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Projektowane zagospodarowanie terenu

Stan istniejący

OGRANICZ EMISJĘ CO₂ - ratuj Ziemię

 

Planowana inwestycja ma być zlokalizowana w pobliżu Szkoły Podstawowej Nr 3 w 
Głuszycy i krytej pływalni „Delfinek”, od strony ul.Pionierów. Teren zajmuje powierzchnię 
około 30  i jest częściowo zagodpodarowany.2m

OPIEKUN: mgr inż. Małgorzata Stefaniak, mgr inż. arch. kraj. Katarzyna Marchlewska 

UCZENNICA: Wikotria Pitak 

W RAMACH PROJEKTU PLANUJE SIĘ:

1 .  W y k o n a n i e  d w u s t a n o w i s k o w e j ,  
ogólnodostępnej  stacji do ładowania 
pojazdów elektrycznych o łącznej mocy 25 
KW.

2. Wydzielenie miejsc dla pojazdów 
korzystających ze stacji wraz z odpowiednim 
oznakowaniem tego terenu.
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3. Montaż w widocznym miejscu, na zewnętrznej ścianie krytej pływalni 
tablicy poglądowej  dotyczącej ochrony środowiska, wskazującej  korzyści 
posiadania samochodu elektrycznego.
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1. EKOLOGIA
Zespoły napędowe składające się z akumulatorów i silników elektrycznych są najmniej uciążliwe dla 
środowiska spośród wszystkich rodzajów napędu. Z badań wynika, że samochody elektryczne w Europie 
emitują średnio prawie 3 razy mniej CO2 niż porównywalne samochody napędzane benzyną i olejem 
napędowym.

2. KOSZT
Koszt przejechania 100 km samochodem elektrycznym to zaledwie 30 procent kosztu paliwa potrzebnego do 
pokonania takiego samego dystansu samochodem spalinowym. Co więcej, ładowanie akumulatora w 
domu może być darmowe, jeśli korzystamy z paneli fotowoltaicznych na dachu. Instalacja o mocy 6 kWp 
produkuje latem w ciągu jednego miesiąca energię, pozwalającą na przejechanie ok. 6000 km. 
Zdecydowanie tańsze są także okresowe przeglądy serwisowe, w silniku nie wymienia się oleju, a klocki i 
tarcze hamulcowe zużywają się o wiele wolniej, gdyż auta elektryczne hamują silnikiem odzyskując energię.

3. BEZPIECZEŃSTWO.
Środek ciężkości w samochodach elektrycznych znajduje się bardzo nisko, to wpływa na ich 
bezpieczeństwo. Auta te wyposażone są również w najbardziej zaawansowane systemy asystujące. Dzięki 
temu zdobywają najwyższe noty w testach zderzeniowych.

4. CZAS
Niemal każdy przekonuje się do samochodów elektrycznych po krótkiej przejażdżce dzięki niesamowitej 
dynamice, jaką te auta oferują. Jest to możliwe, gdyż maksymalny moment obrotowy silnika dostępny jest od 
razu po wciśnięciu pedału gazu. Do tego dochodzi szybkie ładowanie.

5. KOMFORT
Niemal bezgłośny napęd, brak wibracji i płynność przyspieszania powodują, ze komfort podróży autem 
elektrycznym zachwyca zarówno podczas krótkich przejażdżek po mieście, jak i długiej podróży. Na komfort 
wpływa także większa przestrzeń w aucie, niekiedy nawet dwa bagażniki, gdyż układ napędowy ma 
znacznie mniejsze wymiary.
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