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1. Opis charakteru inwestycji

Inwestycja polegała na budowie kładki dla pieszych między dwoma brzegami Kanału
Łuczańskiego. Dotychczas przeprawa możliwa była jedynie za pomocą zabytkowego
mostu obrotowego oraz kładki, która nie była dostosowana dla osób z ograniczeniami
poruszania się. Most obrotowy z uwagi na turystyczny charakter miasta był regularnie
otwierany aby umożliwić przeprawę kanałem dla obiektów pływających. Otwarcie
mostu powodowało utrudnienia w komunikacji pieszo-rowerowej. W tym okresie
przeprawa była możliwa tylko za pomocą starej kładki, która była w złym stanie
technicznym. Dodatkowo w ramach inwestycji powstało miejsce służące rekreacyji
oraz wyremontowana została cześć kanału.
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2. Uzasadnienie
2.1. Rozmach inwestycji w odniesieniu do budżetu i możliwości
samorządu.

Inwestycja stanowiła fundamentalne przedsięwzięcie zarówno pod względem
infrastrukturalnym jak i finansowym. Koszt budowy kładki stanowił około 10% budżetu
miasta.
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2.2. Walory estetyczne.

Obiekt charakteryzuje się wysokimi walorami estetycznymi. Materiały użyte
do wykonania obiektu zostały dobrane w taki sposób aby uwydatnić turystyczny
charakter miasta. Drewno teakowe użyte do zabezpieczenia skarpy przyczółka
jest wykorzystywane również jako pokład do jachtów. Nakrywy odwodnienia liniowego
są oznaczone logotypami związanymi z miastem. Istniejący , wieloletni drzewostan
został podkreślony iluminacją świetlną. Cały obiekt poprzez zastosowanie konstrukcji
sprężonej oraz wypełnienie balustrad szkłem sprawia wrażenie lekkiej konstrukcji, która
nie zaburza ładu przestrzennego, a w połączeniu ze stonowaną kolorystyką stanowi
doskonałe uzupełnienie zagospodarowania części miasta, która objęta jest ochroną
konserwatorską.
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2.3. Funkcjonalność.

Przedmiotowa inwestycja była kluczowym elementem w komunikacji miejskiej.
Giżycko podzielone jest na dwie części Kanałem Łuczańskim. Oba brzegi połączone były
zabytkowym mostem obrotowym (jednym z nielicznych w Europie) oraz kładką
dla pieszych wybudowaną w ubiegłym stuleciu. Most obrotowy w znacznym stopniu
ogranicza światło pionowe dla ruchu żeglownego przez co musi być otwarty dla ruchu
wodnego przez niemal połowę dnia w okresie od maja do września. Skutkowało
to faktem, iż przeprawa pieszych musiała odbywać się starą kładką. Obiektem, który nie
był dostosowany dla osób niepełnosprawnych, rodziców z dziećmi w wózkach
czy rowerzystach. Wychodząc problemowi na przeciw powstał obiekt, który poprzez
zastosowanie odpowiednich spadków ciągów pieszo-rowerowych i budowę wygodnych
schodów umożliwia poruszanie się mieszkańcom między dwoma brzegami kanału
bez przeszkód architektonicznych. Dodatkowo obiekt umożliwia okazjonalne przejazdy
służb ratowniczych po obiekcie a skarpy przy przyczółku zostały zagospodarowane
w sposób rozszerzający funkcje obiektu o cechy rekreacyjne (punkt obserwacyjny
obiektów żeglownych, miejsce do kameralnych przedstawień itp.). Dzięki temu miasto
poszerzyło swoją ofertę o kolejne miejsca, które sprzyjają rozwojowi turystyki
w regionie.
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2.4. Nowatorstwo.

Sposób wykonania obiektu łączy ze sobą wiele nowoczesnych technologii
wykonania. Z uwagi na trudne warunki gruntowo-wodne obiekt został posadowiony
za pomocą pali. Przęsła kładki są wykonane z elementów stalowych o skrzynkowym
przekroju. Połączenie konstrukcji kładki z przyczółkiem zostało wykonane jako sprężone.
Nawierzchnie ciągów pieszych zostały wykonane z nowoczesnych materiałów
mineralno-żywicznych, a całość jest podkreślana przez indywidualne oświetlenie
taśmami LED RGB.
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2.5. Współpraca z lokalną społecznością na etapie projektowania
inwestycji.

Inwestycja powstała w oparciu o liczne wnioski mieszkańców. Pierwsza faza
projektowania polegała na ogłoszeniu konkursu na koncepcję. Prace konkursowe
oceniane były przez przedstawicieli lokalnej społeczności: radnych, przedsiębiorców,
specjalistów itp. Na tak zaopiniowanej pracy konkursowej powstała dokumentacja
techniczna na podstawie, której został zrealizowany obiekt.
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2.6. Montaż finansowy (koncesja, kredyt, dotacja, PPP etc.)

Zamawiający uzyskał na realizację obiektu dofinansowanie w wysokości 80,93%
kosztorysu inwestorskiego, który oscylował w wysokości 8,8mln.
Inwestycja jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Warmińsko Mazurskiego na lata 2014-2020.
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2.7. Aktywne gospodarowanie majątkiem.

Wytworzony majątek będzie zarządzany w sposób wykorzystujący optymalnie jego
potencjał. Jednostka budżetowa będzie organizowała tam spotkania, przedstawienia
i inne wydarzenia kulturowe przy jednoczesnej dbałości o bezpieczeństwo i stan
obiektu.
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3. Dokumentacja fotograficzna

Rysunek 1 Plan zagospodarowania terenu

Rysunek 2 Widok kładki od strony południowej
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Rysunek 3 Widok kładki od strony wschodniej

Rysunek 4 Widok kładki z lotu ptaka
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Rysunek 5 Widok kładki z lotu ptaka od strony północnej
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