
OPIS TECHNICZNY 

POMOSTU WIDOKOWEGO 

1. PODSTAWOWE DANE 

Temat:  „Rewaloryzacja północno – zachodniej części Zespołu Pałacowo 

– Parkowego w Stoku Lackim” 

   pomost widokowy 

Inwestor:   Starostwo Powiatowe w Siedlcach 

   ul. Piłsudskiego 40 

   08-110 Siedlce  

Adres inwestycji:  Stok Lacki - Folwark dz. nr 398, 399/1 gm. Siedlce 

 

2. PODSTAWA OPRACOWANIA 

 Umowa z dn. 20.03.2017r pomiędzy Powiatem Siedleckim a Pracownią 

Konserwatorsko – Budowlaną ROKOKO Joanna Kobylińską w Stoku Lackim. 

 założenia projektowe ustalone z Inwestorem 

 aktualna mapa do celów projektowych 1:1000 

 opinia geotechniczna 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego, Prawo Budowlane (Dz. U. 2013r. poz. 1409 z 

późn. zmianami), Prawo Zamówień Publicznych doświadczenie zawodowe 

projektantów, Polskie Normy 

 

3. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI 

Na przedmiotowych działkach znajduje się Zespół Pałacowo – Parkowy a w nim między 

innymi zbiornik wodny.   

 

4. OPIS OGÓLNY 

Zamierzeniem Inwestora jest wykonanie pomostu widokowego o konstrukcji drewnianej na 

zbiorniku wodnym. Według wskazań Inwestora na przedmiotowym terenie zaprojektowano 

pomost widokowy.  

 

5. OCHRONA ŚRODOWISKA 

Planowana inwestycja nie będzie miała wpływu na istniejący obszar ochrony środowiska. 



6. OPIS KONSTRUKCYJNY 

6.1. Posadowienie pomostu 

Posadowienie projektowanego pomostu zaprojektowano z bali drewnianych dębowych w 

rozstawie jak na rysunkach technicznych. Zastosowane drewno musi być sezonowane bez 

stosowania środków chemicznych mogących zanieczyszczać środowisko wodne. 

6.2. Konstrukcja pomostów 

Konstrukcję pomostów zaprojektowano z bali dębowych sezonowanych o wymiarach jak na 

rysunkach technicznych. Mocowanie poszczególnych elementów konstrukcyjnych należy 

wykonać za pomocą śrub M16 oraz za pomocą blach ciesielskich i gwoździ pierścieniowych. 

6.3. Poszycie pomostu 

Poszycie pomostów zaprojektowano z desek dębowych w układzie podłużnym o wymiarach 

jak na rysunkach technicznych. Mocowanie poszycia z desek należy wykonać za pomocą 

wkrętów do drewna. 

6.4. Balustrady 

Przyjęto balustrady drewniane z krawędziaków sosnowych klasy C27. 

Elementy drewniane zastosowane na balustradę powinny być sezonowane oraz 

impregnowane ciśnieniowo środkami chemicznymi. Mocowanie balustrady należy wykonać z 

dybli i czopów dębowych. Podwaliny balustrad należy mocować do desek pomostowych przy 

pomocy gwoździ 8/200. Układ balustrad oraz wymiary elementów konstrukcyjnych podano 

na rysunkach technicznych. 

 

7. BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ZDROWIA 

Ze względu na zakres prowadzonych robót mogących spowodować utonięcie wymaga się 

sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Wszelkie prowadzone prace należy 

prowadzić ze szczególnym uwzględnieniem przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 

pracy. Pracownicy przystępujący do pracy winni być wyposażeni w odpowiednią odzież 

roboczą i ochronną (sprzęt ochrony osobistej) posiadającą odpowiednie atesty. Pracownicy są 

również zobligowani do pracy w kaskach ochronnych, oraz odpowiednim obuwiu. 

Pracownicy narażeni na urazy mechaniczne, porażenia prądem, upadki z wysokości oraz inne 

szkodliwe czynniki i zagrożenia związane z wykonywaną pracą powinni być zaopatrzeni w 

sprzęt ochrony osobistej. Wszyscy pracownicy pracujący powinni posiadać odpowiednie 

kwalifikacje przewidziane odrębnymi przepisami dla danego stanowiska, mieć ważne 

orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do określonej pracy. Nie wolno zatrudniać pracownika 

na danym stanowisku pracy w razie przeciwwskazań lekarskich oraz bez wstępnego 



przeszkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (w szczególności szkolenie należy 

przeprowadzać przed realizacją robót szczególnie niebezpiecznych – np. demontaż 

elementów przy użyciu dźwigów). Na placu budowy powinna znajdować się przenośna 

apteczka, oraz zapewniony kontakt do punktu pomocy medycznej. Wszelkie prace należy 

prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów 

Budowlanych z 28.III.1972 r (z późn. zmianami) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

przy wykonywaniu robót rozbiórkowych, oraz regulowanymi przepisami odrębnymi pod 

stałym nadzorem osoby posiadającej uprawnienia budowlane - konstrukcyjne bez ograniczeń. 

  

         Opracowanie: 
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