
 

Gmina Kolbudy - Węzeł Kowale 
Osiągnięto 54 % oszczędności i redukcji CO2 w ciągu roku. 

 

 
 

Geneza projektu: 
 

 

„Koronnymi argumentami, które przesądziły o podjęciu decyzji dotyczącej montażu 

tego systemu oświetlenia było bezpieczeństwo użytkowników infrastruktury 

drogowej oraz spodziewane oszczędności. Zależało mi, żeby firma Techno Serwis SA 

zainstalowała nowy, pilotażowy system oświetlenia właśnie na naszym terenie. Nie 

musieliśmy płacić za zmianę źródeł światła, a system, który jest w pełni 

zautomatyzowany i funkcjonuje bezawaryjnie, wygenerował oszczędności rzędu 

54% w ciągu tych kilkudziesięciu miesięcy. Potwierdza to  trafność decyzji podjętych 

przez władze Gminy.” 

 
Wójt Gminy Kolbudy - Leszek Grombala 

 
W 2011 roku na mocy porozumienia o współpracy, zawartego pomiędzy Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad - 

Oddział w Gdańsku, Gminą Kolbudy oraz Techno-Service S.A., podjęto decyzję o wykonaniu instalacji inteligentnego systemu 

oświetleniowego, produkowanego przez SILED Sp. z o.o. opartego o technologię LED. Jako miejsce instalacji wybrano węzeł 

drogowy Kowale   skrzyżowanie drogi krajowej nr 6 i ulicy Świętokrzyskiej w Gdańsku. Spółka SILED należąca do Grupy Techno-

Service S.A. opracowała technologię, która poważnie dystansuje powszechnie używane lampy sodowe. Nowoczesna 

technologia oświetleniowa oraz wyniki działań Grupy Techno-Service dają samorządom, oprócz zapewnienia bezpieczeństwa 

użytkownikom dróg, argumenty ekonomiczne, nad którymi nie sposób się nie pochylić. 

 

Efektem takiej modernizacji, Gmina Kolbudy już przeszło od 20 miesięcy realizuje rzeczywiste oszczędności na poziomie 54% 

zużycia energii elektrycznej i redukcji emisji CO2. 



Projekt Węzeł Kowale: 

 
 

 

 

Węzeł Kowale to jeden z najważniejszych fragmentów infrastruktury drogowej znajdującej się na terenie Gminy Kolbudy. Ze 

względu na wysoką rangę, powstał w latach 1987 – ’89 jako trzeci etap rozbudowy Trasy Obwodowej Trójmiasta zwanej 

popularnie „Obwodnicą Trójmiejską” będącej częścią drogi ekspresowej S6. Stanowi przedłużenie głównej arterii województwa 

pomorskiego i jest naturalnym łącznikiem z autostradą A1. 

 

 

 

 

Dane o projekcie: 

 
Projekt: 

modernizacja oświetlenia – Węzeł Kowale 

Lokalizacja:      

Gmina Kolbudy, woj. Pomorskie 

Beneficjenci:      

Gmina Kolbudy, GDDKiA; 

Dostawca technologii:     

SILED sp. z o.o. (Grupa Techno-Service S.A.) 

Dofinansowanie i Weryfikacja:     

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Gdańsku 

Realizacja projektu:     

Sierpień 2011r. 

Klasa drogi:      

ekspresowa 

Liczba słupów:     

98 

Parametry opraw LED – po modernizacji: 

LED 108 W 

Informacje o poprzedniej infrastrukturze: 

 

Słupy: wysokość: 11 i 9 metrów 
Parametry opraw: 

82 lampy sodowe o mocy 250W 

8 lamp sodowych o mocy 150W 

8 lamp sodowych o mocy 100W 

Łączna zainstalowana moc : 22,5 KW 

 

 

 

 

 

 



Cele i założenia projektowe: 

 

Celem projektu była poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg poprzez montaż nowoczesnego oświetlenia wykonanego w 

technologii LED, umożliwiającego jednocześnie redukcję emisji dwutlenku węgla i kosztów eksploatacji. 

 

Głównym założeniem modernizacji było dostosowanie się do istniejącej infrastruktury elektrycznej, w oparciu o normy 

oświetleniowe PN 76/E – 02032 oraz wytyczne UE wg normy PN-EN 13201: 2007. 

 

Istotnymi elementami założeń były także - poprawa estetyki samych opraw oświetleniowych poprzez nowoczesne wzornictwo 

oraz poprawa estetyki i bezpieczeństwa oświetlenia czyli zmniejszenie zanieczyszczeń świetlnych tzw.„light polution” Kolejnymi 

bardzo ważnymi postulatami odnoszącymi się do samej technologii nowego oświetlenia było wprowadzenie systemu zdalnego 

sterowania i zarządzania infrastrukturą oświetleniową oraz nadzór nad zużyciem energii elektrycznej przez niezależny system 

pomiarowy. 

 

Partnerzy Projektu: 

Grupa Techno-Service S.A. (SILED Sp zo.o.) 

Urząd Gminy Kolbudy 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad- oddział w Gdańsku 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku 

 

 

Realizacja projektu: 

 

„Cała branża przekierowuje się na lampy LED-owe, choć bardzo powoli. 

Postanowiliśmy, że będziemy dyktować tempo tego postępu. Wyniki naszych 

działań dają samorządom na każdym szczeblu potwierdzone argumenty 

ekonomiczne nad którymi nie sposób przejść obojętnie”. 

 
Jan Mioduski, Prezes Grupy Techno-Service S.A. 

 

 

Nowoczesna technologia została kompleksowo opracowana we współpracy z Politechniką Gdańską, przez polskiego 

producenta SILED Sp. z o.o należącego do Grupy Techno-Service S.A. Ponad rok przed uruchomieniem projektu rozpoczęto 

produkcję systemów oświetleniowych w specjalnie do tego zbudowanym, nowocześnie wyposażonym zakładzie produkcyjnym 

na terenie Gdańska. Dzięki wcześniejszym analizom i przeprowadzonym badaniom wstępnym zdecydowano się na 

zastosowanie innowacyjnych opraw oświetleniowych - SILED LIBRA. Każda z opraw wyposażona jest w 48 diod LED 

z indywidualną optyką dostosowaną do charakterystyki oświetlanej powierzchni oraz chłodzona jest za pomocą wysoce 

skutecznego systemu odprowadzania ciepła, dzięki któremu oprawa utrzymuje wysoką wydajność świetlną. Specjalnie 

zaprojektowany, nowoczesny i estetyczny korpus lampy, wykonany jest w całości z aluminium. Lampa wyposażona jest 

w niezawodny, pozbawiony kondensatorów elektrolitycznych zasilacz impulsowy co dodatkowo wpływa na jej bezawaryjne 

funkcjonowanie. 

 

 

 

 

 

 



 

Dzięki indywidualizacji oświetlenia oraz zachowując wymagane normą PN-EN 13201 parametry oświetleniowe, na istniejących 

słupach zainstalowano 98 opraw o mocy 108W każda, zastępując dotychczasowe lampy sodowe. Dzięki białej barwie światła 

zanotowano realny pozytywny wpływ na postrzeganie wyrazistości przedmiotów. Indywidualna optyka zastosowana w lampie 

LIBRA z możliwością ukierunkowania wiązki świetlnej całkowicie zniwelowała efekt zanieczyszczenia świetlnego („light polution”) i 

umożliwiła optymalne wykorzystanie generowanego strumienia światła. Ponadto wykonano i uruchomiono system kamer 

umożliwiających bezpośrednią obserwację wybranych odcinków instalacji, oraz zainstalowano i uruchomiono niezależny od 

dostawcy energii elektrycznej system pomiaru umożliwiający zdalny (poprzez strony www) odczyt stanu zużycia energii. 

   

 

 

 
 

 

 
 

 

 
Unikalnem bezprzewodowy system nadzoru i sterowania (System Inteligentnego Oświetlenia LED), stanowiący jedną z 

największych wartości dodanych, umożliwia zarówno bezpośredni, ciągły nadzór instalacji, oraz zdalną optymalizację zużycia 

energii elektrycznej na oświetlanie - bez konieczności ingerencji fizycznej w oprawy.  Bezpośrednio przekłada się to na efekt 

ekologiczny i bezpieczeństwo. Ponadto wbudowane czujniki mogą dostosować  oprawy do zmieniającego się w ciągu dnia 

poziomu oświetlenia, także uwzględniając warunki pogodowe. Instalacja funkcjonuje bezbłędnie już od ponad 20 miesięcy. 
 

Łączna moc zainstalowanych opraw SILED wynosi 10,6 kW 

 

 

 

 

 



Osiągnięte i potwierdzone rezultaty: 

System Inteligentnego Oświetlenia LED pozwolił na zindywidualizowanie infrastruktury oświetleniowej. Właściwie to każdą lampę 

w danej instalacji rozpatrywano osobno, dzięki czemu osiągnięto tak wysokie ograniczenie kosztów eksploatacji oraz istotny 

efekt proekologiczny. Dla branży energetycznej oraz firm i instytucji z sektora publicznego to też możliwość pozyskania środków 

z programu System Zielonych Inwestycji takich jak np. program „SOWA”. 

 

Dzięki zastosowaniu Systemu Inteligentnego Oświetlenia LED użytkownik - jednostka samorządu terytorialnego (tut. Gmina 

Kolbudy) zyskała następujące korzyści:   

 

• Redukcję zużycia energii elektrycznej (na poziomie 54%) 

• Redukcję mocy oświetlenia (22 500 kW do 10 388 kW) 

• Redukcję kosztów eksploatacji energii elektrycznej infrastruktury oświetleniowej (z 45 tys. zł do 22,5 tys. zł) 

• Redukcję emisji CO2 (80,1 t do 37,6 t) 

• Zmniejszenie liczby aktów wandalizmu 

• Poprawę bezpieczeństwa mieszkańców 

• Poprawę bezpieczeństwa i komfortu użytkownika ruchu drogowego dzięki oświetleniu dróg jasnym, białym światłem 

(Lepsze odwzorowanie barw i postrzeganie szczegółów oświetlanych obiektów) 

• Powstanie tzw. klimatu miejsca 

 

 

 

Pilotażowa instalacja inteligentnego, energooszczędnego, ulicznego oświetlenia SILED idealnie wpisała się 

w naszą strategię. Znaczne ograniczenie emisji dwutlenku węgla i innych substancji powstających podczas 

produkcji energii, przekłada się na poprawę jakości powietrza. 

 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, który dofinansował przedsięwzięcie. 

 

 

 

 

Więcej informacji o Systemie Inteligentnego Oświetlenia LED produkowanym przez SILED 

Sp. z o.o. znajduje się na stronie: http://www.siled.pl 
 

Więcej informacji o konkursie  „SOWA – Energooszczędne oświetlenie uliczne” oraz 

szczegółowy regulamin znajdują się na: 

http://www.nfosigw.gov.pl/system-zielonych-inwestycji---gis/konkursy/i-konkurs-sowa/ 
 

Andrzej Gawrychowski 

SILED Sp. z o.o.  (58) 322 28 36 

ul. Benzynowa 19,                 andrzej.gawrychowski@siled.pl 

83-011 Gdańsk 

  
 

 

http://www.siled.pl/
http://www.nfosigw.gov.pl/system-zielonych-inwestycji---gis/konkursy/i-konkurs-sowa/

