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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU – CZĘŚĆ OPISOWA 

1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest Projekt zagospodarowania terenu farmy fotowoltaicznej  
Ropczyce o mocy 1698,4 kWp, zlokalizowanej na działkach o nr ewid. 2982/8, 2982/15, 2982/23, obręb 0001 
Ropczyce, gmina Ropczyce, powiat ropczycko-sędziszowski, województwo podkarpackie. 

2. OKREŚLENIE ISTNIEJĄCEGO STANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

Teren planowanej inwestycji posiada dostęp do drogi publicznej za pośrednictwem drogi wewnętrznej. 
Stopień uzbrojenia jest wystarczający do potrzeb realizacji farmy Fotowoltaicznej. W stanie istniejącym 
znajdują się nieczynne linie kablowe oznaczone na projekcie zagospodarowania terenu jako 3eWD-n. 
Potwierdzonej przez gestora sieci na podstawie sporządzonej notatki branżowej. Wyrażającego jednocześnie 
decyzje zezwalającą na budowę instalacji bezpośrednio na linii kablowej.  

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

a) Urządzenia budowlane związane z obiektami budowlanymi: 

Przedmiotem inwestycji jest budowa farmy fotowoltaicznej polegająca na montażu: 

– wolnostojących konstrukcji wsporczych wraz z ogrodzeniem; 

– paneli fotowoltaicznych na konstrukcji; 

– urządzeń elektroenergetycznych AC i DC w tym: 

o linii kablowych niskiego napięcia AC, 

o linii kablowych prądu stałego DC, 

o Inwerterów,  

– kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN 

– przyłącza kablowego średniego napięcia, 

– systemu monitoringu, 

– oświetlenia zewnętrznego składającego się z słupów wraz z oprawami o wysokości 4m, 

– utwardzony pas dojazdowy. 

– Przeniesienie linii kablowych 2eS oraz 2eN 

W ramach opracowania na wydzielonym terenie dz. nr. 2982/8, 2982/15, 2982/23 zaprojektowano: 
konstrukcje wsporcze, na których zainstalowane zostaną panele fotowoltaiczne oraz inwertery, linie kablowe 
prądu stałego DC, linie kablowe niskiego napięcia. Wraz kontenerową stację transformatorową, oświetleniem 
zewnętrznym, instalacją monitoringu wizyjnego oraz przyłącza SN. 

Ogrodzenie wydzielonego terenu działki będzie miało wysokość do 2,1 m z wydzieleniem 20cm odstępu nad 
gruntem. 

Projektowana instalacja fotowoltaiczna składa się głównie z paneli fotowoltaicznych, które zostaną 
posadowione na konstrukcjach wsporczych, opartych na słupach stalowych wbijanych w grunt na odpowiednią 
głębokość według Projektu Wykonawczego. Na terenie instalacji zostanie wykonana instalacja 
elektroenergetyczna niskiego napięcia składająca się z linii kablowych oraz inwerterów. Elementy i obiekty 
przedmiotowej inwestycji będą posadowione na rzędnych odpowiadających obecnemu ukształtowaniu terenu. 
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W celu wyprowadzenia energii do sieci elektroenergetycznej zostanie ułożone przyłącze kablowe 
średniego napięcia od kontenerowej stacji transformatorowej do zakładowej stacji GPZ Ropczyce połączonej 
ze krajowym systemem energetycznym. Przyłącze kablowe zostanie wykonane linią kablową SN typu 3x 
XRUHAKXS 1x120/50mm2. 

Projektowane zagospodarowanie nie zmieni kierunku odpływu wody opadowej ze szkodą dla gruntów 
sąsiednich. Woda opadowa zostanie odprowadzona na własną działkę. 

b) sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków: 

Farma Fotowoltaiczna nie powoduje powstawania ścieków bytowych, jest to obiekt 
bezobsługowy w związku z tym nie ma potrzeby ich odprowadzania. 

c) układ komunikacyjny: 

Wewnątrz Farmy Fotowoltaicznej przewiduje się przerwy między konstrukcjami wsporczymi 
mające również służyć jako układ komunikacyjny. Samochody w celu serwisu farmy fotwotaicznej 
mają miejsce postojowe przy stacji transformatorowej 

d) dostęp do drogi publicznej: 

Projektowane zamierzenie inwestycyjne nie powoduje ograniczeń dostępu do drogi publicznej 
i pozbawienia możliwości korzystania z infrastruktury (wody, gazu, kanalizacji, energii elektrycznej, 
cieplnej, środków łączności), sama Farma Fotowoltaiczna ma zapewniony dostęp do drogi publicznej 
za pośrednictwem drogi wewnętrznej. 

e) parametry techniczne sieci i urządzeń uzbrojenia terenu: 

Planowane uzbrojenie terenu dotyczy jedynie branży elektrycznej, składa się z: wolnostojących 
konstrukcji wsporczych, paneli fotowoltaicznych na konstrukcji, urządzeń elektroenergetycznych AC 
i DC w tym linii kablowych nN AC, DC, Inwerterów, kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN.  

- woda – nie dotyczy 

- ciepło – nie dotyczy 

- kanalizacja – nie dotyczy 

- gaz – nie dotyczy 

f) ukształtowanie terenu i układ zieleni, w zakresie niezbędnym do uzupełnienia części rysunkowej 
projektu zagospodarowania działki lub terenu 

Projektowany teren czynny biologicznie wykonany zostanie w formie traw na gruntach ornych, 
powierzchnia trwałej zabudowy stanowi jedynie kontenerowa stacja transformatorowa oraz słupy 
konstrukcji wsporczych.  

 
        Przedsięwzięcie nie zmienia swoim zakresem ukształtowania terenu, konstrukcje wsporcze 
wykorzystują istniejące ukształtowanie terenu. Układ zieleni niskiej i wysokiej zostaje zachowany. 
Okresowo planuje się przycinanie traw między konstrukcjami z panelami fotowoltaicznymi (dwa razy 
w roku). 
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4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI 

 Działka o nr ewid.  2982/8, 2982/15, 2982/23  Projekt  
a) 

Powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejących obiektów budowlanych 
1. Powierzchnia zajęta przez stację transformatorową SN/nN dla EF Ropczyce  

 
 

16,71 m2 

b) Powierzchnia dróg, parkingów, placów i chodników 80,0 m2  
c) Powierzchnia biologicznie czynna 23125,76 m2 (99%) 
d) Powierzchnia innych części terenu niezbędnych do sprawdzenia zgodności z ustaleniami 

decyzji WZ: 
1. Łączna powierzchnia działek 
2. Powierzchnia projektowanej Farmy Fotowoltaicznej Ropczyce (po obrysie) 
3. Powierzchnia paneli fotowoltaicznych na działce (rzut poziomy) 

 
 

128 515 m2  
23 142,47 m2 
7 307,12 m2 

 

5. INFORMACJE I DANE 

a) o rodzaju ograniczeń lub zakazów w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu wynikających z aktów 
prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu-brak ograniczeń w 
zabudowie 

b) czy działka lub teren, na którym jest projektowany obiekt budowlany są wpisane do rejestru zabytków 
lub gminnej ewidencji zabytków lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze 
objętym ochroną konserwatorską 

Teren budowy nie jest objęty ochroną dziedzictwa kulturowego i nie występują na nim obiekty 
wymagające takiej ochrony w rozumieniu ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami (Dz. U z 2018 r. poz. 2067 z późn. zm.). 

c) określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia budowlanego – jeśli 
zamierzenie budowlane znajduje się w granicach terenu górniczego, 

d) określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia budowlanego 

Nieruchomość jest zlokalizowana poza terenem górniczym, w związku z tym realizacja przedsięwzięcia 
inwestycyjnego nie podlega wymogom i uwarunkowaniom określonym w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. 
Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2014 r. poz. 614). 

e) o charakterze, cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia 
użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia z zakresie zgodnym z 
przepisami odrębnymi. 

Zgodnie z art. 71 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 
z 2019 poz. 1839), na podstawie § 3 ust. 1 pkt. 54 Farma Fotowoltaiczna (OZE) zajmująca powierzchnię 
powyżej 1ha, zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.   

Ochrona środowiska: Po uzgodnieniu z Regionalną Dyrekcją Środowiska oraz opinią sanitarną 
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie, Burmistrz Ropczyc wydał Decyzję o 
środowiskowych uwarunkowaniach znak: OŚIR.6220.8.2021 z dnia 25.01.2022 r. stwierdzając brak 
konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10.09.2019 r., w sprawie przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 poz. 1839) planowane przedsięwzięcie nie spowoduje 
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wzrostu emisji oraz wzrostu zużycia surowców (w tym wody), materiałów, paliw, energii, w związku z 
powyższym nie jest wymagane sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. 

Przedmiotowa inwestycja biorąc pod uwagę jej poszczególne etapy: realizacji, eksploatacji lub 
użytkowania, likwidacji z uwagi na rodzaj, charakterystykę, skalę oraz usytuowanie w/w inwestycji nie będzie 
miała znacząco negatywnego oddziaływania na cele ochrony, przedmioty ochrony, integralność obszarów i 
spójność sieci obszarów Natura 2000.  

Planowane przedsięwzięcie nie jest lokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie przyrodniczym obszarów 
chronionych, w tym Natura 2000 objętych ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 
przyrody (Dz. U. 1995 poz. 133). 

Przedmiotowa inwestycja nie wymaga zaopatrzenia w wodę, nie zanieczyszcza atmosfery, nie emituje 
ścieków. Zatem nie zachodzi potrzeba unieszkodliwiania odpadów ani zapewniania jej innej infrastruktury 
technicznej – ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2019 poz. 1396).  

Pole elektromagnetyczne: Farma fotowoltaiczna, a w tym kontenerowa stacja transformatorowa SN/nN, 
ze względu na wytwarzane pole elektromagnetyczne, nie należą do inwestycji mogących znacząco oddziaływać 
na środowisko. Dla tego rodzaju obiektu, zgodnie z art. 135 ustawy Prawo ochrony środowiska, nie ustala się 
obszaru ograniczonego użytkowania. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Ochrony Zdrowia z dnia 17 grudnia 
2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów 
sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U. 2019, poz. 2448), natężenia pola elektrycznego 50Hz 
opisywane są następującymi wartościami granicznymi: 

 10kV/m – dla obszarów nie przeznaczonych na pobyt ludzi, 
 10-1kV/m – dla obszarów ograniczonego użytkowania, 

 ≤1kV/m – obszary zabudowy mieszkaniowej oraz obszary lokalizacji szpitali, żłobki, przedszkola,  
Miarą oddziaływania pola elektrycznego na ludzi oraz środowisko jest wartość jego natężenia na 

wysokości 2 m nad ziemią lub innymi powierzchniami, na których mogą przebywać ludzie (np. dachy, tarasy, 
balkony, podesty). 

Dla kontenerowych stacji transformatorowych zjawisko pola elektrycznego zostało „zamknięte” w ich 
wnętrzu, obudowę stacji stanowi zbrojony kontener betonowy, zatem jej oddziaływanie na ludzi i środowisko, 
zgodnie z ww. przepisem nie zachodzi. Wartość dopuszczalną natężenia pola magnetycznego dla terenów 
przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową w wymienionym rozporządzeniu określono na 60A/m, co 
odpowiada wartości indukcji elektromagnetycznej ok. 75 μT. Dla kontenerowych stacji transformatorowych w 
obudowie betonowej, wartości dopuszczalne natężenia pola elektromagnetycznego oraz oddziaływań nie są w 
żaden sposób przekroczone, a więc nie zachodzi potrzeba tworzenia obszarów ograniczonego użytkowania. 

Oddziaływanie akustyczne: Wartości dopuszczalnego poziomu hałasu określone są w Rozporządzeniu 
Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. (Dz. U. Nr 120, poz. 826). Dopuszczalny poziom hałasu 
emitowany przez stacje elektroenergetyczne został podany w tabeli nr 2 ww. rozporządzenia i wynosi on: 
dla terenów zabudowy mieszkaniowej jedno- i wielorodzinnej: 50 dB w ciągu dnia oraz 40 dB w porze nocnej, 
dla obszarów chronionych: 45dB w porze dziennej oraz 40dB w porze nocnej. 

Przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne tj. konstrukcje stelaży z panelami fotowoltaicznymi oraz 
kontenerowa stacja transformatorowa nie oddziałuje akustyczne na otoczenie nie przekraczając dopuszczalnych 
poziomów emitowanych hałasów. 
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6. INNE DANE WYNIKAJĄCE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU I STOPNIA 

SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBÓT 

BUDOWLANYCH 

Zgodnie z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach znak OŚir.6220.8.2021 z dnia 25.01.2022 zostały 
spełnione poniższe punkty: 

1. Prace ziemne związane z budową farmy fotowoltaicznej prowadzone będą poza okresem wzmożonej 
aktywności fauny tj. poza 1 marca - 15 sierpnia. 

2. W trakcie wykonywania wykopów po każdym zakończonym dniu powstałe zagłębienia terenu zostaną 
zabezpieczone aby uniknąć wpadniecie przez drobne oraz średnie zwierzęta.  

3. Zabezpieczyć zaplecze budowy w środki neutralizacji wycieków substancji ropo chodnych. 

4. Zastosowane panele fotowoltaiczne zostaną pokryte powłoką antyrefleksyjną. 

5. Powierzchnia pod panelami nie zostanie przekształcona a zostanie zagospodarowana roślinnością niska 
okresowo koszoną.   

6. Na terenie farmy nie będą stosowane środki chemiczne ograniczające wzrost roślin.  

7. Podczas eksploatacji farmy nie będą używane środki chemiczne.  

8. W celu uniknięcia przedostania się oleju lub cieczy izolacyjnej do środowiska wodno-gruntowego w 
przypadku awarii, istnieje możliwość zmagazynowania minimum 110 % zawartości oleju z transformatora 
w szczelnej misie olejowej znajdującej się pod danym transformatorem. 

 

Zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy znak GP.6730.39.2022 z dnia 30.03.2022 zostały spełnione 
poniższe punkty: 

1. Wysokość urządzeń nie przekroczy 4 m. 

7.  INFORMACJE O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU. 

Realizacja inwestycji nie będzie powodować ograniczenia dostępu do drogi publicznej, możliwości 
korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz środków łączności przez osoby trzecie w 
obszarze oddziaływania obiektu budowlanego. Rozwiązania techniczne, usytuowanie obiektu oraz sposób 
zagospodarowania terenu nie będą powodować uciążliwości związanych z hałasem, wibracjami. Zamierzenie 
nie wpłynie na pogorszenie klimatu akustycznego w rejonie. Emisja promieniowania elektromagnetycznego 
wytwarzanego na etapie eksploatacji przedsięwzięcia nie może być źródłem przekroczeń wartości 
dopuszczalnych określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie 
dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania 
tych poziomów (Dz. U. 2019, poz. 2448).  

Zasięg obszaru oddziaływania obiektu mieści się w całości na działkach inwestycji. Projektowana 
instalacja nie przekracza dopuszczalnych wartości pola elektrycznego oraz magnetycznego. Zakres 
oddziaływania zamyka się w granicach opracowania. 

Projektowane zamierzenie inwestycyjne nie powoduje ograniczeń dostępu do drogi publicznej  
i pozbawienia możliwości korzystania z infrastruktury (wody, gazu, kanalizacji, energii elektrycznej, cieplnej, 
środków łączności).  
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           ZM  ROPCZYCE 

 

PAB 1 
 

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY 

ZAMIERZENIE BUDOWLANE: BUDOWA  FARMY FOTOWOLTAICZNEJ  ‘‘ZM  

ROPCZYCE’’  O  MAX.  MOCY  DO  1,7  MW  WRAZ  Z 

NIEZBĘDNĄ  INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ 

LOKALIZACJA:  DZ.  NR 2982/8,  2982/15,  2982/23,  OBRĘB  0001  ROPCZYCE  
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA:  181503_4   
MIEJSCOWOŚĆ:  ROPCZYCE ,  GMINA:  ROPCZYCE  
POWIAT ROPCZYCKO-SĘDZISZOWSKI,  WOJEWÓDZTWO 

PODKARPACKIE  

KAT.  OBIEKTU BUD. :  VIII 

INWESTOR:    ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE S.A.  
                                                                 UL .  POSTĘPU 15C, 

                                                   02-676  WARSZAWA  

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW 

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 
niniejszym oświadczam, że Projekt Architektoniczno-Budowlany został wykonany 

zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. 

ZESPÓŁ PROJEKTOWY  

SPEC JAL NOŚĆ  ZAKRES  
IMIĘ I  N AZWISKO ,  NUM ER U PRAW NIEŃ ORA Z 

P ODPIS  

ELEKTROEN ER GETY CZNA  

GŁÓWNY 

PROJEKTA NT  

M GR INŻ .  RO BER T RYBA CKI  
N R EW ID .  KUP/0127/PBE/19 

SPRAWDZA JĄ CY  

M GR INŻ .  RA DO SŁA W MALIN O WSK I  
N R EW ID .  SLK/9471/PBE/21 

KONSTRUKC YJN O-BUDOWLANA  

 
 
 
 
 

 

PROJEKTA NT  

M GR INŻ .  MA RCI N SZ LEG ER  
N R EW ID .  SLK/5075/PWOK/13 

SPRAWDZA JĄ CY  

M GR INŻ .  PAWEŁ K OW ALS KI  
N R EW ID .SLK/7224/PBKB /17 

 

Tomaszów Mazowiecki, 1 czerwca 2022 r.   

Spis treści: 



           ZM  ROPCZYCE 

 

PAB 2 
 

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY .................................................................................. 1 

Oświadczenie Projektantów ................................................................................................................................. 1 

Projekt Architektoniczno-Budowlany – część opisowa ....................................................................................... 3 

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego będącego przedmiotem zamierzenia budowlanego .................... 3 

2. Zamierzony sposób użytkowania oraz program użytkowy obiektu budowlanego ....................................... 3 

3. Układ przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego, w tym jego wygląd zewnętrzny, 
uwzględniając charakterystyczne wyroby wykończeniowe i kolorystykę elewacji ............................................. 3 

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego .................................................................................... 6 

5. Opinia geotechniczna ................................................................................................................................... 7 

6. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na 
środowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie pod względem ............................... 8 

7. Informacja o zasadniczych elementach wyposażenia budowlano-instalacyjnego zapewniających 
użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem ........................................................................... 9 

8. Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej, stosownie do zakresu projektu ............................ 9 

Część rysunkowa Projektu Architektoniczno-Budowlanego ............................................................................. 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



           ZM  ROPCZYCE 

 

PAB 3 
 

 
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY – CZĘŚĆ OPISOWA 

1. RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BĘDĄCEGO 

PRZEDMIOTEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 

Przedmiotową inwestycję wg definicji z Prawa budowlanego można zakwalifikować jako - Obiekt 
budowlany. Farma Fotowoltaiczna składa się z elementów dopuszczonych jako wyrób budowlany. 

Przedmiotową inwestycję zaliczamy do następujących kategorii obiektów budowlanych: 

VIII – inne budowle 

2. ZAMIERZONY SPOSÓB UŻYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UŻYTKOWY 

OBIEKTU BUDOWLANEGO 

Obiekt budowlany w postaci Farmy Fotowoltaicznej będzie obiektem bezobsługowym służącym do 
przekazywania wyprodukowanej energii elektrycznej do sieci elektroenergetycznej średniego napięcia. 

Farma Fotowoltaiczna składać się będzie z 3088 szt. monokrystalicznych paneli fotowoltaicznych, 
produkcji firmy Trina Solar o mocy 550Wp. Sumaryczna moc zainstalowana wyniesie 1698,4kWp.  

Zastosowane panele współpracować będą z 7 szt. inwerterów o mocy nominalnej 𝑃 = 215𝑘𝑊, mocy 
maksymalnej 𝑃 = 215𝑘𝑊, produkcji firmy Huawei typu SUN2000-215KTL-H0,  

Produkowana energia elektryczna zostanie dostarczana do sieci elektroenergetycznej średniego napięcia,  
o napięciu 15kV poprzez projektowaną kontenerową stację transformatorową SN/nN wyposażoną  
w transformator o mocy 𝟏𝟔𝟎𝟎 𝐤𝐕𝐀. Przyłącze kablowe średniego napięcia ze stacji transformatorowej do 
rezerwowego pola P-25 stacji zakładowej 15kV połączonej ze krajowym systemem energetycznym. 

Wskazane wyżej charakterystyczne parametry Farmy fotowoltaicznej zgodne są  
z zapisami Decyzji o warunkach zabudowy nr znak: GP.6730.39.2022 z dnia 30.03.2022 r. oraz decyzji 
Burmistrza Ropczyc o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia z dnia 
25.01.2022. znak: OŚiR.6220.8.2021 wraz z decyzją o zmianie nr OŚiR.6220.8.2021 z dnia 25.01.2022 r. 

 

3. UKŁAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU 

BUDOWLANEGO, W TYM JEGO WYGLĄD ZEWNĘTRZNY, 
UWZGLĘDNIAJĄC CHARAKTERYSTYCZNE WYROBY WYKOŃCZENIOWE I 

KOLORYSTYKĘ ELEWACJI 

Konstrukcja wsporcza pod panele fotowoltaiczne to wolnostojący obiekt budowlany o charakterze wiaty 
jednospadowej o kącie spadku połaci nie więcej niż 25°. Dopuszczalna odchyłka kąta wynosi ±2°. Montaż paneli 
fotowoltaicznych za pomocą systemowych klem dobranych do wysokości ramy modułu. Elementy konstrukcji 
łączone są za pomocą śrub. Konstrukcję wykonać zgodnie z PN-EN 1090 klasa EXC2 i montować zgodnie z 
instrukcją montażu. 

Panele fotowoltaiczne są to urządzenia elektryczne, w których przy wykorzystaniu zjawiska 
fotoelektrycznego zachodzi bezpośrednia przemiana energii promieniowania świetlnego w energię elektryczną.  
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Panele zostaną zainstalowane na wolnostojących metalowych stelażach posadowionych bezpośrednio  
w gruncie. Posadowienie odbędzie się poprzez palowanie słupów. 

Inwertery DC/AC są to urządzenia elektroenergetyczne służące do przekształcania prądu stałego 
uzyskanego z paneli fotowoltaicznych na prąd zmienny sinusoidalny o parametrach sieci elektroenergetycznej, 
do której zostają przyłączone.  

Projektowane inwertery będą pracować w układzie trójfazowym oraz zostaną wyposażone  
w automatyczną synchronizację pomiędzy sobą i siecią elektroenergetyczną. 

Przed uruchomieniem inwerterów i podaniem napięcia po stronie AC należy skonfigurować urządzenia 
zgodnie ze standardami Operatora sieci dystrybucyjnej.  

Linie kablowe prądu stałego DC tj. połączenia paneli fotowoltaicznych między sobą oraz połączenia 
łańcuchów paneli fotowoltaicznych do inwerterów należy wykonać przewodami solarnymi jednożyłowymi o 
przekroju 6 mm2. Część połączeń pomiędzy panelami fotowoltaicznymi wykonać przewodami solarnymi 
zamontowanymi bezpośrednio w panelach. Zakończenie przewodów po obu stronach tj. od strony paneli i 
inwerterów wykonać wtykami na przewód solarny, typu MC-4. Przewody prowadzić po konstrukcji stelaży, 
przewody należy mocować do konstrukcji za pomocą opasek zaciskowych odpornych na warunki 
atmosferyczne i promieniowanie UV.  

Połączenia kablowe między kolejnymi rzędami konstrukcji prowadzić w ziemi w rurach osłonowych typu 
DVK. Końce rur zabezpieczyć dławnicami czopowymi. 

Linie kablowe niskiego napięcia AC typu YAKXS (zgodnie ze schematem strukturalnym zasilania) do 
rozłączników bezpiecznikowych listwowych zlokalizowanych w rozdzielnicy niskiego napięcia w stacji 
transformatorowej. W przypadku skrzyżowań linii kablowych niskiego napięcia z istniejącym i projektowanym 
uzbrojeniem terenu należy zabezpieczyć je rurami osłonowymi typu DVKØ110.  

Przyłącze kablowe Średniego napięcia zostanie wykonane na odcinku stacja transformatorowa SN/nN – 
modernizowana rozdzielnica SN nr P-25 budynku GSR 15kV. Przyłącze kablowa zostanie wykonane kablem 
3xXRUHAKXS 1x120/50mm2. Kable w układzie trójkątnym zostaną ułożone w otwartym wykopie o 
głębokości 0,9÷1,0 m na podsypce piaskowej o grubości co najmniej 0,1 m. Głębokość ułożenia kabli min. 0,8 
m p.p.t., w obszarze pól uprawnych min. 0,9 m p.p.t., 25 cm powyżej kabla należy przykryć go folią z tworzywa 
sztucznego, koloru czerwonego oraz zaopatrzyć w trwałe oznaczniki kablowe na całej jego długości oraz przy 
wejściu na słup i rozdzielni niskiego napięcia stacji transformatorowej.  

Dane przedsięwzięcie uwzględnia również przebudowę przyłączy kablowych istniejących obiektów o 
oznaczeniu 2eS oraz 2eN zgodnie z załączonym zagospodarowaniem terenu. Przebudowa będzie polegać na 
przenoszeniu linii kablowych układając zgodnie z informacjami zamieszczonymi powyżej odnośnie linii 
kablowych niskiego i średniego napięcia AC. W przypadku niewystarczających odcinków zastosować 
mufowanie w celu wydłużenia odcinków kablowych.  

Ułożenie kabli DC i AC 

Linie kable ułożyć po trasie zgodnej z rys. PZT oraz zgodnie z normą N SEP–E–004. Kabel układać  
w wykopie o głębokości 0,8 m na podsypce z piasku o grubości co najmniej 0,1m. Głębokość ułożenia kabli 
min. 0,7 m p.p.t. Kabel powinien być ułożony w wykopie linią falistą z zapasem ok. 3-4% długości kabla. 
Podczas układania linii kablowej w wykopie należy przestrzegać minimalnego promienia gięcia wyznaczonego 
przez producenta kabla. Na ułożony kabel wykonać obsypkę z piasku o grubości 0,1m, następnie zasypać 
warstwą rodzimego gruntu, co najmniej 0,15m. Na tak ułożoną warstwę piasku i gruntu rodzimego należy ułożyć 
folię oznacznikową z tworzywa sztucznego, koloru niebieskiego o grubości min. 0,5mm i szerokości nie 
mniejszej niż 20cm. Odległość folii od kabla powinna wynosić, co najmniej 25cm. Rów zasypać ziemią rodzimą 
i zagęścić przez ubicie. Przed zasypaniem kabel oznaczyć w odstępach co 10m trwałymi oznacznikami na całej 
długości kabla oraz w miejscach charakterystycznych (skrzyżowania, złącza kablowe, rozdzielnice, wejścia do 
kanałów). Na oznacznikach należy umieścić trwałe napisy zawierająca: numer ewidencyjny linii (nazwa) lub 



           ZM  ROPCZYCE 

 

PAB 5 
 

nazwę obiektów, które łączy, typ i przekrój kabla, napięcie znamionowe, właściciela kabla oraz rok ułożenia 
kabla. 

Stacja transformatorowa SN/nN 

Przewidziano kontenerową stację transformatorową typu MRw-b 20/1600-3 z transformatorem o mocy 
1600kVA w prefabrykowanej obudowie żelbetowej. 

Oświetlenie terenu Inwestycji  

W ramach projektowanej inwestycji planuje się wybudowanie słupów oświetleniowych aluminiowych 
wyposażonych w oprawy LED, czujniki zmierzchu na projektowanych słupach o wysokości do 4m. W skład 
oświetlenia wchodzą również linie kablowe zasilające oprawy LED wraz z wysięgnikiem i uziemieniem. 
Zasilanie oświetlenia zewnętrznego należy wyprowadzić z rozdzielni potrzeb własnych stacji 
transformatorowej. Moc opraw oświetleniowych nie przekroczy 100W wraz z maksymalną ilością do 40 sztuk.   

Monitoring zewnętrzny CCTV oraz System sygnalizacji włamania i napadu SSWiN  

Projektuje się wykonanie systemu monitoringu wizyjnego w skład którego wchodzi: 

Urządzenie rejestrujące i zarządzające systemem CCTV i SSWiN typu ADPRO iFT zlokalizowane w stacji 
transformatorowej 

Stacjonarna kamera wizyjna IP o rozdzielczości 4Mpix wraz czujka PIR ADPRO PRO E umieszczone na 
stalowych słupkach o wysokości 3,0m, zlokalizowanych wzdłuż ogrodzenia obiektu. 

Urządzenia komunikacyjne oraz okablowanie telekomunikacyjne 

Urządzenia zasilające i dystrybuujące energie elektryczną 

Zaproponowane rozwiązanie oparte jest na urządzeniach pracujących przy wykorzystaniu transmisji 
TCP/IP. Systemy wideo IP daje użytkownikom możliwość monitorowania i odtwarzania obrazów poprzez sieć 
IP. Aplikacja systemu wideo IP umożliwia obserwację wideo i odtwarzanie z każdego miejsca w sieci 
wewnętrznej z możliwością udostępnienia sygnału do sieci zewnętrznej (Internet). Transmisja sygnału 
zrealizowana będzie z wykorzystaniem protokołu IP.  

Projektuje się montaż kamer w obudowie cylindrycznej o rozdzielczości 4MP wyposażonych w funkcję 
WDR, redukcję szumów 3D i oświetlacz podczerwieni o zasięgu do 50m. Obiektyw kamery jest regulowany 
zdalnie (pole widzenia i ostrość). Kamery należy zainstalować na słupkach CCTV za pomocą dedykowanego 
uchwytu do montażu na słupach na wysokości ok 2,8m nad poziomem terenu. Słupki kamerowe należy 
lokalizować w odległości ok 50m, a kamery należy ustawić w taki sposób aby w zasięgu pola widzenia była 
kolejna kamera, zlokalizowana na kolejnym słupku. Rozmieszczenie urządzeń zostało pokazane na projekcie 
zagospodarowania terenu. 

System Sygnalizacji Włamania i Napadu (SSWiN) ma za zadanie sygnalizowanie niepożądanych zdarzeń 
zaistniałych na terenie chronionego obiektu, a w szczególności zaistnienia przestępstw przeciwko mieniu oraz 
podnieść bezpieczeństwo obsługi w przypadku napadu. 

Urządzenia SSWiN mają za zadanie wykrycie i powiadomienie użytkownika systemu o naruszeniu bądź 
próbie naruszenia nadzorowanego obszaru. Celem nadrzędnym systemu jest jak najwcześniejsze wykrycie 
zagrożenia i umożliwienie użycia właściwych środków w celu uniknięcia lub minimalizacji strat. Projektuje się  
wykonanie systemu ochrony obwodowej w oparciu o pasywne czujki podczerwieni z optyką lustrzaną wzdłuż 
ogrodzenia. 
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4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO 

a) kubatura 

jedynym obiektem kubaturowym jest typowa kontenerowa stacja transformatorowa dostarczana jako 
wyrób budowlany. 

Masa i gabaryty stacji: 

Wymiary 
Długość [mm] 5460 
Szerokość [mm] 3060 
Wysokość [mm]:  
-        bryły głównej (bez dachu) 3000 
-        z dachem (od pow. gruntu) ~3230 

Masa bez wyposażenia [kg]: 
-        fundamentu 8500 
-        bryły głównej z drzwiami i żaluzjami 15000 
-        dachu 4900 
Powierzchnia zabudowy:  16,71 m2 
Kubatura zabudowy: 50,0 m3 

 

b) zestawienie powierzchni 

 Działka o nr ewid.  2982/8, 2982/15, 2982/23  Projekt  
a) 

Powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejących obiektów 
budowlanych 
1. Powierzchnia zajęta przez stację transformatorową SN/nN dla EF 
Ropczyce (w zależności od producenta stacji kontenerowej) 

 
 

16,71 m2 
 
 
 

b) Powierzchnia dróg, parkingów, placów i chodników 80,0 m2  
c) Powierzchnia biologicznie czynna 23125,76 m2 (99%) 
d) Powierzchnia innych części terenu niezbędnych do sprawdzenia 

zgodności z ustaleniami decyzji WZ: 
1. Łączna powierzchnia działek 
2. Powierzchnia projektowanej Farmy Fotowoltaicznej Ropczyce (po 
obrysie) 
3. Powierzchnia paneli fotowoltaicznych na działce (rzut poziomy) 

 
           

128 515 m2 
23 142,47 m2 

 
7 307,12 m2 
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5. OPINIA GEOTECHNICZNA 

a) Opinia geotechniczna posadowienia wolnostojących konstrukcji pod panele fotowoltaiczne 
 

Konstrukcja nośna pod panele fotowoltaiczne stanowi prosty układ konstrukcyjny, zaliczana jest do 
obiektów niskich o wysokości do 4,0 m n.p.t. Posadowiona w prostych warunkach gruntowych, dla których 
wystarcza jakościowe określenie właściwości gruntów. 

Obiekt sklasyfikowano do pierwszej kategorii geotechnicznej – określone zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. (Dz. U. 2012 poz. 463) w 
sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych. 

 Podczas robót fundamentowych konstrukcji wsporczych pod panele fotowoltaiczne nie będą 
prowadzone roboty ziemne. Konstrukcja nośna wykonana zostanie z profili stalowych zimnogiętych, słupy 
wbijane na odpowiednią głębokość według Projektu Wykonawczego. Sposobem na uzyskanie dokładnych 
wartości nośności i posadowienia jest wykonanie próbnych obciążeń. Badania takie pozwalają na oszacowanie 
przemieszczeń, a zarazem na wyznaczenie maksymalnej siły obciążającej słup. Próby muszą zostać wykonane 
zgodnie z obowiązującymi Polskimi Normami. Ze względu na występowanie w terenie dużego zagęszczenia 
sieci uzbrojenia terenu, wymagane jest prowadzenie prac pod nadzorem odpowiednich służb z powodu 
zagrożenia porażenia prądem elektrycznym lub uszkodzenia istniejącej sieci gazowej. 

b) Opinia geotechniczna posadowienia stacji transformatorowej 

 
Konstrukcja stacji transformatorowej należy do prostego układu konstrukcyjnego, w skład której wchodzą 

systemowe żelbetowe elementy prefabrykowane. 

W celu posadowienia stacji transformatorowej należy wykonać wykop z buforem 1,0 m pod całym 
obrysem fundamentu do głębokości poniżej lokalnej strefy przemarzania gruntu. W celu uzyskania wymaganej 
nośności podłoża gruntowego należy wybrać warstwę gruntu spoistego, max. 0,3 m do momentu otrzymania 
nienaruszonej struktury gruntu i uzupełnić ubytek odpowiednio zagęszczoną podsypką. Zagęszczenie nasypu 
prowadzić warstwami o grubości max. 0,2 m do uzyskania wskaźnika zagęszczenia I ≥ 0,9. 

Obiekt sklasyfikowano do pierwszej kategorii geotechnicznej – określone zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. (Dz. U. 2012 poz. 463) w 
sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych. 

ZESPÓŁ PROJEKTOWY  

SPECJALNOŚĆ  ZAKRES  IMIĘ I  NAZ WISKO ,  NUME R U PRAWNI EŃ ORA Z PODPIS  

KONSTRU KC YJN O-BUD OWLANA  

 
 
 
 
 

 

PROJEKTA NT  

M GR I NŻ .  MA RC IN SZLEG ER  
NR EW ID .  SLK/5075/PWOK/13  

SPRAWDZ AJĄCY  

M GR I NŻ .  PA WEŁ K OW A LS KI  
NR EW ID .SLK/7224/PBKB /17 
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6. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO 

CHARAKTERYZUJĄCE WPŁYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA 

ŚRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI I 

OBIEKTY SĄSIEDNIE POD WZGLĘDEM 

a) zapotrzebowania i jakości wody, jakości i sposobu odprowadzenia ścieków i wód opadowych 

Planowane przedsięwzięcie nie wymaga zaopatrzenia w wodę, tym samym nie generuje ścieków 
bytowych, wszelka woda opadowa nie zostanie zanieczyszczona tym samym nie wymaga oczyszczenia i 
zostanie odprowadzona na teren pod i między panelami (teren biologicznie czynny) 

b) emisji zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych, z podaniem ich rodzaju, 
ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się 

Planowane przedsięwzięcie w okresie normalnej eksploatacji nie generuje emisji zanieczyszczeń 
gazowych. 

c) Rodzaju i ilości wytwarzania odpadów 

Planowane przedsięwzięcie w okresie eksploatacji nie generuje odpadów. 

d) Właściwości akustycznych oraz emisji drgań, a także promieniowania, w szczególności jonizującego, 
pola elektromagnetycznego i innych zakłóceń, z podaniem odpowiednich parametrów tych czynników 
i zasięgu ich rozprzestrzeniania się 

Oddziaływanie akustyczne definiuje się jako: 

 dla terenów zabudowy mieszkaniowej jedno- i wielorodzinnej: 50dB w ciągu dnia oraz 40dB w porze 
nocnej, 

 dla obszarów chronionych: 45dB w porze dziennej oraz 40dB w porze nocnej. 

Przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne tj. konstrukcje wsporcze z panelami fotowoltaicznymi oraz 
kontenerowa stacja transformatorowa nie oddziałuje akustyczne na otoczenie. 

Dla kontenerowych stacji transformatorowych zjawisko pola elektrycznego zostało „zamknięte” w ich 
wnętrzu, obudowę stacji stanowi zbrojony kontener betonowy, zatem jej oddziaływanie na ludzi i środowisko, 
zgodnie z ww. przepisem nie zachodzi. 

Wartość dopuszczalną natężenia pola magnetycznego dla terenów przeznaczonych pod zabudowę 
mieszkaniową w wymienionym rozporządzeniu określono na 60A/m, co odpowiada wartości indukcji 
elektromagnetycznej ok. 75μT. Dla kontenerowych stacji transformatorowych w obudowie betonowej, wartości 
dopuszczalne natężenia pola elektromagnetycznego oraz oddziaływań nie są w żaden sposób przekroczone, a 
więc nie zachodzi potrzeba tworzenia obszarów ograniczonego użytkowania. 

e) Wpływ obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody 
powierzchniowe i podziemne 

Projektowany obiekt budowlany w postaci Farmy Fotowoltaicznej nie ma wpływu na istniejący 
drzewostan, całość Farmy nie ma wpływu na wody powierzchniowe i podziemne, gdyż nie wytwarza w procesie 
produkcji energii elektrycznej wody, a woda opadowa zostaje odprowadzona na nieutwardzony teren 
biologicznie czynny. 
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7. INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAŻENIA 

BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO ZAPEWNIAJĄCYCH UŻYTKOWANIE 

OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM 

Obiekt budowlany składa się z konstrukcji wsporczych, paneli PV, monitoringu wizyjnego, oświetlenia 
zewnętrznego, inwerterów DC/AC, stacji transformatorowej przekształcającej niskie napięcie na napięcie sieci 
przedsiębiorstwa energetycznego oraz okablowania DC, AC (nN i SN) 

8. DANE DOTYCZĄCE WARUNKÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ, 
STOSOWNIE DO ZAKRESU PROJEKTU 

Klasyfikacja pożarowa obiektu: 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 7 czerwca 2019 r. Nr 1065, 
z późniejszymi zmianami), w dziale VI („Bezpieczeństwo pożarowe”) stacje transformatorowe zaliczane są do 
obiektów w grupie PM (obiekty produkcyjne i magazynowe).  

Dla stacji typu MRw-b 20/1600-3 gęstość obciążenia ogniowego Qd wynosi: 

 dla transformatora olejowego o mocy 1600kVA – ≤ 𝟒𝟎𝟎𝟎 MJ/m2 

 dla transformatora suchego ≤ 𝟓𝟎𝟎 MJ/m2. 

Powyższe parametry wymuszają klasę odporności pożarowej B (dla transformatorów olejowych) i E (dla 
transformatorów suchych). Odnoszą się one do stacji transformatorowych zlokalizowanych w budynkach  
i wymuszają klasę odporności ogniowej elementów konstrukcyjnych klasa B -REI 120, klasa E-REI 60. 

Na podstawie wyroku WSA w Białymstoku sygnatura II SA/Bk 955/13 kontenerowa stacja transformatorowa 
jest budowlą w rozumieniu art. 3 ust. 3 Prawa budowlanego. Należy kwalifikować ją jako budowlę z uwagi na 
fakt, że w przedmiotowej stacji kontenerowej kontener spełnia funkcję podrzędną względem umieszczonych w 
nim urządzeń i jest przez to częścią budowlaną tych urządzeń.  

Elementy obudowy posiadają klasę odporności ogniowej odpowiednio do ich klasy odporności pożarowej i 
nierozprzestrzeniają ognia, ściany boczne i tylna oraz strop grubości 120 mm – REI 120. Zgodnie z paragrafem 
271 ust. 12 Rozporządzenia stanowią one oddzielenie pożarowe dające możliwość zbliżenia stacji do ścian 
pełnych, nie dotyczy to ścian wyposażonych w drzwi wejściowe i żaluzje.  

Dane techniczno-materiałowe: 

 Ściany o grubości 90mm – beton zbrojony wibrowany klasy C30/37, 

 Fundament – beton zbrojony wibrowany klasy C30/37 o grubości ścianki 90 ÷ 120mm, dwie 
wydzielone komory: 

o Misa olejowa – szczelna, mogącą pomieścić powyżej 100% zawartości oleju z transformatora, 

o Przedział kablowy z przepustami. 

 Dach betonowy prefabrykowany, 

 Stolarka drzwiowa – aluminiowa lakierowana, 

 Żaluzje – aluminiowe lakierowane. 

Budynki stacji transformatorowych należy zlokalizować zgodnie z projektem zagospodarowania terenu 
przedstawionym na rys. nr PZT uzgodnionego z rzeczoznawcą do spraw przeciwpożarowych. W otoczeniu 
projektowanej stacji transformatorowej nie ma innych budynków. 
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Projektowana stacja transformatorowa zostanie wyposażona w gaśnice proszkową przystosowaną do gaszenia 
urządzeń elektrycznych. Na elewacji stacji umieszczono przeciw pożarowy wyłącznik prądu. Obiekt nie 
stwarza zagrożenia pożarowego. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie 
przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych, minimalna szerokość drogi pożarowej 
wynosi co najmniej 4 m, a jej nachylenie podłużne nie może przekraczać 5 %  - nośność – 100 kN. Droga 
pożarowa została zaprojektowana w sposób umożliwiający wycofanie pojazdu.  

Nie jest wymagane zaopatrzenie w wodę dla elektrowni fotowoltaicznej nie będącej budynkiem użyteczności 
publicznej bądź zamieszkania zbiorowego. 

Obiekt jakim jest stacja transformatorowa nie jest przeznaczony na pobyt ludzi wobec czego nie jest potrzebna 
informacja o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposób. Ze względu na obiekt o 
powierzchni nie przekraczającej 20000 m2  nie wydziela się dodatkowych stref pożarowych oraz stref 
dymowych. 

Dla danej farmy fotowoltaicznej nie występują materiały wybuchowe, nie przechowuję się oraz nie stosuję się 
substancji niebezpiecznych pożarowo w rozumieniu postanowień zawartych w 2 rozp. MSWiA z 7.06.2010r. 
Brak pomieszczeń i stref zagrożenia wybuchem.  

 

CZĘŚĆ RYSUNKOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO 

 

Rys nr Tytuł Skala 

CZĘŚĆ ELEKTROENERGETYCZNA 

E-01 Widok elewacji stacji transformatorowej 1:30 

E-02 Widok urządzeń stacji transformatorowej 1:50 

CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA 

K-01 Rzut i widok konstrukcji wsporczej -4x4 1:50 

K-02 Rzut i widok konstrukcji wsporczej -6x4 1:50 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA 

BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
Opracowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126) 

ZAMIERZENIE BUDOWLANE: BUDOWA  FARMY FOTOWOLTAICZNEJ  ‘‘ZM  

ROPCZYCE’’  O  MAX.  MOCY  DO  1,7  MW  WRAZ  Z 

NIEZBĘDNĄ  INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ 
 

LOKALIZACJA:  DZ.  NR 2982/8,  2982/15,  2982/23,  OBRĘB  0001  ROPCZYCE  
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA:  181503_4   
MIEJSCOWOŚĆ:  ROPCZYCE ,  GMINA:  ROPCZYCE  
POWIAT ROPCZYCKO-SĘDZISZOWSKI,  WOJEWÓDZTWO 

PODKARPACKIE  

KAT.  OBIEKTU BUD. :  VIII 

Inwestor:    ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE S.A.  
UL .  POSTĘPU 15C, 
02-676  WARSZAWA 

JEDN .  PROJEKTOWA:  PROJEKT SOLARTECHNIK GROUP SP.  Z O .O.   
UL.  NORBERTA BARLICKIEGO 2,   
97-200  TOMASZÓW MAZOWIECKI  

ZESPÓŁ PROJEKTOWY  

SPECJAL NOŚĆ  ZAKRES  
IMIĘ I  NAZ WISKO,  NUMER U PRAWNI EŃ ORA Z 

PODPIS  

ELEKTROEN ER GETY CZNA  

GŁÓWNY 

PROJEKTANT  

M GR I NŻ .  RO BERT RY BA C KI  
NR EW ID .  KUP/0127/PBE/19 

SPRA WDZAJĄCY  
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KONSTRUKC YJN O-BUDOWLANA  
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SPRA WDZAJĄCY  

M GR I NŻ .  PA WEŁ K OW A LS KI  
NR EW ID .SLK/7224/PBKB /17 

 

 



           ZM  ROPCZYCE 

 

Dokumenty formalno-prawne 3 
 

1. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ WYSTĘPUJĄCYCH PODCZAS 

REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH, OKREŚLAJĄCE SKALĘ I RODZAJE ZAGROŻEŃ ORAZ 

MIEJSCE I CZAS ICH WYSTĄPIENIA.  

Zgodnie z art. 21a ust. 2 pkt. 1-10 Ustawy Prawo budowlane roboty budowlane, których charakter, organizacja 
lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia 
ludzi, to w opisywanym przypadku: 

Zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym: 

 w pobliżu przewodów, które są lub mogą być pod napięciem (sieć energetyczna w rejonie budowy); 

 podczas pracy z wykorzystaniem narzędzi, urządzeń i maszyn elektrycznych; 

 na placach budowy i zapleczu budowy, na których będzie instalowana tymczasowa sieć nN 
wykorzystywana do celów budowlanych i socjalnych, 

 nieprzewidzianym pojawieniem się napięcia w miejscu oznakowanym jako bez napięcia wskutek 
uszkodzenia urządzeń, uszkodzona izolacja, zakłócenia w pracy, 

 wystąpieniem napięć rażeniowych na skutek zwarcia w urządzeniach elektrycznych, 
 niezachowaniem bezpiecznych odległości od urządzeń elektrycznych, 
 brak założenia uziemień ochronnych, 
 brak specjalistycznego sprzętu i ochronnego do prac w pobliżu napięcia; 

Dodatkowym zagrożeniem są zagrożenia występujące przy używaniu spawarek i szlifierek kątowych. 

Prace spawalnicze 

 zagrożenie odpryskami spawalniczymi, 
 uszkodzenie wzroku i skóry na skutek promieniowania nadfioletowego i podczerwonego, 
 zagrożenie pożarem lub wybuchem, 
 zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym przy spawaniu elektrycznym, związane z użytkowaniem 

spawarek i ich wyposażenia; 

Prace na wysokości na rusztowaniach 

 upadek pracownika, 
 upadek narzędzi i materiałów, 
 niebezpieczeństwo upadku z wysokości do 4,00 m  

Prace ziemne 

  zasypanie pracowników w wyniku zawalenia się ścian wykopu, 
  wpadnięcie do wykopu np. na skutek uderzenia przez ruchomą część maszyny budowlanej (np. łyżkę 

koparki), obsunięcie się ziemi z krawędzi wykopu, poślizgnięcie się. 

Prace montażowe – montaż stacji kontenerowej 

 uderzenie lub przygniecenie przez elementy betonowe prefabrykowane. 
Wskazanie elementów zagospodarowania działek lub terenu, które mogą, stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa 
i zdrowia ludzi. Na terenie objętym zakresem opracowania istnieją następujące obiekty budowlane:  

- sieć energetyczna średniego i niskiego napięcia  

 - sieć gazowa 

Do szkodliwych czynników mogących występować na budowie należą czynniki fizyczne – hałas, drgania 
mechaniczne, niska temperatura, wysoka wilgotność powietrza, nieprawidłowe oświetlenie. 

Do czynników niebezpiecznych powodujących najczęściej urazy należą przede wszystkim czynniki 
mechaniczne takie jak: 

 ruchome, a głównie wirujące części maszyn i innych urządzeń oraz narzędzia, 
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 poruszające się środki transportu, 
 ostre, wystające elementy, 
 spadające elementy, 
 śliskie, nierówne powierzchnie. 
Do czynników niebezpiecznych należy również zaliczyć prąd elektryczny. 

2. INFORMACJE O SPOSOBIE PROWADZENIA INSTRUKTAŻU 

PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT 

SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH. 

Przed przystąpieniem do wykonywania prac budowlano-montażowych pracownicy przeznaczeni do 
wykonywania powyższych zadań zostaną poddani weryfikacji odnośnie do posiadanych kwalifikacji 
zawodowych, zaświadczeń lekarskich dopuszczających do pracy, szkoleń BHP i ppoż. 

W przypadku prowadzenia prac, co do których prawo wymaga posiadania dodatkowych kwalifikacji (np. do 
wykonywania prac elektrycznych), również te kwalifikacje muszą zostać zweryfikowane. 

Po przydzieleniu zadań, a przed dopuszczeniem pracowników do ich wykonania, Kierownik budowy prowadzi 
instruktaże stanowiskowe z uwzględnieniem: 

 szkolenia pracowników w zakresie BHP, 
 zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, 
 zasad stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia 

roboczego. 

Instruktaż pracowników (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie 
bhp podczas wykonywania robót budowlanych - Dz. U. Nr 47 poz. 401 oraz zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach 
energetycznych - Dz. U. 2013 poz. 492) przed przystąpieniem do w/w robót będzie przeprowadzony przez osoby 
mające przygotowanie merytoryczne i kwalifikacje formalne.  

Pracownicy zatrudnionych do prac budowlano - montażowych, związanych z budową powinni także odbyć 
szkolenie/instruktaż zgodny z przepisami Inwestora.  

Pracownicy potwierdzą fakt przeszkolenia własnym podpisem. Dodatkowo w stosownych miejscach będą 
umieszczone „Instrukcje bezpiecznego wykonywania robót budowlanych”. 

3. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJĄCE 

NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT 

BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA 

LUB W ICH SĄSIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJĄCYCH BEZPIECZEŃSTWO 

I SPRAWNĄ KOMUNIKACJE, UMOŻLIWIAJĄCĄ SZYBKĄ EWAKUACJĘ NA 

WYPADEK POŻARU, AWARII I INNYCH ZAGROŻEŃ. 

Niezgodność lub brak jednej, lub kilku cech w stosunku do zamieszczonych wymagań określonych w Planie 
Zarządzania Bezpieczeństwem i Ochrony Zdrowia, uprawnia Kierownictwo Budowy do zatrzymania procesu 
budowy, aż do momentu zlikwidowania niedociągnięć. 

Zabronione jest wykonywanie pracy w stanie nietrzeźwym, złym stanie psychofizycznym. Określenie zdolności 
pracownika do pracy leży w zakresie Kierownictwa Budowy. 
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Pracownicy zatrudnieni przy budowie powinni być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej oraz odzież i 
obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia 
roboczego opracowaną przez Pracodawcę. 

Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników tych środków 
powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed występującymi zagrożeniami (np. upadek z wysokości, 
uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, słuchu). 

Prace prowadzone na wysokości będą wykonywali pracownicy zabezpieczeni uprzężami zapobiegającymi 
spadnięciu z rusztowania lub wysięgnika. Zabrania się wykonywać tych prac w złych warunkach 
atmosferycznych (mgła, silny wiatr, deszcz, słaba widoczność). 

Rusztowania lub wysięgniki winny zostać wykonane z konstrukcji posiadających atest. 

Rusztowania powinny zostać ustawione przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia oraz powinny zostać 
przyłączone do uziemienia stacji. 

Obsługa maszyn i urządzeń z napędem spalinowym (np. koparka, podnośnik) powinna być prowadzona zgodnie 
z instrukcją obsługi przez osoby do tego upoważnione. 

Obsługa maszyn i urządzeń o napędzie elektrycznym - osoby obsługujące te urządzenia powinny być 
wyposażone w środki ochrony osobistej (okulary, maski, rękawice). 

Należy zachować ostrożność przy współpracy ze sprzętem. Nie należy przebywać na obszarze zasięgu pracy 
dźwigu, koparki, z uwagi na możliwość wystąpienia zagrożenia uderzeniem odpryskiem betonu, czy stali. 

Pozostawiony i zabezpieczony sprzęt na placu budowy powinien być sprawdzony każdorazowo przed jego 
użyciem (każdego dnia). 

Ponadto Kierownictwo Budowy zabezpieczy i zapewni wykonanie robót budowlano-montażowych w sposób 
zgodny z: 

 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny przy wykonywaniu robót 
budowlano-montażowych oraz remontowych na terenie zakładów przemysłowych (Dz. U. Nr 47, 
poz.401 z dnia 19.03.2003 r.); 
Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
przy pracach spawalniczych (Dz. U. Nr 40, poz. 470); 

 Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 28.03.2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
przy urządzeniach energetycznych (Poz. 492 z dnia 23.04.2013 r.); 

 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych związanych z pracami przy urządzeniach i instalacjach 
energetycznych, na terenie przyszłych robót należy rozpoznać i oznaczyć uzbrojenie podziemne, a w 
szczególności sieci elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, wodne i inne. 

Przed przystąpieniem do robót budowlanych teren prac należy wygrodzić, wykonać przekopy kontrolne celem 
stwierdzenia, czy w podłożu nie ma niezidentyfikowanych kabli. 

Urządzenia i instalacje energetyczne stwarzające zagrożenie dla zdrowia i życia ludzkiego należy zabezpieczyć 
przed dostępem osób nieupoważnionych. 

Miejsce pracy winno być właściwie przygotowane, oznaczone i zabezpieczone w sposób określony w ogólnych 
przepisach BHP. 

 

Przed przystąpieniem do robót budowlanych należy zapoznać pracowników ze szczegółowymi instrukcjami z 
zakresu BHP, dotyczącymi wykonywanych przez nich prac. 
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UWAGA: 

W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia pracowników osoba kierująca pracownikami 
obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań w celu usunięcia tego zagrożenia. 
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4.      WARUNKI ZABUDOWY            
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5.      DECYZJA ŚRODOWISKOWA            
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6.      PROTOKÓŁ Z NARADY KOORDYNACYJNEJ            

 


