewu, poziom zalegania 1 m
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Mapa geologiczna otoczenia Zalewu, poziom zalegania 2 m

1 - QhA - grunty antropogeniczne, nierozdzielone
5 - QhLHO - holoceńskie gleby ogólnie
8 - QhO - holoceńskie grunty organiczne, nierozdzielone genetycznie
16 - QhRO - holoceńskie rzeczne grunty organiczne, nierozdzielone litologicznie
21 - QhRNsp - holoceńskie rzeczne grunty niespoiste
66 - QpElSp - plejstoceńskie eoliczne grunty spoiste, lessopodobne i lessy
74 - QpGzSp - plejstoceńskie zastoiskowe grunty spoiste
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11.Plan zagospodarowania terenu – mapy zasadnicze

Mapa zasadnicza otoczenia Zalewu
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Mapa zasadnicza – plan zagospodarowania wg wariantu 2
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Wizualizacja umieszczenia pomostu wg wariantu 2
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12. Załączniki – rysunki wariantów projektu pomostu pływającego
Załącznik Rys. 1 – Elementy systemu – Moduł pływaka NP-2F
Załącznik Rys. 2 – Elementy systemu – Trap
Załącznik Rys. 3 – Elementy systemu – Żerdzie, osłona żerdzi, łącznik słupka, Łącznik pomostu
Załącznik Rys. 4 – Elementy systemu – Knaga
Załącznik Rys. 5 – Elementy systemu – przykładowe połączenie elementów
Załącznik Rys. 6 – Elementy systemu – przykładowe połączenie elementów
Załącznik Rys. 7 – Elementy systemu – przykładowe połączenie elementów
Załącznik Rys. 8 – Elementy systemu – przykładowe połączenie elementów
Załącznik Rys. 9 – Projekt – koncepcja pomostu – Wariant 1, rzut z góry
Załącznik Rys. 10 – Projekt – koncepcja pomostu – Wariant 1, profil poziomy
Załącznik Rys. 11 – Projekt – koncepcja pomostu – Wariant 2, rzut z góry
Załącznik Rys. 12 – Projekt – koncepcja pomostu – Wariant 2, profil poziomy
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