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PROJ'EKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
-cz~sc opisowa 

1. 	 PRZEDMIOT INWESTYCJI 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest opracowanie projektu technicznego dla zadania pod 

naZWq: "Montaz lamp hybrydowych na terenie gminy Naruszewo, przy DP 3065W w miejsc. 
Naruszewo", szt. 1. 

Przedmiotowe opracowanie ma charakter dokumentacji projektowej b~dqcej niezb~dnym 

dokumentem do zgtoszenia robot oraz ich wykonania. 
Gtownym celem opracowania jest okreslenie szczegotowego sposobu i zakresu wykonania 

projektowanego oswietlenia drogowego za pomocq latarni hybrydowych (solarno-wiatrowych) z 

oprawami LED. 

1.1. Podstawa opracowania 

• 	 Umowa z Wojtem Gminy Naruszewo (Inwestor), 

• 	 Uzgodnienia i warunki techniczne otrzymane od Inwestora, 

• 	 Mapa zasadnicza w skali 1:500, 

• 	 Wizja lokalna oraz pomiary uzupetniajqce wykonane przez autora opracowania, 

• 	 Ustawa z dn. 71ipca 1994 r. Prawo Budowlane ( Dz. U z 2017 r poz. 1332 z p6Zn . zm .), 

• 	 Obowiqzujqce normy i przepisy, 

• 	 Katalogi sprz~tu oswietleniowego, stu pow, paneli fotowoltaicznych, turbin wiatrowych, opraw 

z diodami LED. 

2.ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

Teren obj~ty opracowaniem zlokalizowany jest przy powiatowej, w obszarze terenow rolniczych 

o rozproszonej zabudowie zagrodowej. 

Droga powiatowa to jeden z gtownych ciqgow komunikacyjnych przebiegajqcych przez 

Naruszewo. Petni funkcje tranzytowq oraz zapewniajq dojazd wtascicielom i uzytkowniko 

przylegtych gruntow i zabudowan. Na omawianej drodze nie wyst~puje wzmozony ruch pojazdow 

ci~zarowych oraz osobowych a takze maszyn rolniczych. Skrzyzowania nie Sq oswietlone. 

Istniej~ce uzbrojenie: 

• 	 siec telefoniczna brak 

• 	 siec energetyczna nadziemna, poza strefq rob6t 

• 	 wodociqg gminny, g~bokosc zagt~bienia oketo 2m ppt. wykop poza przebiegiem 
wodociqgu, nie wyst~puje wi~c moi:liwosc uszkodzenia w trakcie prowadzonych 
rob6t; przebiega gt6wnie poza strefq rob6t. 

3. 	 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 
Zakres robot do wykonania : 

• 	 wytyczenie przez geodet~ lokalizacji fundamentu stupa oswietleniowego, 

• 	 wykonanie wykopow i montaz fundament oraz skrzyni z akumulatorami, 

• 	 wykonanie uziemienia stupa, 
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• 	 rozplantowanie nadmiaru ziemi z wykopu, 

• 	 montai kompletnej latarni hybrydowej w nast~puj'lcej kolejnosci : 

o 	 montaz stupa stalowego na fundamencie, 

o 	 montai konstrukcji wsporczej pod turbin~ wiatrow'l oraz/lub panele stoneczne, 

o 	 montai wysi~gnika oprawy, 

o 	 montai turbiny wiatrowej oraz/lub paneli stonecznych, 

o 	 montai oprawy oswietleniowej, 

o 	 wykonanie pot'lczen elektrycznych mi~dzy elementami systemu oswietlenia, 

• 	 wykonanie pomiarow ochronnych, 

• 	 uruchomienie uktadu - wysterowanie trybu pracy, 

• 	 wykonanie inwentaryzacji powykonawczej przez geodet~, 

• 	 zgtoszenie obiektu do odbioru . 

3.1. 	 Lokalizacja - jak na planie sytuacyjno-wysokosciowym rys 1.0 dz nr 110, 
miejsc. Naruszewo, gmina Naruszewo 

3.2. 	 Charakterystyka lamp 
Opracowanie ma na celu popraw~ bezpieczenstwa na drodze powiatowej nr 3065W w obr~bie 

zabudowan i wt'lczenia drog gminnych poprzez punktowe zainstalowanie solarnej latarni 

oswietleniowej . 

Proponowana lokalizacja latarni znajduje si~ na dziatce nr 110 dr. 

Projektowany system oswietlenia solarnego w przedmiotowej lokalizacji sktada si~ z 

nast~puj'lcych elementow: 

• 	 stupa stalowego ocynkowanego 0 catkowitej wysokosci min. 8,20 m liczonej od powierzchni 

zamocowania do gornej powierzchni panelu fotowoltaicznego 

• 	 betonowego fundamentu prefabrykowanego typu B-200 dobranego do odci'lienia stupa 0 

wymiarach 2000x400x400 mm, 

• 	 oprawy oswietleniowej ulicznej montowanej na wysokosci min. 5,50 m od poziomu 

nawierzchni, z diodami LED 0 mocy min. 30 W/ barwa 5wiatta - biata, strumien 5wietlny min. 

33001m, 

• 	 2 sztuk paneli fotowoltaicznych 0 mocy minimum 2 x 160 W kaidy, 

• 	 2 sztuk akumulatorow ielowych po co najmniej 100 Ah kaidy, 

• 	 turbiny wiatrowej 0 mocy min. 400 W 

• 	 kontrolera mikroprocesorowego do sterowania prac'l element6w systemu 

(turbin'l, panelami fotowoltaicznymi, opraw'l i akumulatorami). 

• 	 Uwaga: Urz'ldzenia oraz ich parametry wymienione w nlnleJszym opracowaniu S'l podane 
jako przyktadowe w celu doprecyzowania oczekiwanych parametrow instalacji i jej 

fu n kcjonalnosci. 
Dopuszcza si~ realizacj~ prac obj~tych nlnleJszym opracowaniem projektowym z 
zastosowaniem urz'ldzen innych niz wymienione w opracowaniu, pod warunkiem spetniania 

przez nie odpowiednich parametrow technicznych nie gorszych od podanych w dokumentacji 

oraz pod warunkiem zachowania funkcjonalnosci instalacji. 
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3.2.1. stupy 

stupy projektuje si~ jako stupy stalowe z powtokq antykorozyjnq zewn~trznq i wewn~trznq ( 
ocynkowane ) oraz z dodatkowq powtokq lakierniczq ( malowanie proszkowe ). 

stupy nalezy dobrae do przewidywanego obciqzenia oraz parcia wiatru dla rejonu lokalizacji 

urzqdzen. Widlok stupa zamieszczono w cz~sci rysunkowej. 
Projektowany stup w dolnej cz~sci powinien posiadac kotnierz przystosowany do montazu na 

typowym fundamencie betonowym prefabrykowanym oraz wn~k~ montazowq i podtqczeniowq 
zamykanq. W g6rnej cz~sci stupa nalezy zamocowac wysi~gnik stalowy ocynkowany 0 dtugosci 
minimum 1,50 m do oprawy LED oraz wspornik stalowy ocynkowany do zamontowania paneli 
fotowoltaicznych. W przypadku systemu hybrydowego na wierzchotku stupa nalezy zamocowac 

turbin~ wiatrowq na wsporniku stalowym ocynkowanym. 

stupy nalezy lokalizowae w pasie drogowym z zachowaniem skrajni pionowej oraz poziomej diu 

drogi gminnej . 

S~upy nalezy uziemie. Uziom wykonae z tasmy stalowej Fe/Zn-25x4 oraz pr~t6w stalowych 0 

dtugosci min . 3,00 m. Rezystancja uziemienia nie moze przekroczye wartosci R.::; 30 O. 

3.2.2. Podtqczenia 

W projektowanym stu pie ( wewnqtrz stupa ) nalezy zamontowae przewody umozliwiajqce 

podtqczenie zainstalowanych urzqdzen. Z wn~ki montazowej stupa wyprowadzie przewody YKY 

2x2,50 mm do zacisk6w kontrolera i akumulator6w w celu tadowania awaryjnego tadowania 

akumulatorow i sterowania kontro,lerem z komputerem, oraz wykonae potqczenia elementow 

systemu sollarnego/hybrydowego YKY2x4,OO mm osobne dla kazdego panelu fotowoltaicznego 

(rownolegle) oraz turbiny wiatrowej, zgodnie ze schematem potqczen dostarczonym przez 

producenta systemu oswietleniowego. 

3.2.3. Fundamenty 

Fundamenty pod stupy oswietleniowe projektuje si~ jako prefabrykowane wykonane z betonu 

klasy (25/30 wg normy PN -EN 14991:2010. Fundament powinien bye zabezpieczony 

przeciwwilgociowo. 

W miejscach wskazanych na pfanach sytuacyjnych, nalezy wykonae wykopy pod fundamenty. 

Wykopy nalezy wykonywae r~cznie z uwagi na mozliwe istniejqce uzbrojenie podziemne 

niezinwentaryzowane. Nalezy zachowae normatywne odlegtosci od sieci podziemnych i naziemnych':' 

W wykopie zamocowae betonowy fundament stupa oraz obsypae go gruntem rodzimym, z 

zag~szczeniem warstw co 0,3 m. 

Fundamenty projektuje sil~ posadowic tak aby gorna ptaszczyzna fundamentu byta usytuowana 

max. 50,00 mm powyzej poziomu gruntu, Ustawienie fundamentu w pionie powinno bye 

dostosowane do wyst~pujqcego ksztattu terenu (rowy, skarpy). 

Zachowae minimalne odlegtosci od istniejqcej instalacji naziemnej i podziemnej: 

• sieci wodociqgowej - 1m. 

3.2.4. 	 Oprawy LED 

Projektuje si~ oprawy uliczne z diodami LED 0 szerokim kqtem rozsytu swiatta, 0 IP 65 i klasq 
ochronnosci II, temperatura pracy oprawy od -35°( do +40°C. . 

Oprawa powinna emitowae swiatto biate 0 temperaturze nie wyzszej niz 5700 K i strumieniu 

swietlnym zaleznym 0 md mocy oprawy oraz trwatosci irodta swiatta minimum 50 000 godzin. 

Opraw~ nalezy zamocowae na wysi~gniku stalowym z nachylenilem 150 
• (zas swiecenia modutow LED 

powinien bye niezaleznie ustawiany regulatorem w zaleznosci od potrzeb. 
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3.2.5. Panele fotowoltaiczne 

Projektuje si~ panele fotowoltaiczne monokrystaliczne 0 mocy zaleznej od zastosowanego 
rozwiqzania . Panele nalezy podtqczye r6wnolegle przewodem YKY 2x4,OO mm. Moduty 
fotowoltaiczne powinno si~ tqczye za pomocq specjalnych ztqczek fotowoltaicznych zapewniajqcych 

ochron~ IP65. Panele nalezy zamocowae na stupie hybrydowym na specjalnej konstrukcji wsporczej, 
pami~tajqc aby oprawa nie przystaniata cz~sci czynnej modut6w fotowoltaicznych. 

Panele nie powinny bye tez przystoni~te przez turbin~ oraz wspornik turbiny. 

Nalezy stosowae panele pokryte szktem hartowanym 0 niskiej zawartosci ielaza oraz foliq 
poprawiajqcq wytrzymatose termicznq modut6w oraz zabezpieczone mechanicznie ramq z 
anodowego aluminium. 

3.2.6. Turbiny wiatrowe 

Zgodnie z wytycznymi Inwestora we wskazanych lokalizacjach, projektuje si~ system hybrydowy 

oswietlenia z turbinq wiatrowq. Turbin~ naleiy zamontowae na wierzchotku stupa na wysokosci, 

zgodnie z instrukcjq montaiu producenta . Naleiy zwr6cie uwag~ na doktadne wyosiowanie turbiny 

umoiliwiajqcej szybkq reakcj~ turbiny przy zmianach kierunku wiatru . 

Zastosowae turbin~ wiatrowq 0 mocy minimalnej 400 W przy napi~ciu 24 V DC 0 parametrach 

podanych w zatqcznikach. Turbina powinna bye trzy topatowa i tadowae jui przy pr~dkosci wiatru 2,5 

- 3,0 m/s. Turbina powinna si~ charakteryzowae cich q pracq, starannym wywaieniem i minimalnymi 

oporami tarcia przy srednicy wirnika maksymalnie 140 cm. 

Turbina powinna produkowae minimum 250 W przy pr~dkosci wiatru 12 m/s oraz posiadae 

bezszczotkowy alternator. Powinna takie posiadae zewn~trzny regulator tadowania wyposaiony w 

diody sygnalizacyjne informujqce oprawcy turbiny. 

Nie dopuszcza si~ zamiany turbiny na innq, chyba spetnia wszystkie opisane parametry. 
Wykonawca musi do oferty dotqczye kart~ katalogowq proponowanej turbiny, oraz certyfikat CE lub 

deklaracj~ zgodnosci dla turbiny wiatrowej uzyskac akceptacj~ Inwestora. 

3.2.7. 	 Akumulatory 

Projektuje si~ zastosowac akumulatory ielowe bezobstugowe gt~bokiego roztadowania (nie 

dopuszcza zastosowania akumulator6w AGM) przeznaczone do pracy cyklicznej i dedykowane do 

pracy w systemach solarnych/hybrydowych . Napi~cie pracy uktadu 24V. POjemnosc akumulatora 

zaleina od zastosowanego rozwiqzania . Akumulatory naleiy wtoiyc skrzyni hermetycznej a nast~pnie 

zakopac w obr~bie fundamentu stupa . Gt~bokosc zakopania min. 0,50 m od g6rnej powierzchni 

skrzyni do poziomu gruntu. 

3.2.8. 	 Sterownie 

Do sterowania pracq wszystkich element6w systemu projektuje si~ mikroprocesorowy kontroler 

o IP68. Kontroler petni funkcje zar6wno zabezpieczen element6w oraz kontroli przeptywu mocy 

mi~dzy akumulatorami i opraWq oswietleniowq. Kontroler zabezpiecza akumulatory przed 
nadmiernym roztadowaniem oraz w trybie PWM zapewnia optymalne tadowanie baterii przy 

gwattownym spadku obciqienia. Kontroler wyposaiony w wyswietlacz LCD, pokazujqcy stany pracy 
oraz w uktady elektroniczne do licznych funkcji, m.in . rozpoznawania nocy przez opraw~ LED i 

sled zenia stanu zatqczania swiatta oraz sterowania czasowego tryb6w pracy oprawy. W przypadku 

bardzo silnych wiatr6w wytqcznikiem r~cznym w kontrolerze moina zahamowac turbin~. 
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4. 	 DANE INFORMUJJ\CE - ochrona konserwatorska 

Planowana inwestycja potozona jest w obszarze zabudowy. 

6. WPtYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 

Teren inwestycji znajduje si~ poza granicami terenow gorniczych. 

7. INFORMACJA 0 ZAGROZENIACH DLA SRODOWISKA ORAl HIGIENY I ZDROWIA UZYTKOWNIKOW 

PROJEKTOWANEGO OBI,EKTU 

Zgodnie z ustawq z dnia 3 pazdziernika 2008 r. 0 udost~pnianiu informacji 0 srodowisku i jego 

ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz 0 ocenach oddziatywania na 

srodowisko § 71.2. "Uzyskanie decyzji 0 srodowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dl1 
planowanych: 1) przedsi~wzi~c mogqcych zawsze znaczqco oddziatywac na srodowisko; 2) 

przedsi~wzi~c mogqcych potencjalnie znaczqco oddziatywac na srodowisko" . W zwiqzku z 

powyzszym dla planowanej inwestycji nie ma potrzeby sporzqdzania decyzji 0 srodowiskowych 

uwarunkowaniach zgody na realizacj~ przedsi~wzi~cia. 

Inwestycja realizowana b~dzie poza obszarami cennymi przyrodniczo, zarowno podczas budowy 

jak i eksp'loatacji nie naruszy rownowagi przyrodniczej . Planowana inwestycja nie b~dzie miata 

wptywu na obszar Natura 2000, najblizszym obszarem chronionym zaliczonym do Natura 2000 jest 

Dolina Srodkowej Wisty kod PLB140004 - potozona w od!. okoto 21km od terenu robot. 

Zakres oddziatywania inwestycji ogranicza si~ do dziatek jak na stronie tytutowej i nie narusza 

interesow osob trzecich . 

8. 	 INNE KONIECZNE DANE 


Wyst~pujq roboty proste takie jak: 


• 	 ustawienie fundamentu, 

• 	 uporzqdkowanie terenu przylegtego do inwestycji. 

• 	 Przedmiotowe opracowanie ma charakter dokumentacji projektowej b~dqcej dokumentem 

potrzebnym do zgtoszenia zamiaru wykonania robot budowlanych oraz ich wykonania i nie 

wymaga posiadania przez autora opracowania stosownych uprawnien budowlanych. 

Projektowany obiekt jest obiektem budowlanym 0 prostej konstrukcji. 

• 	 do budowy systemu oswietJenia hybrydowego zastosowac kompletne rozwiqzania 

producentow, 

• 	 lokalizacj~ latarni wytyczyc geodezyjnie, oraz zgtosic do inwentaryzacji geodezyjnej 

powykonawczej, 

• 	 prace w poblizu istniejqcych sieci elektroenergetycznych wykonac zgodnie z Rozp. MB i PMB z 

dnia 28.03.1972 r. (Dz.U. nr 13/72 poz. 93 ), Rozp. MG z dnia 17.09.1999 r ( Dz.U. nr 80/99 

poz. 912 ), 

• 	 przed pracami ziemnymi ustalic najdoktadniej, jak to mozliwe, trasy instalacji podziemnych. 

Prace wykonywac r~cznie chyba ze istnieje mozliwosc kopania mechanicznego. Wykopy 
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powinny bye wytyczone i ogrodzone tablicami ostrzegawczymi i tasmami ochronnymi. 

Fundamenty stu pow obsypae ziemi q rodzimq i zag~scie mechanicznie, 

• 	 rozpocz~cie robot uzgodnie z zainteresowanymi stronami, 

• 	 stupy nalezy wyposazye tabliczki informacyjne zawierajqce : nr stupa, wtasciciela oraz rok 

budowy, 

• 	 po zakonczeniu prac teren nalezy doprowadzie do stanu pierwotnego, 

• 	 materiaty i urzqdzenia zastosowane w budowie lampy powinny posiadae aktualnq 

dokumentacj~ dopuszczajqcq do obrotu i stosowania, deklaracje zgodnosci CE jesli dotyczy, 

swiadectwa jakosci, instrukcje obstugi . Materiaty te powinny bye dotqczone do dokumentacji 

powykonawczej inwestycji do przekazania Inwestorowi. 

• 	 przed oddaniem inwestycji nalezy wykonae pomiary sprawdzajqce instalacj~ piorunochronnq i 

izolacj~ przewodow obwodu elektrycznego. Protokoty pomiarow przekazae Inwestorowi, 

• 	 catose robot wykonae zgodnie z niniejszym projektem, obowiqzujqcymi przepisami, PN, PBUE 

oraz Warunkami Wykonywania i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych 

• 	 przestrzegae przepisow bhp podczas prac robot budowlanych . 

• 	 projektowana inwestycja nie przewiduje naruszenia i wycinki zieleni wysokiej . Dopuszcza si~ 

obci~cie gat~zi drzew w miar~ potrzeb. 

• 	 Koordynacja sytuowania projektowanych sieci - zgodnie z art. 28b.l . Ustawy z dnia 5 

czerwca 2014r. 0 zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy 0 

post~powaniu egzekucyjnym w administracji ,,5ytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia 

terenu na ·obszarach miast oraz w pasach drogowych na terenie istniejqcej lub projektowanej 

zwartej zabudowy obszarow wiejskich, uzgadnia si~ na naradach koordynacyjnych 

organizowanych przez starost~", ponadto zgodnie z art.2 .11. Ustawy z dnia 17 maja 1989r. 

Prawo geodezyjne i kartograficzne "siee uzbrojenia terenu - rozumie si~ przez to wszelkiego 

rodzaju nadziemne, naziemne i podziemne przewody i urzqdzenia : wodociqgowe, 

kanalizacyjne, gazowe, cieplne, telekomunikacyjne, elektroenergetyczne inne, z 

wytqczeniem urzqdzen mel ioracji szczegotowej, a takze podziemne budowle, jak: tunele, 

przejscia, parkingi, zbiorniki itp." w zwiqzku z powyzszym dla planowanej inwestycji 

koordynacja nie jest wymagana. 

• 

http:art.2.11
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www.pzd-plonsk.pl e-mail:pzd2044@wp.pl 

DT.6730.2.19.2020 Plonsk, dnia 24.03.2020 r. 

Uslugi Projektowe Drogowe 

Franciszek Rytwiriski 

ul. Gen. WI. Andersa 42 

09-410 Plock 

Odpowiadajq.c na pismo z drua 17.03.2020 r., znak: L.dz. 16/20 Powiatowy Zarzq.d Drog 

w Plonsku uzgadrua bez uwag lokalizacjy lamp solamych w pasie drogowym drogi 

powiatowej nr 3064 W Wroblewo - Przemkowo - Wilamowice w miejscowosci Stachowo 

i nr 3065W Wola Krysk - Naruszewo - Kozarzewo w miejscowosci Naruszewo zgodrue 

z zalq.cznikami graficznymi (1 - 3) na krawydzi pobocza. 

Z powataniem 

Otr~mUi<l:
Ll Adresat 

2. ala 

Do wiadomosci: 
1. Obw6d Drogowy nr 1 w Plonsku 

mailto:e-mail:pzd2044@wp.pl
http:www.pzd-plonsk.pl
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o UshJgi Projekto......e Drogowe F. Rytwir'lskl. 

UWAGA: Nalety zaslosowac lundamenllypu 8-200 (klasa belonu min , G25130) '-.l 
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