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Montaz lamp hybrydowych w miejscowosci Nacpolsk 

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA 

z dn ia 28.08.2019 r. 

do projektu budowlanego dla inwestycji pod nazwq: 

II Montoi lamp hybrydowych w miejscowosci Nacpolsk" 

Zgodnie z art . 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U z 2019 r. poz. 

1186 z p6iniejszymi zmianami) o5wiadczam, ze w/w projekt budowlany zostat sporzqdzony 

zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

Ryszard Smigielski 

l..I..PL b!dd. nr Cie-89/82
PKOJEKTANT RI '. 'IT 

ELEKTRYCZNYl. ' I 

RJlrzard Smigielski 
Upr. bud. CtE..8Q/B2 

/podpi 
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URZ,AD WOjEWODZKI Ciechanow. dnia 11 ~t:J!rli'j a 19~r. 
W CIECHANOWIE 

Nr ewldancyjnr Cie-S c /G2 

STWlfRDZENIE POSIADAlUA PRZYGOTOWAUIA ZAWOOOWEGO 

___"'i.n=:.:"':::.-.:::::::.1. 1 i:!. cyj~D::.=;i"n:i:.~~.7....i~_!J..__.__....___ -,..___w specialnesci 

I 
ObrN'atel ~YSZJL'-P \i~'==,-;,,:;, S;·lIGD::LSKI 

jest upowcZ..'"Jcnr. u zal·:resie L-:dtalacji elI31.:t=-fC~:Yc~ 

. 1. co k.ie=o\::a..-...:i.:l, t:.o.c.zoro".'lar.i.c. i ':':o~t=olo'We.:llc. 1.;Icdc,;·.r:r i :-obot] 

I rCe=o1·.~:l i !c.Q .~ trol o~-r-.-u.~ w.::rt-:-Ta=z~.i2. :!r.o.n.3 t::"',.:l:cc';-jn"yc.b. ele
!:!'eI:.to~ ·! -i-stalacji o::-~z oce.!''-:':l.n.=-a i badaz:.:...2. st:l.IlU tech:l.ic'Z
1:.ego :; .,.., ' ·":'I!!,sie ins t<J.l<J.c ,j i e1.e1: t:.-/c=ych 0 ;OtiZzec::u:rie 
~...E..!l7C~ -:c ·Z":fiq'z.an.i:l.ch ~on::t;;:-"Ul-cc:rjnJc~, 

I 2 .. de s~c!"z~d=~":'~ :-: buco".-c-..ict:i'ia osoe fiz:~cznych ~:,oje1:t6"'..r 
us to.1.acji e1.el~ tr:rc =:rch 0 ;o',.rsze cl1:l.i e ==ycb. ::-0 z-;r.icp;~
n.iac~ ~or:.3truIccJ!"jnych i !jc=!.c~.::.2.tac~ tac!:m.icZJl:;c~ .. 

I 
I 
I 
I 
I 

- 5 

do pehllenla s<n:lodtieh!.ei fu~cji technlc:mej w budo~ctwie 

NO' pocistawie al"!. 18 us!. ~ i art. 57 usi. 3 ustawy % dcia 24 pa±dziemika 
1974 r. - P raw 0 bud 0 w 1 a n e ' (Dz. U. Nr 38. pozycja 229) oraz § 

2 us t .:2 1:).:;. J..5.._9.~.t~L..l1.!..;.~.~s~~.Y....:t:"\~.t, .~.•..j.7..:.-.ii.!..J.... us t • 1 p. 4 
rozpcr%qdzenia Ministra Gospodarki Terenowei i OeMeny Srodowiskc 
% dnia 20 Imege 1975 r. w sprawie s~odzielnych funkcji technic:z:nych 
w budewnictwie (Dz. U. Nr 8. poz. 461. 

STWIERDIJ\M 
. RYSZ.<L.'B ~fDS;:;":';{ ?:>HIGDL.SiCI%e Obrwate! ------__.__.. _____________ 

Techno':"!', S2e~~Lk a_-=-f..7:..£-l~o:5ci e~el,t::-oe.t-:.erq~:.t.:.-..·r..:l~;;;·::l.=-___, 

18 :ltyc=i:J. 1949•• " 1...t;tl:aclluroczony{aj dnia 

posiada Pl'Z7~otowcnie zawodowe do pel."'lienic: samodzielnej funkcji 

l';,i e=QICJ.i.l<.a buc!o'''''''l .l rOti..ot 

http:9.~.t~L..l1
http:s<n:lodtieh!.ei
http:Z":fiq'z.an.i:l.ch
http:w.::rt-:-Ta=z~.i2


Montaz lamp hybrydowych w miejscowosci Nacpolsk 

POlSKA 

z B A 

INZYNIEAOW 

BUDOWNICTWA 

Zaswiadczenie 
a numerle wervtikacyjnym ; 

MAZ-K8Z-AU9-HHX * 

Pan RVSZARD SMIGIELSKI 0 numerze ewidencyjnym MAZ/IE/4782/01 

adres zamieszkania GRUNWALDZKA 46/48 m 11, 09-100 PlONSK 

jest czlonkiem Mazowieckiej Okr~gowej Izby Iniynier6w Budownictwa i posiada wymagane 

ubezpieczenie od odpowiedzialnoSci cywilnej . 

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2019-01-01 do 2019-12-31 . 

Za~wiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym 
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-18 roku przez ; 

Roman Lulis. Przewodnicz~cy Rady MazowieckieJ Okr~gowej Izby Iniynier6w Budownictwa. 

(Zgodnte an . 5 u..t 2 u!ot awy I dnia 18 wrle~nja 2001 r. 0 podpisip. el ekt ro nlc~ nym (Oz . U. 2001 Nr 130 pOI . 1450) dane w postacl 
elektroniClnf:!'j opal rzone bezpleunym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwallflkowanego certyfikatu s~ 
r6wnOwiI;ne pod wzgltdem skutk6w prawnych dokumenlom opatrzonym podpisami wlasnDr~cznymj .l 

• Werytrkacj~ poprawnoscl danvch w nlnlejslVnl la~wlitdczenlu mozna sprawdz;c za pomoc~ numeru weryflkaevjnego za'!wiadczenia na 
stronie Polskiej !zby In2ynier6w Budownictwa www.piib.ore .pllub kontaktul<tc sit: z biorem wlaklwel Okr~gowej lzby lnivni er6w 
BudownictwCl. 

-c"r ' 
~~ 
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Montai lamp hybrydowych w miejscowosci Nacpolsk 

l. CZ~5C I Projekt zagospodarowania terenu 

2. CZ~5c II Projekt architektoniczno-budowalny 
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Montai lamp hybrydowych w miejscowosci Nacpolsk 

cz~sc I 

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

OPIS TECHNICZNY 

1. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu budowlanego dla zadania 

pod nazwq: "Montal lamp hybrydowych w miejscowosci Nacpolsk". 

2. eel i zakres opracowania 

Gtownym celem opracowania jest okreslenie szczegotowego sposobu i zakresu 

wykonania projektowanego oswietlenia 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. 

3. Lokalizacja inwestycji 

Lampy zostanq zlokalizowane w miejscowosci Nacpolsk. 

• 

- 8 



Montaz lamp hybrydowych w miejscowosci Nacpolsk 

4. 	 Podstawa opracowania 

I 

I 

~ 

• 	 Umowa z Wajtem Gminy Naruszewo (Inwestor), 

I 	 • Uzgodnienia i warunki teehniezne otrzymane od Inwestora, 

• 	 Map'a do eelaw projektowyeh w skali 1:1000, 

I 	
• Wizja lokalna oraz pomiary uzupetniajqee wykonane przez autora opraeowania, 

• 	 Ustawa z dn . 7 Ilpea 1994 r. Prawo Budowlane ( Dz. U z 2017 r poz, 1332 z pain, zm .), 

• 	 Obowiqzujqee normy i przepisy, 

• 	 Katalogi sprz~tu oswietleniowego, stu paw, paneli fotowoltaieznyeh, turbin 

wiatrowyeh, opraw z diodami LED, 

• 	 Inne ustawy, normy, rozporzqdzenia oraz przepis, 

5. 	 Stan istniejqcy 

5.1. Dokumentacja fotograficzna 

I 
I 
I 
I 
I 


0) Nocpolsk 1 	 b) Nocpolsk 1 

I ... J'~ 
I 	

I jI' I I Ij- I.JJ Ii ,_........ ;.~_ ._~ 
I.J , .. . 1 I l I ' .1 . , I , I I 

II Ij I j II ,I~ .• ,\ : '''' JJ""" " , 
I J 

II. I' n ~I_' .:~~'( ... ~i Lii1',~1 ·,-"f"i.::1./ 

, I ' . ~ .lFf,·1 I.J,! . - .. . , .'jJ1I 

I 

I 	 . 2UI"-4- 1 1~:(14 

e) Naepolsk 2 	 d) Naepolsk 2 

I 
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Montaz lamp hybrydowych w miejscowosci Nacpolsk 

5.2.Dziatki ewidencyjne obj~te niniejszym opracowaniem 

Niniejszym opracowaniem obj~te Sq nlzej wymienione dziatki ewidencyjne 

znajdujqce si~ na terenie jednostki ewidencyjnej nr 142007_2 Naruszewo. 

• Nacpolsk 1 (dz. nr 28/11) - lampa hybrydowa z oprawq LED 20W - 2 kpi., 

• Nacpolsk 2 (dz. nr 48/4) -Iampahybrydowa z oprawq LED 20W - 2 kpl., 

5.3.lstniejqce zagospodarowanie terenu 

5.1.1. Nacpolsk 1 

Dziatka 48/4 w m. Nacpolsk znajduj~ si~ na terenie Zespotu Szk6t. W otoczeniu 

omawianej dziatki dominuje zabudowa wieiorodzinna (bloki) wraz z infrastrukturq (drogi 

dojazdowe, parkingi, chodniki). Brak jest oswietlenia . 

Drogi oraz parkingi posiadajq nawierzchni~ betonowq. Na terenie Zespotu szk6t rosnq 

drzewa oraz krzewy. 

5.1.2. Nacpolsk 2 

Dziatka nr 28/11 w m. Nacpolsk znajduj~ si~ na terenie Sp6tdzielni Mieszkaniowej. W 

otoczeniu omawianej dziatki dominuje zabudowa wielorodzinna (bloki) wraz z infrastrukturq 

(drogi dojazdowe, parkingi, chodniki, plac zabaw, sitownia plenerowa). Brak jest oswietlenia . 

5.4.Uzbrojenie terenu 

W oparciu 0 map~ do cel6w projektowych stwierdzono, ze w otoczeniu inwestycji 

zlokalizowana jest ciec cieptownicza, siec wodociqgowa, ciec kanalizacji sanitarnej, siec 

telekomunikacyjna oraz siec energetyczna . 

5.5.Warunki gruntowo-wodne 

Warunki gruntowe okreslono na podstawie uproszczonego rozeznania gruntowego 

poprzez wykonanie odkrywek w rejonie montazu lamp oraz na podstawie szczeg6towej mapy 

geologicznej Polski (arkusz nr 447 Ptonsk). Poziom wody ustalono poprzez wywiad. 

W obszarze niniejszej inwestycji wyst~pujq grunty okreslane jako piaski na glinach 

zwatowych w zwiqzku z tym przyj~to rodzaj grunt6w jako wqtpliwe. Nie stwierdzono 

wyst~powania wody gruntowej. Jednak okresowo po opadach i roztopach na stropie spodu 

konstrukcji mogq utrzymywac si~ wody opadowe, dlatego warunki wodne przyj~to jako 

przeci~tne (poziom swobodnego zwierciadta wody gruntowej wyst~puje na gt~bokosci ponizej 

spodu konstrukcji nawierzchni > 2,00 m). Podtoze zaliczono do grupy nosnosci G2 . Z 

- 10



Montai lamp hybrydowych w miejscowosci Nacpolsk 

I 

I 


wykonanych ana liz wynika, ze na odcinku przewidzianym do przebudowy warunki gruntowo

I wodne w podtozu projektowanej przebudowy drogi pozwalajq na przeprowadzenie niniejszej 

I 
inwestycji 

Warunki gruntowo-wodne odpowiadajq I kategorii geotechnicznej obejmujqcej niewielkie 

obiekty bLJdowlane 0 prostych schematach obliczeniowych, w prostych warunkach 

gruntowych, dla ktorych wystarcza jakosciowe okreslenie wtasciwosci gruntow, tak jak: 1- lub 

I 2 kondygnacyjne budynki mieszkalne i gospodarcze, sciany oporowe i rozparcia wykopow, 

jezeli roznica poziomow nie przekracza 2 m, wykopy do gt~bokosci 1,2 m i nasypy do 

I wysokosci 3,0 m, wykonywane zwtaszcza przy budowie drag, pracach drenazowych oraz 

I 
uktadaniu rurociqgow. Wyst~pujq proste rozwiqzania konstrukcyjne, opracowanie 

dokumentacji geotechnicznej dla obiektu obj~tego niniejszym opracowaniem nie jest 

wymagane. 

I 5.6.Zielen 

I Przedmiotowa inwestycja nie koliduje z istniejqcq zieleniq. 

6. Projektowane zagospodarowanie terenu

I 
Projektem zagospodarowania terenu obj~to obszar w ktorym zaplanowano montaz 

I czterech latarni hybrydowych. Zakres w/w robot pokazano na rys . nr 2 IIProjekt 

zagospodarowania terenu". 

I. 7. Informacje dodatkowe dotyczqce terenu obj~tego opracowaniem 

Zgodnie z art. 20 ust. 3 pkt 2 Prawa Budowlanego niniejszy projekt nie wymagaI. 

I. 
sprawdzenia pod wzgl~dem zgodnosci z przepisami poniewaz projektowany obiekt jest 

obiektem budowlanym 0 prostej konstrukcji. 

7.1.PKOB i zestawienie powierzchni cz~sci zagospodarowania dziatki

I 
o zaliczeniu obiektu do Obiektow Inzynierii Lqdowej i wodnej decyduje przeznaczenie 

I zwiqzana z tym konstrukcja. Zgodnie z Polskq Klasyfikacjq Obiektow Budowlanych 

I 
projektowany ciqg zakwalifikowany jest do IIObiektow inzynierii Lqdowej i wodnej IIjako 

konstrukcja drogowa 0 nr PKOB 2112. 

7.2.0chrona zabytk6w 

I

t 
Teren obj~ty opracowaniem nie jest wpisany do ewidencji zabytkow oraz nie podlega 

ochronie na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego . 

- 11
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Montai lamp hybrydowych w miejsCQwosci Nacpolsk 

7.3.0chrona srodowiska 

Projektowana budowa nie jest zaliczana do inwestycji negatywnie oddziatywujqcych lub 

mogqcych negatywnie oddziatywac na srodowisko i w zwiqzku z powyzszym obiekt nie 

spowoduje zagrozenia dla zdrowia ludzi i srodowiska naturalnego. 

7.4.0bszar odziatywania obiektu 

Obszar odziatywania obiektu zostat okreslony na podstawie przeplsow powszechnie 

obowiqzujqcych zawierajqcych regulacje odnoszqce si~ do odlegtosci obiekt6w i urzqdzen 

budowlanych do innych obiekt6w i granic nieruchomosci. Podstaw~ do przeprowadzonej 

analizy stanowity nast~pujqce akty prawne: 

• 	 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, 

• 	 Rozporzqdzenie ministra transportu i gospodarki morskiej z dnia 2 marca 1999r. 

w sprawie warunk6w technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich 

usytuowanie, 

• 	 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. 0 drogach publicznych, 

• 	 Rozporzqdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. (Dz.U. 2008 nr 153 

poz.955), 

• 	 Ustawa z dnia 3 paidziernika 2008r. 0 udost~pnianiu informacji 0 srodowisku i jego 

ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz 0 ocenach 

oddziatywanie na srodowisko 

• 	 Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne 

Po przeprowadzonej analizie, stwierdza si~, ze obszar odziatywania projektowanego 

obiektu nie ma negatywnego wptywu na jego otoczenie i miesci si~ w catosci na dziatach, na 

kt6rych zostaty zaprojektowane do wykonania roboty budowlane konieczne dla rozbudowy 

przedmiotowej drogi gminnej. 

7.5.Wptyw eksploatacji g6rniczej na dziatk~ lub teren zamierzenia budowlanego 

Teren pod inwestycj~ nie znajduje si~ w granicach terenu gorniczego, wi~c brak jest 

wptywu eksploatacji g6rniczej na teren zamierzenia budowlanego. 

7.G.lnne dane wynikajqce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu 

budowlanego lub rob6t budowlanych 

Brak koniecznych danych skomplikowania obiektu budowlanego na etapie wykonania 

projektu i realizacji inwestycji. 
~ROJEKTANT ROBOT 
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Montai lamp hybrydowych w miejscowosci Nacpolsk 

CZ~SC II 


PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWALNY 


OPIS TECHNICZNY 

1. Przedmiot i zakres opracowania 

I 

I 

Przedrniotem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu budowlanego dla zadania 

pod nazwcr "Montai lamp hybrydowych w miejscowosci Nacpolsk". 

Zakres robot do wykonania : 

• wytyczenie przez geodet~ lokalizacji fundamentu stupa oswietleniowego, 

I • wykonanie wykopow i montai fundament oraz skrzyni z akumulatorami, 

• wykonan ie uziemienia stupa, 

I • rozplantowanie nadmiaru ziemi z wykopu, 

• montai kompletnej latarni hybrydowej w nast~pujqcej kolejnosci: 

I o montai stupa stalowego na fundamencie, 

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

o montai wysi~gnika oprawy,

I o montaz turbiny wiatrowej oraz paneli stonecznych, 

o montai oprawy oswietleniowej, 

I o wykonanie potqczen elektrycznych mi~dzy elementami systemu oswietlenia, 

• wykonanie pomiarow ochronnych, 

I • uruchomienie uktadu - wysterowanie trybu pracy, 

• wykonanie inwentaryzacji powykonawczej przez geodet~ , 

• zgtoszenie obiektu do odbioru . 

I 

2. Lokalizacja inwestycji 

I Lampy zostanq zlokalizowane w miejscowosci Nacpolsk. 

I 3. Podstawa opracowania 

I • Umowa z Wojtem Gminy Naruszewo (Inwestor), 

• Uzgodnienia i warunki techniczne otrzymane od Inwestora, 

I • Mapa zasadnicza w skali 1:1000, 

• Wizja lokalna oraz pomiary uzupetniajqce wykonane przez autora opracowania, 

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

• Obowiqzujqce normy i przepisy, 
- 13
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• 	 Katalogi sprz~tu oswietleniowego, stu pow, paneli fotowoltaicznych, turbin 

wiatrowych, opraw z diodami LED. 

• 	 Inne ustawy, normy, rozporzqdzenia oraz przepis . 

4. 	 Stan projektowany 

Uwaga : 

Urzqdzenia oraz ich parametry wymienione w nlnleJszym 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 

przez nie odpowiednich parametrow technicznych nie gorszych od podanych w dokumentacji 

oraz pod warunkiem zachowania funkcjonalnosci instalacji . 

4.1.0g6Ine wymagania co do element6w systemu oswietlenia 

4.1.1. Zatoienia projektowe 

• 	 obciqzenie od wiatru - I strefa wg PN-EN 1991-1-4, 

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

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

4.1.2. stupy 

stupy projektuje si~ jako stupy stalowe z powtokq antykorozyjnq zewn~trznq 

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 

podtqczeniowq zamykanq. W gornej 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 lokalizowac w pasie drogowym z zachowaniem skrajni pionowej oraz 

poziomej dla drogi gminnej. 

- 14
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Montaz lamp hybrydowych w miejscowosci Nacpolsk 

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

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

4.1.3. Podtqczenia 

w projektowanym stupie ( wewnqtrz stupa ) nalezy zamontowae przewody umozliwiajqce 

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

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

tadowania akumulator6w i sterowania kontrolerem z komputerem, oraz wykonae potqczenia 

element6w systemu solarnego/hybrydowego YKY2x4,OO rnm osobne dla kazdego panelu 

fotowoltaicznego (r6wnolegle) oraz turbiny wiatrowej, zgodnie ze schematem potqczen 

dostarczonym przez producenta systemu oswietleniowego. 

4.1.4. 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 norrnatywne 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. 

4.1.5. 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°(, 

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 

- 15 

~ 


~ 
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swiecenia modul6w LED powinien bye niezaleznie ustawiany regulatorem w zaleznosci od 

potrzeb. 

4.1.6. Panele fotowoltaiczne 

Projektuje Sl~ panele fotowoltaiczne monokrystaliczne 0 mocy zaleznej od 

zastosowanego rozwi'lzania. Panele nalezy podl'lczye r6wnolegle przewodem YKY 2x4,OO mm. 

Moduly fotowoltaiczne powinno si~ I'lczye za pomoc'l specjalnych zl'lczek fotowoltaicznych 

zapewniaj'lcych ochron~ IP65 . Panele nalezy zamocowae na slupie hybrydowym na specjalnej 

konstrukcji wsporczej, pami~taj'lc aby oprawa nie przyslaniala cz~sci czynnej modul6w 

fotowolta icznych. 

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

Nalezy stosowae panele pokryte szklem hartowanym 0 niskiej zawartosci zelaza oraz foli 'l 

poprawiaj'lc'l wytrzymalose termiczn'l modul6w oraz zabezpieczone mechanicznie ram'l z 

anodowego aluminium. 

4.1.7. Turbiny wiatrowe 

Zgodnie z wytycznymi Inwestora we wskazanych loka/izacjach, projektuje si~ system 

hybrydowy oswietlenia z turbin'l wiatrow'l. Turbin~ nalezy zamontowae na wierzcholku slupa 

na wysokosci, zgodnie z instrukcj'l montazu producenta. Nalezy zwr6cie uwag~ na dokladne 

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

Zastosowae turbin~ wiatrow'l 0 mocy minimalnej 400 W przy napi~ciu 24 V DC 0 

parametrach podanych w zal'lcznikach. Turbina powinna bye trzy lopatowa i ladowae juz przy 

pr~dkosci wiatru 2,5 - 3,0 m/s. Turbina powinna si~ charakteryzowae cich 'l prac'l' 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 takze posiadae zewn~trzny regulator ladowania 

wyposazony w diody sygnalizacyjne informuj'lce oprawcy turbiny. 

Nie dopuszcza si~ zamiany turbiny na inn'l, chyba spelnia wszystkie opisane parame~ry. 

Wykonawca musi do oferty dol'lczye kart~ katalogow'l proponowanej turbiny, oraz certyfikat 

CE lub deklaracj~ zgodnosci dla turbiny wiatrowej uzyskae akceptacj~ Inwestora . 

4.1.8. Akumulatory 

Projektuje si~ zastosowae akumulatory ielowe bezobslugowe gl~bokiego rozladowania 

(nie dopuszcza zastosowania akumulator6w AGM) przeznaczone do pracy cyklicznej i 

dedykowane do pracy w systemach solarnych/hybrydowych . Napi~cie pracy ukladu 24V. 

Pojemnose akumulatora zalezna od zastosowanego rozwi'lzania . Akumulatory nalezy wloiye 
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skrzyni hermetycznej a nast~pnie zakopac w obr~bie fundamentu stupa. Gt~bokosc zakopania 

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

4.1.9. Sterownie 

Do sterowania prac'l wszystkich elementow systemu projektuje si~ mikroprocesorowy 

kontroler 0 IP68. Kontroler petni funkcje zarowno zabezpieczen elementow oraz kontroli 

przeptywu mocy mi~dzy 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 opraw~ LED i sledzenia stanu zat'lczania swiatta oraz sterowania 

czasowego trybow pracy oprawy. W przypadku bardzo silnych wiatrow wyt'lcznikiem r~cznym 

w kontrolerze mozna zahamowac turbin~ . 

4.2. Przyj~te rozwiqzania projektowe dla danej lokalizacji 

4.2.1. Nacpolsk 1 

I Opracowanie ma na celu popraw~ bezpieczenstwa na terenie osiedla mieszkaniowego 

poprzez punktowe zainstalowanie dwoch hybrydowych latarni oswietleniowych . 


Proponowana lokalizacja latarni znajduje si~ na dziatce nr 48/4.


I Projektowany system oswietlenia hybrydowego w przedmiotowej lokallzacji sktada si~ z 


nast~puj'lcych elementow : 

I • stupa stalowego ocynkowanego 0 catkowitej wysokosci min. 7,50 m liczonej od 

powierzchni zamocowania do gornej powierzchni panelu fotowoltaicznego 

I • betonowego fundamentu prefabrykowanego typu B-160 dobranego do odci'lzenia 

stupa 0 wymiarach 1600x400x400 mm, 

I • oprawy 05wietleniowej ulicznej montowanej na wysokosci min. 5,00 m od poziomu 

I 
nawierzchni, z diodami LED 0 mocy min . 20 W, barwa swiatta - biata, strumien 

swietlny min . 2200 1m, 

• 2 sztuk paneli fotowoltaicznych 0 mocy minimum 2 x 100 W kazdy, 

I • 2 sztuk akumulatorow zelowych po co najmniej 80 Ah kazdy, 

• turbiny wiatrowej 0 mocy min . 300 W 

I • kontrolera mikroprocesorowego do sterowania prac'l elementow systemu 

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

I 


I 


Lokalizacja lampy solarnej przedstawiona jest na rys. nr 2.3. 
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4.2.2. Nacpolsk 2 

Opracowanie ma na celu popraw~ bezpieczenstwa na terenie placu zabaw i sitowni 

plenerowej poprzez punktowe zainstalowanie dwoch hybrydowych latarni oswietleniowych . 

Proponowana lokalizacja latarni znajduje si~ na dziatce nr 28/11 . 

Projektowany system oswietlenia hybrydowego w przedmiotowej lokalizacji sktada si~ z 

nast~puj'lcych elementow : 

• 	 stupa stalowego ocynkowanego 0 catkowitej wysokosci min . 7,50 m liczonej od 

powierzchni zamocowania do gornej powierzchni panelu fotowoltaicznego 

• 	 betonowego fundamentu prefabrykowanego typu 8-160 dobranego do odci'lzenia 

stupa 0 wymiarach 1600x400x400 mm, 

• 	 oprawy oswietleniowej ulicznej montowanej na wysokosci min. 5,00 m od poziomu 

nawierzchni, z diodami LED 0 mocy min . 20 W, barwa swiatta - biata, strumien 

swietlny min. 2200 1m, 

• 	 2 sztuk paneli fotowoltaicznych 0 mocy minimum 2 x 100 W kazdy, 

• 	 2 sztuk akumulatorow zelowych po co najmniej 80 Ah kazdy, 

• 	 turbiny wiatrowej 0 mocy min. 300 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 2.4. 

4.3.Roboty ziemne 

Roboty ziemne wynikaj'l z koniecznosci wykonania ptytkich wykopow oraz zdj~cia 

humusu. 

W trakcie prowadzenia robot ziemnych nalezy nie dopuscic do naruszenia naturalnego 

stanu gruntow ponizej posadowienia obiektu (naruszenie naturalnej struktury gruntu 

zobowi'lzuje Wykonawc~ do wymiany gruntu) . Nie dopuszcza si~ prowadzenia robot ' 

ziemnych podczas trwania opadow atmosferycznych co moze doprowadzic do nawodnienia 

dna wykopu. 

5. 	 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. 
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• do budowy systemu oswietlenia hybrydowego zastosowae kompletne rozwiqzania 

producentow, 

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

powykonawczej,

I • 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 dnia 17.09.1999 r ( 

I Dz. U. n r 80/99 pOZ . 912 ), 

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

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

mechanicznego. Wykopy powinny bye wytyczone ogrodzone tablicami 

ostrzegawczymi i tasmami ochronnymi. Fundamenty stupow obsypae ziemiq rodzimq i 

zag~scie mechanicznie, 

• 	 rozpocz~cie robot uzgodnie z zainteresowanymi stronami, 

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

rok budowy, 

• 	 po zakonczeniu prac teren nalezy doprowadzie do stanu pierwotnego, 

I 	 • materiaty i urzqdzenia zastosowane w Bubowie powinny posiadae aktualnq 

I 
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. 

I 	 • przed oddaniem inwestycji nalezy wykonae pomiary sprawdzajqce instalacj~ 

piorunochronnq i izolacj~ przewodow obwodu elektrycznego. Protokoty pomiarow 

przekazae Inwestorowi, 

I • catose robot wykonae zgodnie z nlnleJszym projektem, obowiqzujqcymi przepisami, 

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

I 	 • przestrzegae przepisow bhp podczas prac robot budowlanych . 

• 	 projektowana inwestycja nie przewiduje naruszenia wycinki zieleni wysokiej. 

Dopuszcza si~ obci~cie gat~zi drzew w miar~ potrzeb.I 
I 	 PROfEK~OT 


ELEKTRYCZN YCH - 19 
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Uwaga! Poza wykazanymi na mapie zasadniczej urzqdzeniami podziemnymi nie wyklucza 

si~ istnienia innych urzqdzen i budowli podziemnych dla ktorych brak jest informacji 

branzowych i nie zostaty one odnalezione w czasie inwentaryzacji geodezyjnej. 

6. 	 Uwagi korkowe 



-oz



Montai lamp hybrydowych w miejscowosci Nacpolsk 

OPIS TECHNICZNY 

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

nr 89 z poin. 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. 1126L sporzqdzono ponilszq 

informacj~ dotyczqca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. 

- I. ZAKRES ROB6T DLA CAtEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC REALlZACJI 
POSZCZEG6LNYCH ROB6T 

• wytyczenie przez geodet~ lokalizacji fundamentu stupa oswietleniowego, 

• wykonanie wykopow i montal fundament oraz skrzyni z akumulatorami, 

• wykonanie uziemienia stupa, 

I • rozplantowanie nadmiaru ziemi z wykopu, , 
 • montal kompletnej latarni hybrydowej w nast~pujqcej kolejnosci: 


o montal stupa stalowego na fundamencie, 

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

I o montaz wysi~gnika oprawy, 

o montal turbiny wiatrowej oraz paneli stonecznych, 

I o montal oprawy oswietleniowej, 

o wykonanie potqczen elektrycznych mi~dzy elementami systemu oswietlenia, 

I • wykonanie pomiarow ochronnych, 

I • uruchomienie uktadu - wysterowanie trybu pracy, 

• wykonanie inwentaryzacji powykonawczej przez geodet~, 

I • zgtoszenie obiektu do odbioru. 

I II. WYKAZ ISTNIEJJ\evCH OBIEKT6w BUDOWLANYCH 

Nie dotyczy 

I 
I 

III. WYKAZ ELEMENT6WZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI LUB TERENU, KT6REMOGJ\ 

STWARZAC ZAGROlENIA BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI 

I • droga - wypadki drogowe, 
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• 	 istniejqce uzbrojenie terenu tj. urzqdzenia podziemne, telekomunikacyjne, 

wodociqgowe oraz naziemne energetyczne . 

IV. WSKAZANIE DOTYClJ\CE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYST~PUJI\CYCH PODCZAS 

REALlZA~1 ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESlAJl\CE SKAL~ I RODZAJE ZAGROlEN ORAl MIEJSCE I 

CZAS ICH WYSTI\PIENIA 

Zakres robot Przewidywane zagroienia 
Czynnosci zapobiegajqce 

zagroieniu 

Roboty ziemne 

- roboty prowadzone pod 

ruchem 

- mozllwosc wypadku drogowego 

tj. najechania na pracownikow, 

sttuczki 

- hatas 

- lokalne wygrodzenie 

prowadzonych robot 

- ubrania ochronne i 

ostrzegawcze 

- stuchawki ochronne dla 

operatorow sprz~tu 

- instruktaz pracownikow przed 

przystqpieniem do realizacji 

robot 

Roboty montaiowe 

Upadek z wysokosci przy montazu 

osprz~tu . 

- skala zagrozen mata przy 

stosowaniu 

wymaganych zabezpieczen 

- wygrodzenie robot 

- instrukcja dla pracownikow 

przed przystqpieniem do robot 

- 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 ZAGROlENIA 

Plac budowy nalezy odpowiednio zabezpieczyc i oznakowac na czas robot. 


Ponadto roboty nalezy prowadzic zgodnie z: 


• 	 )nstrukcjq oznakowania robot prowadzonych w pasie drogowym" Monitor Polski 

nr 24 poz. 184 z dnia 6.06.1990 r. 

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

robot prowadzonych w pasie drogowych" 

• 	 Rozporzqdzeniem Ministra Komunikacji Spraw Wewn~trznych z 21 .06.1999 r. 

w sprawie znakow i sygnatow drogowych. 

• 	 Prawem 0 ruchu drogowym 

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

sprawie szczegotowych warunkow zarzqdzania ruchem na drogach. 

VI. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIK6w PRZED 

PRZVSTJ\PIENIEM DO REALlZACJI ROB6T SZCZEG6LNIE NIEBEZPIECZNYCH 

Nie wolno dopuscie do pracy pracownika nie posiadajqcego wymaganych kwalifikacji lub 

potrzebnych umiej~tnosci do jej wykonania, a takze dostatecznej znajomosci przepisow oraz 

zasad bezpieczenstwa i higieny pracy. Pracodawca jest obowiqzany zapewnie przeszkolenie 

pracownika w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz 

prowadzenie okresowych szkolen w tym zakresie. 

Szkolenie wst~pne obejmuje : 

• 	 instruktaz ogolny, 

• 	 instruktaz stanowiskowy, 

• 	 szkolenie podstawowe. 

Odbycie przez pracownika instruktazu ogolnego oraz instruktazu podstawowego powinno 

bye potwierdzone przez pracownika na pismie i odnotowane w jego aktach osobowych. 

Szkolenie podstawowe powinno bye zakonczone egzaminem sprawdzajqcym. Szkolenie 

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

stanowiskach robotniczych przechodzq szkolenie okresowe (w formie instruktazu) nie rzadziej 

niz raz na 3 lata, a na stanowiskach, na ktorych wyst~pujq duze zagrozenia wypadkowe - nie 

rzadziej niz raz w roku. Pracownicy, inne osoby kierujqce pracownikami (np. mistrzowie, 

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

zakonczone egzaminem sprawdzajqcym. 

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

higieny pracy dla pracodawcow i pracownikow budowlanych realizowane byty wedtug 

programow dostosowanych pod wzgl~dem formy i tresci do poszczegolnych rodzajow 

szkolen, specyfiki zagrozen i uCiqzliwosci na okreslonym stanowisku czy grupie stanowisk. 

VII. WSKAZANIE SRODK6w TECHNICZNYCH I ORGAN IZACYJ NYCH, 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\ KOMUNIKACJ~ UMOZLlWIAJJ\CJ\ SZVBKJ\ 

EWAKUACJ~ NA WYPADEK POZARU, AWARII I INNYCH ZAGROZEN 

• 	 instruktaz pracownikow, 

• 	 rozmieszczenie urzqdzen przeciwpozarowych, 

• 	 rozmieszczenie sprz~tu ratunkowego (apteczki , itp.) 
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Montoi lamp hybrydowych w miejscowosci Nacpolsk 

• 	 rozmieszczenie i oznaczenie granic obszarow wewn~trznych i zewn~trznych stref pracy 

sprz~tu mechanicznego i pomocniczego, 

• 	 rozwiqzanie uktadow komunikacyjnych, transportowych na potrzeby budowy oraz 

ogrodzenie budowy z uwzgl~dnieniem mozliwosci komunikacji do przylegtych dziatek, 

• 	 wykonanie oznakowania robot na czas budowy zgodnie z warunkami technicznymi Dz. 

U. RP Zat . nr 220. 

VIII. Post~powanie w razie wystCl.pienia zagroienia: 

Roboty ziemne 

Roboty montaiowe 

W przypadku drobnych obrazen i skaleczen korzysta si~ z 

apteczki znajdujqcej si~ na zapleczu budowy. W razie 

powazniejszych obrazen wzywane jest pogotowie 

ratunkowe. 

W przypadku drobnych obrazen i skaleczen korzysta si~ z 

apteczki znajdujqcej si~ na zapleczu budowy. W razie 

powazniejszych obrazen wzywane jest pogotowie 

ratunkowe. 

IX. WSKAZANIE MIEJSCA PRZECHOWYWANIA DOKUMENTACJI BUDOWY ORAl DOKUMENTOW 


NIEZB~DNYCH DO PRAWIDt.OWEJ EKSPLOATACJI MASZVN IINNYCH URZJ\DZEN TECHNICZNYCH 


Wszelka dokumentacja budowy przechowywana b~dzie u Kierownika Budowy. 

\ { ( j 	 • ~ TA l':.' '(t lBOT 
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PLAN ORIENTACYJNY 

SKALA 1 :10000 


1. NACPOLSK 1 

2. NACPOLSK 2 
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oz. NR "&'4 , OSRGB NR 32 NA.CPOLSK 
DZ. NR 28111 , OBR~B NR 13 PGR 
NACPOlSK 
JEON. EVVIO . NR 142007 .2 NARUSZEWO 

GMINA NARUSZEWO 
NARUSZEWO leA 
0&.152 NARUSZEWO 

PROJEKT aUOOWlANQ.WYKONAWClY 

PLAN ORI ENTACYJNY 

-...-, 
RYSZARD SMIGIELSKI CIE-aQ/82 

Drogowo 

1:10000 

27.08.2019 r. 

1 

MGR INZ . PAWEl GONTAREKIMAZIOOO8IOWODl13 V_ "vJV III 



NAZWA INWESTYCJI:

27.08.2019 r.

Drogowa

1:500

2
TYTUŁ RYSUNKU:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA 

TERENU

NUMER RYSUNKU:

STADIUM:

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

INWESTOR:

GMINA NARUSZEWO
NARUSZEWO 19A
09-152 NARUSZEWO

ADRES INWESTYCJI: BRANŻA:

SKALA:

DATA OPRACOWANIA:

PODPIS:OPRACOWAŁ:

MONTAZ LAMP HYBRYDOWYCH W MIEJSCOWOŚCI NACOLSK

 

DZ. NR 48/4, OBRĘB NR 32 NACPOLSK
DZ. NR 28/11, OBRĘB NR 13 PGR NACPOLSK
JEDN. EWID. NR 142007_2 NARUSZEWO

CIE-89/82

NUMER UPRAWNIEŃ:

RYSZARD ŚMIGIELSKI

PROJEKT 
ZAGOSPODAROWANIA 

TERENU
SKALA 1:500

UWAGA:
PROPONOWANA LOKALIZACJA LATARNI ZNAJDUJE 
SIĘ W OSI GRANIC POMIĘDZY BUDYNKAMI 
WIELORODZINNYMI W ODLEGŁOŚĆ 0,50 M OD 
GRANICY DZIAŁKI NR 48/4 DO LICA SŁUPA
PODCZAS MONTAŻU LATARNI NALEŻY ZACHOWAĆ 
MIN. ODLEGŁOŚCI SKRAJNI DROGOWEJ TJ. 
POZIOMA 0,50 M, PIONOWA 4,50 M

PODPIS:NUMER UPRAWNIEŃ:

MAZ/0008/OWOD/13MGR INŻ. PAWEŁ GONTAREK

OPRACOWAŁ:

0,50

1

PROJEKTOWANA LAMPA 
HYBRYDOWA O MOCY 20W

H=7,50M/5,00M

0,50

2

47,00

PROJEKTOWANA LAMPA 
HYBRYDOWA O MOCY 20W

H=7,50M/5,00M

0,50

0,50

20,00

4

3

PROJEKTOWANA LAMPA 
HYBRYDOWA O MOCY 20W

H=7,50M/5,00M

PROJEKTOWANA LAMPA 
HYBRYDOWA O MOCY 20W

H=7,50M/5,00M

12,50

12,50
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UWAGA: 
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NAZWA INWESTYCJI:

27.08.2019 r.

Drogowa

1:500

3.1
TYTUŁ RYSUNKU:

PLAN SYTUACYJNY-NACPOLSK 1
NUMER RYSUNKU:

STADIUM:

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

INWESTOR:

GMINA NARUSZEWO
NARUSZEWO 19A
09-152 NARUSZEWO

ADRES INWESTYCJI: BRANŻA:

SKALA:

DATA OPRACOWANIA:

PODPIS:OPRACOWAŁ:

MONTAZ LAMP HYBRYDOWYCH W MIEJSCOWOŚCI NACOLSK

 

NACPOLSK, DZ. NR: 48/4 JEDN. EWID. NR 
142007_2 NARUSZEWO, OBRĘB NR 32 
NACPOLSK

CIE-89/82

NUMER UPRAWNIEŃ:

RYSZARD ŚMIGIELSKI

PLAN SYTUACYJNY
SKALA 1:500

0,50
1

PROJEKTOWANA LAMPA 
HYBRYDOWA O MOCY 20W

H=7,50M/5,00M

0,50

2

47,00

UWAGA:
PROPONOWANA LOKALIZACJA LATARNI ZNAJDUJE 
SIĘ W OSI GRANIC POMIĘDZY BUDYNKAMI 
WIELORODZINNYMI W ODLEGŁOŚĆ 0,50 M OD 
GRANICY DZIAŁKI NR 48/4 DO LICA SŁUPA
PODCZAS MONTAŻU LATARNI NALEŻY ZACHOWAĆ 
MIN. ODLEGŁOŚCI SKRAJNI DROGOWEJ TJ. 
POZIOMA 0,50 M, PIONOWA 4,50 M

PROJEKTOWANA LAMPA 
HYBRYDOWA O MOCY 20W

H=7,50M/5,00M

PODPIS:NUMER UPRAWNIEŃ:

MAZ/0008/OWOD/13MGR INŻ. PAWEŁ GONTAREK

OPRACOWAŁ:
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UWAGA: 
PROPONOWANA LOKALIZACJA LATARN I ZNAJDUJE 
511; W 051 GRANIC POMII;DZY BUDYNKAMI 
WIELORODZINNYMI W ODLEGW$C 0,50 M OD 
GRANICY DZiALKI NR 48/4 DO LICA StUPA 
PODCZAS MONTAtU LATARNI NALEtY ZACHOWAC 
MIN. ODLEGtO$CI SKRAJNI DROGOWEJ TJ. 
POZIOMA 0,50 M, PIONOWA 4,50 M 
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PLAN SYTUACYJNY
SKALA 1:500

0,50

0,50

20,00

2

1

PROJEKTOWANA LAMPA 
HYBRYDOWA O MOCY 20W

H=7,50M/5,00M

PROJEKTOWANA LAMPA 
HYBRYDOWA O MOCY 20W

H=7,50M/5,00M

12,50

12,50

NAZWA INWESTYCJI:

27.08.2019 r.

Drogowa

1:500

3.2
TYTUŁ RYSUNKU:

PLAN SYTUACYJNY-NACPOLSK 1
NUMER RYSUNKU:

STADIUM:

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

INWESTOR:

GMINA NARUSZEWO
NARUSZEWO 19A
09-152 NARUSZEWO

ADRES INWESTYCJI: BRANŻA:

SKALA:

DATA OPRACOWANIA:

PODPIS:OPRACOWAŁ:

MONTAZ LAMP HYBRYDOWYCH W MIEJSCOWOŚCI NACOLSK

 

NACPOLSK, DZ. NR: 28/11 JEDN. EWID. NR 
142007_2 NARUSZEWO, OBRĘB NR 13 PGR 
NACPOLSK

CIE-89/82

NUMER UPRAWNIEŃ:

RYSZARD ŚMIGIELSKI

UWAGA:
PROPONOWANA LOKALIZACJA LATARNI ZNAJDUJE 
SIĘ W OSI GRANIC POMIĘDZY BUDYNKAMI 
WIELORODZINNYMI W ODLEGŁOŚĆ 0,50 M OD 
GRANICY DZIAŁKI NR 48/4 DO LICA SŁUPA
PODCZAS MONTAŻU LATARNI NALEŻY ZACHOWAĆ 
MIN. ODLEGŁOŚCI SKRAJNI DROGOWEJ TJ. 
POZIOMA 0,50 M, PIONOWA 4,50 M

PODPIS:NUMER UPRAWNIEŃ:

MAZ/0008/OWOD/13MGR INŻ. PAWEŁ GONTAREK

OPRACOWAŁ:



SZCZEGÓŁ LAMPY
SKALA 1:50
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1
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3

4
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6

7

8

9

Element Materiał Ilość

Słup

Mocowanie solara

Mocowanie turbiny

Wysięgnik oprawy

Oprawa LED

Bateria słoneczna

Turbina wiatrowa

Kontroler ładowania we wnęce

Skrzynka na akumulator

Stal ocynk.

Stal ocynk.

Stal ocynk.

Stal ocynk.

Szkło/Alum.

Stal ocynk.

Tw. szt.

Stal/Alum

Tw. szt.

1

1

1

1

1

2

1

1

1

UWAGA: Należy zastosować fundament typu B-160 (klasa betonu min. C25/30)

NAZWA INWESTYCJI:

27.08.2019 r.

Drogowa

1:50

4

MAZ/0008/OWOD/13

NUMER UPRAWNIEŃ:

TYTUŁ RYSUNKU:

SZCZEGÓŁ OŚWIETLENIA 

HYBRYDOWEGO

NUMER RYSUNKU:

MGR INŻ. PAWEŁ GONTAREK

STADIUM:

PROJEKT  BUDOWLANO-WYKONAWCZY

INWESTOR:

GMINA NARUSZEWO
NARUSZEWO 19A
09-152 NARUSZEWO

ADRES INWESTYCJI: BRANŻA:

SKALA:

DATA OPRACOWANIA:

PODPIS:OPRACOWAŁ:

MONTAŻ LAMP HYBRYDOWYCH W MIEJSCOWOŚCI NACPOLSK

 

DZ. NR 48/4, OBRĘB NR 32 NACPOLSK
DZ. NR 28/11, OBRĘB NR 13 PGR NACPOLSK
JEDN. EWID. NR 142007_2 NARUSZEWO

NUMER UPRAWNIEŃ:PROJEKTOWAŁ: PODPIS:
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