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1. Opis techniczny 
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Przebudowa dragi powiatowej nr 3069W w miejscowosci Januszewo 

OPIS TECHNICZNY 

1. Przedmiot, eel i zakres opraeowania 

Przedmiotem nlnleJszego opracowania jest wykonanie projektu technicznego 

przebudowy drogi powiatowej nr 3069W w miejscowosci Januszewo polegajqcej na montalu 

oswietlenia drogowego -Iampy hybrydowej. 

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 na terenie Gminy Naruszewo, za pomocq 

latarni solarnych z oprawami LED oraz za pomocq latarni hybrydowych (solarno-wiatrowych) z 

oprawami LED. 

Zakres robot do wykonania: 

• wytyczenie przez geodet~ lokalizacji fundamentu stupa oswietleniowego, 

• wykonanie wykopow i montal fundament oraz skrzyni z akumulatorami, 

• wykonanie uziemienia stupa, 

• rozplantowanie nadmiaru ziemi z wykopu, 

• montal kompletnej latarni hybrydowej w nast~pujqcej kolejnosci: 

o montal stupa stalowego na fundamencie, 

o montal konstrukcji wsporczej pod turbin~ wiatrowq oraz panele stoneczne, 

o montal wysi~gnika oprawy, 

o montal turbiny wiatrowej oraz paneli stonecznych, 

o montal oprawy oswietleniowej, 

o wykonanie potqczen elektrycznych mi~dzy elementami systemu oswietlenia, 

• wykonanie pomiarow ochronnych, 

• uruchomienie uktadu - wysterowanie trybu pracy, 

• wykonanie inwentaryzacji powykonawczej przez geodet~, 

• zgtoszenie obiektu do odbioru . 

2. Lokalizacja inwestycji oraz dziatki ewidencyjne obj~te niniejszym opracowaniem 

Lampy zostanq zlokalizowane w nast~pujqcych miejscowosciach: 

• Januszewo (dz. nr 111 dr) - lampa hybrydowa z oprawq LED 30W -1 kpl.. 

3. Podstawa opracowania 

• Umowa z Wojtem Gminy Naruszewo (Inwestor), 
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• 	 Uzgodnienia i warunki techniczne otrzymane od Inwestora, 

• 	 Mapa zasadnicza w skali 1:1000, 

• 	 Wizja lokalna oraz pomiary uzupetniajqce wykonane przez autora opracowania, 

• 	 Ustawa z dn . 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane ( Oz. U z 2017 r poz . 1332 z p6Zn . zm.), 

• 	 Obowiqzujqce normy i przepisy, 

• 	 Katalogi sprz~tu oswietleniowego, stup6w, paneli fotowoltaicznych, turbin 

wiatrowych, opraw z diodami LED. 

4. 	 Og61na charakterystyka oraz zasada dziatania lamp solarnych oraz hybrydowych 

Solarny bqdz hybrydowy system oswietleniowy jest systemem niezaleznym oraz 

samowystarczalnym . Nie zachodzi potrzeba budowania ziemnych sieci zasilajqcych, kt6re 

wyst~pujq przy konwencjonalnych rozwiqzaniach oswietlenia drogowego. Projektowany 

system oswietlenia umozliwia swiecenie lampy od zmierzchu do switu niezaleznie od pory 

roku oraz zapewnia oswietlenie i co za tym idzie bezpieczenstwo dla miejsc gdzie budowanie 

oswietleni· tradycyjnych (kablowych) jest zbyt kosztowne. Proponowany system zapewnia 

autonomie lamp do 4 dni w przypadku niekorzystnych warunk6w pogodowych. 

Oprawa LED projektowanych lamp jest zasilana energia zgromadzona w akumulatorach. 

Akumulatory posiadajq nast~pujqce zr6dta tadowania: 

• 	 lampy solarne - moduty fotowoltaiczne, 

• 	 lampy hybrydowe - moduty fotowoltaiczne oraz turbina wiatrowa . 

Moduty fotowoltaiczne oraz turbina wiatrowa poprzez regulator tadowania tadujq 

akumulatory zelowe. Regulator tadowania petni rowniez funkcj~ automatycznego uktadu 

sterowania odpowiedzialnego za wtqczanie oraz wytqczanie oprawy LED na zasadzie 

wytqcznika zmierzchowego. Napi~cie, ktore generujq panele fotowoltaiczne zmienia si~ w 

zaleznosci od nastonecznienia. Wartosc tego napi~cia jest sygnatem sterujqcym wtqczaniem i 

wytqczaniem oprawy LED. Po obnizaniu si~ napi~cia do progu dolnego (zmierzch) sterownik 

wtqcza lamp~. W momencie kiedy napi~cia zaczyna wzrastac (swit) regulator wytqcza lamp~ . 

Zalety zastosowania solarnego/hybrydowego systemu oswietlenia : 

• 	 dtugq zywotnosc zrodta swiatta - do 50 000 godzin ciqgtej pracy, 

• 	 niskie koszty utrzymania, 

• 	 szybki zwrot inwestycji, 

• 	 wysoka wydajnosc, energooszcz~dnosc, 

• 	 przyjazna dla srodowiska, 

• 	 bardzo prosta instalacja, 

• 	 niskie, bezpieczne napi~cie pracy, 

• 	 przyjemnq czysto biatq barw~ swiatta, 

• 	 wysoki poziom odwzorowania barw, 

• 	 zaawansowany kontroler - mozliwosc indywidualnego programowania czasu, 
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• 	 mozliwosc wydtuzenia czasu pracy do kilkunastu godzin dzi~ki zastosowaniu 

sterownika z redukcjq mocy i ograniczeniu intensywnosci swiatta w nocy, 

• 	 mozliwosc sterowania czujnikiem zmierzchowym . 

5. 	 Stan istniejqCY 

5.1. Dokumentacja fotograficzna 

I 
I 
I 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

o} Jonuszewo 

5.3. Istniejqce zagospodarowanie terenu 

Dziatka nr 111 w m. Januszewo jest dziatkq drogowq, na ktorej znajduje si~ droga 

powiatowa nr 3069W. Droga na omawianym odcinku nie jest oswietlona. 

Trasa drogi przebiega przez tereny rolnicze (gtownie pola uprawne i tqki) 0 rozproszonej 

zabudowie zagrodowej i posiada charakter lokalnego ciqgu komunikacyjnego, zapewniajqcego 

dojazd wtascicielom i uzytkownlkom przylegtych gruntow i zabudowan . Na omawianej drodze 

wyst~puje gtownie lokalny ruch pojazdow i maszyn rolniczych oraz osobowych . 

Droga posiada nawierzchni~ bitumicznq 0 szerokosci okoto 4,60 m oraz obustronne, 

gruntowe pobocza 0 szerokosci okoto 0,90 m. 

6. 	 Stan projektowany 

Uwaga: 

Urzqdzenia oraz ich parametry wymienione w niniejszym opracowaniu Sq podane jako 

przyktadowe w celu doprecyzowania oczekiwanych parametrow instalacji i jej funkcjonalnosci. 

Dopuszcza si~ realizacj~ prac obj~tych niniejszym opracowaniem projektowym z 

zastosowaniem urzqdzen innych niz wymienione w opracowaniu, pod warunkiem spetniania 
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przez nie odpowiednich parametr6w technicznych nie gorszych od podanych w dokumentacji 

oraz pod warunkiem zachowania funkcjonalnosci instalacji. 

6.1. Og61ne wymagania co do elementow systemu oswietlenia 

6.1.1. Zatoienia projektowe 

• obciqzenie od wiatru -I strefa wg PN-EI'J 1991-1-4, 

• obciqzenie od sniegu -II strefa wg PN-EN 1991-1-3, 

• strefa klimatyczna - III strefa wg PN-EN 12831. 

6.1.2. 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 dobrac do przewidywanego obciqzenia oraz parcia wiatru dla rejonu 

lokalizacji urzqdzen . Widok 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 l,SO 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 

ocyn kow a nym. 

stupy nalezy lokalizowac w pasie drogowym z zachowaniem skrajni pionowej oraz 

poziomej dla drogi gminnej. 

stupy nalezy uziemic. Uziom wykonac z tasmy stalowej Fe/Zn-2Sx4 oraz pr~t6w stalowych 

o dtugosci min. 3,00 m . Rezystancja uziemienia nie moze przekroczyc wartosci R ~ 30 O. 

6.1.3. Podtqczenia 

W projektowanym stupie ( wewnqtrz stupa ) nalezy zamontowac przewody umozliwiajqce 

podtqczenie zainstalowanych urzqdzen. Z wn~ki montazowej stupa wyprowadzic przewody 

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

tadowania akumulator6w i sterowania kontrolerem z komputerem, oraz wykonac potqczenia 

element6w systemu solarnego/hybrydowego YKY2x4,OO mm osobne dla kaidego panelu 

fotowoltaicznego (r6wnolegle) oraz turbiny wiatrowej, zgodnie ze schemat~m potqczen 

dostarczonym przez producenta systemu oswietleniowego. 
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6.1.4. 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 planach 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 przypadku koniecznosci zdj~cia kostki brukowej, betonowej lub 

uszkodzenia asfaltu, nalezy odtworzye nawierzchni~. W wykopie zamocowae betonowy 

fundament stupa oraz obsypae go gruntem rodzimym, z zag~szczeniem warstw co 0,3 m. 

Fundamenty projektuje si~ posadowie tak aby g6rna 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 gazowej - 1m 

• sieci energetycznej -1m, 

• sieci wodociqgowej -1m. 

6.1.5. 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 zr6dta swiatta minimum 50 

000 godzin. Opraw~ nalezy zamocowae na wysi~gniku stalowym z nachyleniem 15°. (zas 

swiecenia modut6w LED powinien bye niezaleinie ustawiany regulatorem w zaleinosci od 

potrzeb. 

6.1.6. Panele fotowoltaiczne 

Projektuje si~ panele fotowoltaiczne monokrystaliczne 0 mocy zaleinej od 

zastosowanego rozwiqzania. Panele naleiy podtqczye r6wnolegle przewodem YKY 2x4,OO mm. 

Moduty fotowoltaiczne powinno si~ tqczye za pomOCq specjalnych ztqczek fotowoltaicznych 

zapewniajqcych ochron~ IP65. Panele naleiy zamocowae na stu pie hybrydowym na specjalnej 

konstrukcji wsporczej, pami~tajqc aby oprawa nie przystaniata cz~sci czynnej modut6w 

fotowoltaicznych. 

Panele nie powinny bye tei przystoni~te przez turbin~ oraz wspornik turbiny. 
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Nalezy stosowae panele pokryte szktem hartowanym 0 niskiej zawartosci zelaza oraz foli 'l 

poprawiaj'lc'l wytrzymatose termiczn'l modutow oraz zabezpieczone mechanicznie ram'l z 

anodowego aluminium. 

6.1.7. Turbiny wiatrowe 

Zgodnie z wytycznymi Inwestora we wskazanych lokalizacjach, projektuje siEi system 

hybrydowy oswietlenia z turbin'l wiatrow'l . TurbinEi nalezy zamontowae na wierzchotku stupa 

na wysokosci, zgodnie z instrukcj'l montazu producenta . Nalezy zwrocie uwagE: na doktadne 

wyosiowanie turbiny umozliwiaj'lcej szybk'l reakcjEi turbiny przy zmianach kierunku wiatru . 

Zastosowae turbinEi wiatrow'l 0 mocy minimalnej 400 W przy napiEiciu 24 V DC 0 

parametrach podanych w zat'lcznikach . Turbina powinna bye trzy topatowa i tadowae juz przy 

prEidkosci wiatru 2,5 - 3,0 m/s. Turbina powinna siEi charakteryzowae cich 'l prac'l, starannym 

wywazeniem i minimalnymi oporami tarcia przy srednicy wirnika maksymalnie 140 cm. 

Turbina powinna produkowae minimum 250 W przy prE:dkosci wiatru 12 m/s oraz 

posiadae bezszczotkowy alternator. Powinna takze posiadae zewnEitrzny regulator tadowania 

wyposazony w diody sygnalizacyjne informuj'lce oprawcy turbiny. 

Nie dopuszcza siEi zamiany turbiny na inn'l, chyba spetnia wszystkie opisane parametry. 

Wykonawca musi do oferty dot'lczye kartE: katalogow'l proponowanej turbiny, oraz certyfikat 

CE lub deklaracjEi zgodnosci dla turbiny wiatrowej uzyskae akceptacjEi Inwestora. 

6.1.B. Akumulatory 

Projektuje siEi zastosowae akumulatory zelowe bezobstugowe gtE:bokiego roztadowania 

(nie dopuszcza zastosowania akumulatorow AGM) przeznaczone do pracy cyklicznej i 

dedykowane do pracy w systemach solarnych/hybrydowych. NapiEicie pracy uktadu 24V. 

POjemnose akumulatora zalezna od zastosowanego rozwi'lzania . Akumulatory nalezy wtozye 

skrzyni hermetycznej a nastEipnie zakopae w obrEibie fundamentu stupa . GtEibokose zakopania 

min. 0,50 m od gornej powierzchni skrzyni do poziomu gruntu . 

6.1.9. Sterownie 

Do sterowania prac'l wszystkich elementow systemu projektuje siEi mikroprocesorowy 

kontroler 0 IP6B. Kontroler petni funkcje zarowno zabezpieczen elementow oraz kontroli 

przeptywu mocy miEidzy akumulatorami i opraw'l oswietleniow'l. Kontroler zabezpiecza 

akumulatory przed nadmiernym roztadowaniem oraz w trybie PWM zapewnia optymalne 

tadowanie baterii przy gwattownym spadku obci'lzenia . Kontroler wyposazony w wyswietlacz 

LCD, pokazuj'lcy stany pracy oraz w uktady elektroniczne do licznych funkcji, m.in. 

rozpoznawania nocy przez oprawEi LED i sledzenia stanu zat'lczania swiatta oraz sterowania 
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czasowego trybow pracy oprawy. W przypadku bardzo silnych wiatrow wyt'lcznikiem r~cznym 

w kontrolerze mozna zahamowac turbin~ . 

6.2. Przyj~te rozwiqzania projektowe dla danej lokalizacji 

Opracowanie ma na celu popraw~ bezpieczenstwa na skrzyzowaniu drag powiatowych nr 

3055W i nr 3069W poprzez punktowe zainstalowanie hybrydowej latarni oswietleniowej. 

Proponowana lokalizacja latarni znajduje si~ na dziatce nr 81. 

Projektowany system oswietlenia hybrydowego 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 8-200 dobranego do odci'lzenia 

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 swiatta - biata, strumien 

swietlny min. 3300 1m, 

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

• 	 2 sztuk akumulatorow zelowych po co najmniej 100 Ah kazdy, 

• 	 turbiny wiatrowej 0 mocy min . 400 W 

• 	 kontrolera mikroprocesorowego do sterowania prac'l elementow systemu 

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

Lokalizacja lampy solarnej przedstawiona jest na rys. nr 2.5. 

7. 	 Infrastruktura obca 

Z sieciami uzbrojenia podziemnego z uwagi na brak gt~bokich wykopow nie przewiduje si~ 

kolizji jednak prace budowlane prowadzone w bezposrednim zblizeniu do istniej'lcych sieci 

uzbrojenia terenu nalezy wykonywac z zachowaniem nalezytej ostroznosci m. in. poprzez 

wykonanie r~cznie przekopow kontrolnych w miejscach istniej'lcego uzbrojenia podziemnego. 

Uwaga! Poza wykazanymi na mapie zasadniczej urz'ldzeniami podziemnymi nie wyklucza 

si~ istnienia innych urz'ldzen i budowli podziemnych dla ktorych brak jest informacji 

branzowych i nie zostaty one odnalezione w czasie inwentaryzacji geodezyjnej . 

8. 	 Informacje dodatkowe dotyczqce terenu obj~tego opracowaniem 

• 	 Przedmiotowe opracowanie ma charakter dokumentacji projektowej b~d'lcej 

dokumentem potrzebnym do zgtoszenia zamiaru wykonania robot budowlanych oraz 

ich wykonania i nie wymaga posiadania przez autora opracowania stosownych 

-


I 
I 
I 

I 

- 10



Przebudowa drogi powiatowej nr 3069W w miejscowosci Januszewo 

uprawnien budowlanych. Projektowany obiekt jest obiektem budowlanym 0 prostej 

konstrukcji. 

• 	 Teren obj~ty opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytkow oraz nie podlega 

ochronie na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

• 	 Zgodnie z Rozporzqdzeniem Rady Ministrow z 9 listopada 2010r w sprawie 

przedsi~wzi~e mogqcych znaczqco oddziatywae na 0 srodowisko /Dz.U. z 2010 nr213 

poz. 1397z pMniejszymi zmianami/ inwestycja nie kwalifikuje si~ do przeds i~wzi~e 

mogqcych znaCZqCO oddziatywae na srodowisko. Projektowany remont drogi 

powodowae b~dzie emisj~ spa lin zwiqzanych z ruchem pojazdow, co w chwili obecnej 

rowniez wyst~puje . Wykonanie nawierzchni bitumicznej zmniejszy emisj~ spalin w 

stosunku do stanu istniejqcego ze wzgl~du na eliminacj~ jazdy na niskich obrotach 

lwiq?anych ze stanem i nierownosciami istniejqcej nawierzchni . 

• 	 Nie przewiQuj e si~ oddziatywania obiektu na sqsiadujqce nieruchomosci. 

Oddziatywanie projektowanego obiektu zamyka si~ w catosci na dziatkach obj~tych 

inwestycjq. 

9. 	 Uwagi koncowe 

• 	 do budowy systemu oswietlenia hybrydowego zastosowae kompletne rozwiqzania 

producentow, 

• 	 lokalizacj~ latarni wytyczye geodezyjnie, oraz zgtosie do inwentaryzacji geodezyjnej 

powykonawczej, 

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

PMB z dnia 28.03 .1972 r. (Dz.U . nr 13/72 poz. 93 ), Rozp. MG z dn ia 17.09.1999 r ( 

Dz.U. nr 80/99 poz . 912 ), 

• 	 przed pracami ziemnymi ustalie najdoktadniej, jak to mozliwe, trasy instalacji 

podziemnych. Prace wykonywae r~cznie chyba ze istnieje mozliwose kopania 

mechanicznego. Wykopy powinny bye wytyczone ogrodzone tablicami 

ostrzegawczymi i tasmami ochronnymi. Fundamenty stu pow obsypae ziemiq 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 Bubowie powinny posiadae aktualnq 

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

dotyczy, swiadectwa jakosci, instrukcje obstugi . Materiaty te powinny by.e dotqczone 

do dokumentacji powykonawczej inwestycji do przekazania Inwestorowi. 
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• 	 przed oddaniem inwestycji nalezy wykonac pomiary sprawdzajqce instalacj~ 

piorunochronnq i izolacj~ przewod6w obwodu elektrycznego. Protokoty pomiar6w 

przekazac Inwestorowi, 

• 	 catosc rob6t wykonac zgodnie z nlnleJszym projektem, obowiqzujqcymi przepisami, 

PN, PBUE oraz Warunkami Wykonywania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych 

• 	 przestrzegac przepis6w bhp podczas prac rob6t budowlanych . 

• 	 projektowana inwestycja nie przewiduje naruszenia i wycinki zieleni wysokiej. 

Dopuszcza si~ obci~cie gat~zi drzew w miar~ potrzeb . 
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1. Opis techniczny 

b 
b 

I, 
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OPIS TECHNICZNY 

Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt . 1b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 

nr 89 z p6Zn. zmianami) oraz rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 

r. w sprawie informacji dotyczqcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. nr 120, poz. 1126), sporzqdzono ponilszq 

informacj~ dotyczqca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia . 

I. ZAKRES ROB6T DLA CAtEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAl KOLEJNO~C REALlZACJI 
POSZCZEG6LNYCH ROB6T 

• 	 wytyczenie przez geodet~ lokalizacji fundamentu stupa oswietleniowego, 

• 	 wykonanie wykopow i montal fundament oraz skrzyni z akumulatorami, 

• 	 wykonanie uziemienia stupa, 

• 	 rozplantowanie nadmiaru ziemi z wykopu, 

• 	 montal kompletnej latarni hybrydowej w nast~pujqcej kolejnosci : 

o 	 montal stupa stalowego na fundamencie, 

o 	 montal konstrukcji wsporczej pod turbin~ wiatrowq oraz panele stoneczne, 

o 	 montal wysi~gnika oprawy, 

o 	 montal turbiny wiatrowej oraz paneli stonecznych, 

o 	 montal oprawy oswietleniowej, 

o 	 wykonanie potqczen elektrycznych mi~dzy elementami systemu oswietlenia, 

• 	 wykonanie pomiarow ochronnych, 

• 	 uruchomienie uktadu - wysterowanie trybu pracy, 

• 	 wykonanie inwentaryzacji powykonawczej przez geodet~, 

• 	 zgtoszenie obiektu do odbioru. 

II. WYKAZ ISTNIEJJ\CYCH OBIEKT6W BUDOWLANYCH 

Nie dotyczy 

III. WYKAZ ELEMENT6w ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI LUB TERENU, KT6RE MOGJ\ 

STWARZAC ZAGROlENIA BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI 

• 	 droga - wypadki drogowe, 

• 	 istniejqce uzbrojenie terenu tj. urzqdzenia podziemne, telekomunikacyjne, 

wodociqgowe oraz naziemne energetyczne. 

- 14



Przebudowa drogi powiatowej nr 3069W w miejscowosci Januszewo 

IV. WSKAZANIE D01YCZJ\CE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTIiPUJJ\CYCH PODCZAS 

REALlZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESlAJJ\CE SKALIi I RODZAJE ZAGROZEN ORAl MIEJSCE I 

CZAS ICH WYSTJ\PIENIA 

Zakres robot Przewidywane zagroienia 
CzynnoSci zapobiegajqce 

zagroieniu 

Roboty ziemne 

- roboty prowadzone pod 

ruchem 

- mozliwosc wypadku drogowego 

tj. najechania na pracownik6w, 

sttuczki 

- hatas 

- lokalne wygrodzenie 

prowadzonych robot 

- ubrania ochronne i 

ostrzegawcze 

- stuchawki ochronne dla 

operator6w sprz~tu 

- instruktaz pracownik6w przed 

przystqpieniem do realizacji 

rob6t 

Roboty montaiowe 

Upadek z wysokosci przy montazu 

osprz~tu. 

- skala zagrozen mata przy 

stosowaniu 

wymaganych zabezpieczen 

- wygrodzenie rob6t 

- instrukcja dla pracownik6w 

przed przystqpieniem do rob6t 

- wyznaczenie strefy zagrozenia 

przy pracy koparko-tadowarki 

- okulary ochronne, r~kawice, 

stuchawki ochronne 

V. INFORMACJE 0 WYDZIELENIU I OZNAKOWANIU MIEJSCA PROWADZENIA ROBOT 

BUDOWLANYCH, STOSOWNIE DO RODZAJU ZAGROZENIA 

Plac budowy nalezy odpowiednio zabezpieczyc i oznakowac na czas rob6t. 


Ponadto roboty nalezy prowadzic zgodnie z: 


• 	 "Instrukcjq oznakowania rob6t prowadzonych w pasie drogowym" Monitor Polski 

nr 24 poz. 184 z dnia 6.06.1990 r. 

• 	 Zatqcznikiem do ww. )nstrukcji" " Typowe projekty oznakowania i zabezpieczenia 

rob6t prowadzonych w pasie drogowych" 

• 	 Rozporzqdzeniem Ministra Komunikacji Spraw Wewn~trznych z 21.06.1999 r. 

w sprawie znak6w i sygnat6w drogowych. 

• 	 Prawem 0 ruchu drogowym 

• 	 Rozporzqdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 27. 07 . 1999 r. w 

sprawie szczeg6towych warunk6w zarzqdzania ruchem na drogach. 
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VI. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIK6w PRZED 

PRZVSTJ\PIENIEM DO REALlZAOI ROB6T SZCZEG6LNIE NIEBEZPIECZNYCH 

Nie wolno dopuscie do praey praeownika nie posiadajqeego wymaganyeh kwalifikaeji lub 

potrzebnyeh umiej~tnosei do jej wykonania, a takie dostateeznej znajomosei przepis6w oraz 

zasad bezpieczenstwa i higieny praey. Praeodawea jest obowiqzany zapewnie przeszkolenie 

praeownika w zakresie bezpieezenstwa i higieny praey przed dopuszezeniem go do praey oraz 

prowadzenie okresowyeh szkolen w tym zakresie. 

Szkolenie wst~pne obejmuje: 

• 	 instruktaz og61ny, 

• 	 instruktaz stanowiskowy, 

• 	 szkolenie podstawowe. 

Odbycie przez praeownika instruktazu og61nego oraz instruktazu podstawowego powinno 

bye potwierdzone przez praeownika na pismie i odnotowane w jego aktaeh osobowyeh. 

Szkolenie podstawowe powinno bye zakonezone egzaminem sprawdzajqeym . Szkolenie 

okresowe obowiqzuje osoby obj~te szkoleniem podstawowym . Praeowniey zatrudnieni na 

stanowiskaeh robotniezyeh przeehodzq szkolenie okresowe (w formie instruktazu) nie rzadziej 

niz raz na 3 lata, a na stanowiskaeh, na kt6ryeh wyst~pujq duze zagrozenia wypadkowe - nie 

rzadziej niz raz w roku. Praeowniey, inne osoby kierujqee praeownikami (np. mistrzowie, 

kierowniey) podlegajq szkoleniom nie rzadziej, niz co 6 lat. Szkolenie okresowe powinno bye 

zakonezone egzaminem sprawdzajqeym. 

Sprawq niezwykle waznq jest, aby wszystkie rodzaje szkolen w dziedzinie bezpieezenstwa i 

higieny praey dla pracodawe6w i praeownik6w budowlanyeh realizowane byty wedtug 

program6w dostosowanyeh pod wzgl~dem formy i tresei do poszezeg61nyeh rodzaj6w 

szkolen, speeyfiki zagrozen i ueiqzliwosei na okreslonym stanowisku ezy grupie stanowisk. 

VII. WSKAZANIE SRODK6w TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJJ\CYCH 

NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJJ\CYM Z WYKONYWANIA ROB6T BUDOWLANYCH W 

STREFACH SZCZEG6LNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SJ\SIEDZTWIE, W TYM 

ZAPEWNIAJJ\CYCH BEZPIECZNJ\ I SPRAWNJ\ KOMUNIKAO~ UMOZLlWIAJJ\CJ\ SZVBKJ\ 
EWAKUAO~ NA WYPADEK POZARU, AWARII IINNYCH ZAGROZEN 

• 	 instruktai praeownik6w, 

• 	 rozmieszezenie urzqdzen przeeiwpozarowyeh, 

• 	 rozmieszezenie sprz~tu ratunkowego (apteezki, itp .) 

• 	 rozmieszezenie i oznaezenie granie obszar6w wewn~trznyeh i zewn~trznyeh stref praey 

sprz~tu meehanieznego i pomoeniezego, 

• 	 rozwiqzanie uktad6w komunikaeyjnyeh, transportowyeh na potrzeby budowy oraz 

ogrodzenie budowy z uwzgl~dnieniem moiliwosei komunikaeji do przylegtyeh dziatek, 
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• wykonanie oznakowania rob6t na czas budowy zgodnie z warunkami technicznymi Dz. 

U. RP Zat. nr 220. 

VIII. Post~powanie w razie wystClpienia zagroienia: 

Roboty ziemne 

W przypadku drobnych obrazen i skaleczen korzysta si~ z 

apteczki znajdujqcej si~ na zapleczu budowy. W razie 

powazniejszych obrazen wzywane jest pogotowie 

ratunkowe . 

Roboty montaiowe 

W przypadku drobnych obrazen i skaleczen korzysta si~ z 

apteczki znajdujqcej siE: na zapleczu budowy. W razie 

powazniejszych obrazen wzywane jest pogotowie 

ratunkowe. 

IX. WSKAZANIE MIEJSCA PRZECHOWYWANIA DOKUMENTACJI BUDOWY ORAl DOKUMENTOW 


NIEZB~DNYCH DO PRAWIDtOWEJ EKSPLOATACJI MASZYN t INNYCH URZJ\DZEN TECHNICZNYCH 


Wszelka dokumentacja budowy przechowywana b~dzie u Kierown ika Budowy. 

:i1:r(:!i~~: 
Nr ewid . MAZjBD/06BO/13 
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I , 
'I 

1. Plan orientacyjny 

2. Plan sytuacyjny 

3. Szczeg6ty 

I 
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NAZWA INWESTYCJI:

03.04.2019 r.

Drogowa

1:500

2
TYTUŁ RYSUNKU:

PLAN SYTUACYJNY-JANUSZEWO 2
NUMER RYSUNKU:

STADIUM:

PROJEKT TECHNICZNY

INWESTOR:

WÓJT GMINY NARUSZEWO
NARUSZEWO 19A
09-152 NARUSZEWO

ADRES INWESTYCJI: BRANŻA:

SKALA:

DATA OPRACOWANIA:

PODPIS:OPRACOWAŁ:

MONTAZ OŚWIETLENIA DROGOWEGO - LAMP HYBRYDOWYCH                 
NA TERENIE GMINY NARUSZEWO

 

JANUSZEWO, DZ. NR: 111 dr JEDN. EWID. NR 
142007_2 NARUSZEWO, OBRĘB NR 6 
JANUSZEWO

MAZ/0008/OWOD/13

NUMER UPRAWNIEŃ:

MGR INŻ. PAWEŁ GONTAREK

PLAN SYTUACYJNY
SKALA 1:500

PROJEKTOWANA LAMPA 
HYBRYDOWA O MOCY 30W

H=8,20M/5,50M

2,00

4,00
4,00

UWAGA:
PROPONOWANA LOKALIZACJA LATARNI ZNAJUDUJE 
SIĘ W PASIE DROGOWYM DROGI POWIATOWEJ NR 
3069W (DZ. NR 111 DR) W OSI PASA DROGOWEGO 
DROGI GMINNEJ W ODLEGŁOŚCI 2,00 M OD 
KRAWĘDZI JEZDNI DROGI POWIATOWEJ NR 3069W 
DO LICA SŁUPA
PODCZAS MONTAŻU LATARNI NALEŻY ZACHOWAĆ 
MIN. ODLEGŁOŚCI SKRAJNI DROGOWEJ TJ. 
POZIOMA 0,50 M, PIONOWA 4,50 M



SZCZEGOt LAMPY 

SKALA 1 :50 


300 190 

UWAGA: Nalety zast090WaC fundament typu 6-200 (klasa betonu min. C25130) 
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=~LJSZ:E'W), 08Rf;B ~ 6 0nIgaw1il 
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03.04.201 9r 

SCZEGOt l...AiAP'f HYBRYOOWEJ 30 W 

3 

MGR IrQ PAWEt. 

... 

8 
'" 4 

5 
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Powiatowy Za,rzqd Drog 

09-100 Plolfsk uL Plocka 101 


tel.l[ax 023 6622044 Dyrektor 023 6613934 

www.pzd-ploDsk.pl e-mail:pzd2044@wp.pl 

DT.6730.23 1.20 19 Plonsk, dnia 18.04.2019 r. 

Pawel Gontarek 

ul. M. Kopernika 9A1S0 

09-100 PIOIisk 

Odpowiadaj1fc na pismo z dnia 09.04.2019r. Powiatowy Zarz1fd Dr6g w Plonsku 

uzgadnia bez uwag projekt lokalizacji lamp hybrydowych dr6g powiatowych nr 3055W 

Przybojewo - Piescidla - Krysk - Postr6i:e oraz 3069W Tr~bki - Kamienica - Strzembowo _ 

do drogi nr 570 w miejscowosci Januszewo (dz. nr. ewid. 81 i Ill) w ramach projektu pn. " 

Montai: oswietlenia drogowego - lamp hybrydowych na terenie gminy Naruszewo". 

Z powataniem . 

. ' ,CJf" ~ 
)1 :1. 

Zalllczoiki: 
I . Plan sytuacyjny Januszewo 1 

2. Plan sytuacyjny Januszewo 2 

Qt~muia: 
Adresat 

2. ala 
Do wiadomo§ci: 

I. Obw6d Drogowy nr 1 w Plonsku, 

- 20

http:DT.6730.23
mailto:e-mail:pzd2044@wp.pl
http:www.pzd-ploDsk.pl


N 
~ 

125.6 

" . 
;!i+- 110 Pto'15k 

uJ. Plockg 101 
lei Ifa>.. 10-23) 602.20-4., 

2,falM~ ;(4. /f 

704/74 

/ 
(~ 

; 
/

/.. 

d
;j'f 

PROJEKTOVtAHA l.AMPA 
HVBRvtIOWA 0 IAOCY 3l1WH...___ 

..to/"'~:;"_P z",tJ>k Dr. 6/.30. 2. 3~;x:¥.J 
Z dw."$l. ./&.t:>v..?OA"~v . 

-($
~ . . 

124.3 

125.6 

6

PLAN SYTUACYIN 
SKALA 1:500 

N 

• 
124.1 18< 

106/5 

UW. 
PROPONoWANA LOKALIZACJA CAT......, ZN1oJlJI)UJE 
SII; W PASIE DROGOWI'M DROG! PO'fMTOWEJ NR 
30tRN (OZ. NR 111 OR) W OSI PAllA OROGOWEGO 
OROGI Cll.fIHNEJ W OOlEGlOt;c, 2.00 .. 00 
KRAVoI;OZI JEZONI 01\001 POWIATOWEJ NR 3OO8W 
OOLIC4.Sl.UPA 
!POOClAS UONTA%\J CAT......, NALEZY ZACHOWAC 
_ . OOlEOtot;c, SKRAJNI oROGOWEJ TJ . 

~O,50M PIOHOW"",I5OM 

"""Al~OMIGOMOO-I..MIP'~ 
....~......~ 

~_'M:I, ar.tltUI.A!DN.IWIO. " -wax:r_:l~~"".-w6n ___ 

-'"..,12 frWII.MZIWO 

"""""........... 
Pl.NtaYT\IAC'YM1~2 

-
1:100 

CIlIM..att!. t. 

""tl 
N 
tl) 
0
c: 
g. 
:E 
Q 

~ 
~. 
"tJ 
Q 

:EQ. .... 
Q 

:E 
~. 
:3.., 
1.1.1 o 
P6 
~ 
:E 
3 
l§' 

8 
",. 

~ "'. ~. 

Cs
:;) 

~ 
t1I '" 
~ 


