


 
SPIS TREŚCI 

 

1. WSTĘP 
2. CHARAKTERYSTYKA TERENU BADAŃ 

2.1.  Położenie i morfologia 
3. METODYKA I ZAKRES WYKONANYCH PRAC 

3.1. Prace wiertnicze 
3.2. Prace terenowe 
3.3.  Badania laboratoryjne 
3.4.  Prace dokumentacyjne 

4. CHARAKTERYSTYKA WARUNKÓW GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH 
4.1. Opis geotechniczny gruntów 
4.2.  Warunki wodne 

5. WNIOSKI KOŃCOWE 
6. WYKORZYSTANE MATERIAŁY 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I. CZĘŚĆ TEKSTOWA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 



1. WSTĘP 
 

Wykonanie dokumentacji badań rozpoznania podłoża gruntowego dla 
zadania: Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Pogodnej                    
w Rzeczenicy zlecone zostało przez Zakład Gospodarki Komunalnej    
w Rzeczenicy Sp. z O.O., ul. Człuchowska 11, 77-304 Rzeczenica. Dla 
wykonania zadania geotechnicznego odwiercono 7 otworów 
badawczych do głębokości odpowiednio 2,5m – 2 szt. i 2,0m – 5 szt. 
(łączny metraż wierceń wyniósł 15,0mb). Zakres prac, tj. ilość                 
i głębokość odwiertów badawczych oraz rodzaj i ilość badań 
laboratoryjnych został zaprojektowany w uzgodnieniu ze zlecającym. 
Dokumentacja wykonana została jako dokumentacja badań 
geotechnicznych zgodnie z PN-B-02479 „Geotechnika. 
Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogólne”. 
Niniejszą ocenę wykonano na podstawie Rozporządzenia Ministra 
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 
2012r. w sprawie ustalenia warunków geotechnicznych posadowienia 
obiektów budowlanych oraz wymogami Rozporządzenia Ministra 
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne      
i ich usytuowanie. 
 

2. CHARAKTERYSTYKA TERENU BADAŃ 
 

2.1. Położenie i morfologia 
Teren planowanej rozbudowy znajduje się na terenie gminy 
Rzeczenica na działce nr 1733/7. 
Jest to teren równinny, częściowo zabudowany budynkami 
jednorodzinnymi oraz bezpośrednim sąsiedztwie działek 
ogródkowych i miejscowego cmentarza. 
 

3. METODYKA I ZAKRES WYKONANYCH PRAC 
 

3.1. Prace wiertnicze 
Odwiercono 5 otworów badawczych do głębokości 2,0m oraz          
2 otwory badawcze do głębokości 2,5m. Łączny metraż wierceń 
wyniósł 15,0mb. Wiercenie otworów wykonano mechaniczne za 
pomocą wiertnicy samojezdnej Badger Bushmaster LITE 225SM      
z końcówką skrawającą o średnicy 65,0mm. 
Podczas prac polowych prowadzono badania makroskopowe 
pobieranych próbek gruntów oraz obserwację i pomiary zwierciadła 
wody podziemnej. Pobierano próbki gruntów o naturalnym 
uziarnieniu (NU) i naturalnej wilgotności (NW). Wszystkie próby 
zbadano makroskopowo i ustalono poziom ich zalegania. 



Otwór badawczy likwidowano poprzez zasypanie go urobkiem 
zgodnie z kolejnością zalegania warstw, z jednoczesnym ubijaniem. 

3.2. Prace terenowe 

• Opis geotechniczny przewiercanych gruntów zgodnie            
z PN-86/B-2480 „Grunty budowlane. Określenia, symbole, 
podział i opis gruntów. 

• Badania makroskopowe gruntów wg PN-88/B-04481 „Grunty 
budowlane. Badania próbek gruntu”. 

• Pobieranie próbek do badań laboratoryjnych zgodnie             
z PN-74/B-04452. 

3.3. Badania laboratoryjne 
Pobrane i opisane w trakcie wierceń próbki gruntu poddane zostały 
dodatkowym dokładnym badaniom makroskopowym w warunkach 
laboratoryjnych. Reprezentatywne próby gruntu przebadano           
w laboratorium, określając: 

• Rodzaj gruntu 

• Barwę gruntu 
• Wilgotność gruntu 

• Stan gruntu 
3.4. Prace dokumentacyjne 

Na podstawie analizy wyników wierceń badań laboratoryjnych 
opracowano dokumentację wynikową, która w części tekstowej 
zawiera: 

• Podsumowanie i interpretację wyników badań 
• Omówienie warunków gruntowo-wodnych 

• Opis geotechniczny gruntów wraz z podziałem podłoża       
na warstwy geotechniczne 

• Warunki wodne 

• Wnioski geotechniczne 
W części graficznej przedstawiono: 

• Objaśnienia. Graficzne i literowe oznaczenia gruntów          
wg PN-86/B-02480 zał. nr 2.0 

• Karty otworów geotechnicznych zał. nr 2.1 – 2.7 
• Plan sytuacyjny z naniesionymi punktami wykonanych 

wierceń geotechnicznych zał. nr 3.1 
 
 
 
 
 
 
 



4. CHARAKTERYSTYKA WARUNKÓW GEOTECHNICZNO-
INŻYNIERSKICH 

 
4.1. Opis geotechniczny gruntów 

Zgodnie z wymogami PN-81/B-03020 „Grunty budowlane. 
Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne                
i projektowanie” w podłożu budowlanym wydzielono 9 warstw dla 
których parametrów nie ustalono: 

• Warstwa 1 – nasyp niebudowlany 

• Warstwa 2 – gleba 
• Warstwa 3 – piasek średni 

• Warstwa 4 – pył piaszczysty 
• Warstwa 5 – piasek drobny 

• Warstwa 6 – piasek gliniasty 
• Warstwa 7 – pospółka 

• Warstwa 8 – piasek gruby 
• Warstwa 9 – torf 

4.2. Warunki wodne. 
W strefie rozpoznania podłoża dla potrzeb niniejszego  opracowania 
stwierdzono     ustabilizowane    zwierciadło    wody    gruntowej   na 
głębokości w otworze nr 1 - 1,7m p.p.t., w otworze nr 2 – 1,5m p.p.t., 
w otworze nr 3 – 1,20m p.p.t. , w otworze nr 4 – 1,10m p.p.t.,            
w otworze nr 5 – 1,30m p.p.t. W związku z rodzajem występującego 
gruntu niespoistego wodoprzepuszczalnego należy przyjąć wahania 
nawierconego lustra ustabilizowanego  wody  gruntowej 
uzależnionego od pór roku  jak również warunków            
atmosferycznych w szczególności opadów deszczu.



 
 

5. WNIOSKI KOŃCOWE 
 
   Na podstawie wierceń i wykonanej analizy makroskopowej stwierdzono 
występowanie gruntów organicznych w postaci torfów oraz mineralnych         
w postaci niewysadzinowych piasków drobnych, piasków średnich, piasków 
grubych i pospółki jak też wysadzinowych piasków gliniastych, pyłów 
piaszczystych . Wodę gruntową nawiercono w postaci sączeń i napiętego 
zwierciadła wody gruntowej w otworze 1, 2, 3, 4 i 5. Grunty spoiste chronić 
przed przemarzaniem i rozmakaniem. Naruszone, rozmoczone lub 
przemarznięte partie gruntu wybrać i zastąpić zagęszczoną podsypką 
piaskową. 

 
6. WYKORZYSTANE MATERIAŁY 

• Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa  
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie 
ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów 
budowlanych 

• Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej     
z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych , 
jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie 

• PN-B-02479:1998 Geotechnika – Dokumentowanie 
geotechniczne 

• PN-86/B-02480 Grunty budowlane – Określenia, symbole, 
podział i opis gruntów 

• PN-B-02481:1998 Geotechnika – Terminologia podstawowa, 
symbole literowe i jednostki miar 

• PN-81/B-03020 Grunty budowlane – Posadowienie 
bezpośrednie budowli – Obliczenia statyczne i projektowanie 

• PN-B-04452:2002 – Geotechnika – Badania polowe 
• PN-B-06050:1999 Geotechnika - Roboty ziemne – 

Wymagania ogólne 
• Z. Wiłun – „Zarys geotechniki” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

 

 

 

 

II. CZĘŚĆ GRAFICZNA 
 

 




















