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1. Wstęp. 

Niniejsza opinię geotechniczną z dokumentacją badań podłoża gruntowego wykonano  na 
zlecenie firmy: MAWO-PROJEKT, ul. Poranna 8c/13, 11-041 Olsztyn. 

Celem niniejszego opracowania jest rozpoznanie warunków gruntowo – wodnych wraz  
z ustaleniem charakterystycznych (uogólnionych) wartości parametrów geotechnicznych 
dla potrzeb projektów budowlanych w związku z realizacją rozbudową drogi od 
skrzyżowania z drogą 598 poprzez ul. Przyrodniczą, Jeziorną do działki nr 289/5  oraz 
budowy traktu pieszo-rowerowego od skrzyżowania z drogą 598 poprzez ul. Przyrodniczą, 
Jeziorną do działki nr 289/5 i dalej traktu pieszego do ronda oraz budowy traktu  
pieszo-rowerowego wzdłuż działki 290 w Bartągu, gmina Stawiguda,  powiat olsztyński, 
województwo warmińsko- mazurskie. 

Podstawa prawną dla sporządzenia niniejszego opracowania było Rozporządzenie 
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25.04.2012r. w sprawie 

ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012 
poz. 463) oraz Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej dnia 2 marca 
1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne  

i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430, z póź. zm.) 

W podłożu planowanej inwestycji panują złożone warunki gruntowo – wodne, 
projektowane przedsięwzięcie proponuje się zaliczyć do II kategorii geotechnicznej. 

Zakres prac geotechnicznych został ustalony ze Zleceniodawcą. 

2. Zakres wykonanych prac geotechnicznych. 

Dla potrzeb rozwiązania przedstawionego we wstępie zadania wykonano: 

− 20 otworów wiertniczych o głębokości od 3,0 m do 4,0 m o łącznym  
metrażu 61,50 mb. 

Badania, których wyniki zamieszczono w niniejszej opinii z dokumentacją zostały 
przeprowadzone we wrześniu 2016 r. 

Do opracowania niniejszego opracowania wykorzystano mapę sytuacyjno-wysokościową 
dostarczoną przez Zleceniodawcę. 

Opierając się na wynikach polowych badań geotechnicznych, wizji lokalnej terenu, 
obowiązujących normach, dostępnej literaturze sporządzono część tekstową wraz  
z następującymi załącznikami graficznymi: 

− mapą lokalizacyjna, 

− mapami dokumentacyjnymi, 

− objaśnieniami znaków i symboli użytych na profilach otworów, 

− tabelą charakterystycznych parametrów geotechnicznych, 

− przekrojami geotechnicznymi. 
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Niniejszą opinię z dokumentacją wykonano w 5 egzemplarzach. Do egzemplarza 
archiwalnego, który pozostaje w archiwum wykonawcy dołączono materiały polowe.  
Pozostałe 4 egzemplarzy otrzymuje Zleceniodawca. 

3. Pomiary geodezyjne. 

 Lokalizacja oraz wyloty punktów badawczych zostały w terenie wytyczone metodą 
domiarów prostokątnych (ortogonalnych) do istniejących sieci oraz granic działek. Wyloty 
wykonanych otworów wiertniczych zniwelowano metodą punktów rozproszonych 
dowiązując się do przyjętych reperów roboczych.  

4. Położenie oraz charakterystyka środowiska geograficznego. 

Polowe badania geotechniczne wykonano dla potrzeb zbadania warunków gruntowo - 
wodnych dla potrzeb projektów budowlanych w związku z realizacją rozbudową drogi od 
skrzyżowania z drogą 598 poprzez ul. Przyrodniczą, Jeziorną do działki nr 289/5  oraz 
budowy traktu pieszo-rowerowego od skrzyżowania z drogą 598 poprzez ul. Przyrodniczą, 
Jeziorną do działki nr 289/5 i dalej traktu pieszego do ronda oraz budowy traktu  
pieszo-rowerowego wzdłuż działki 290 w Bartągu, gmina Stawiguda,  powiat olsztyński, 
województwo warmińsko- mazurskie. 

Pod względem geomorfologicznym badany teren stanowi fragment wysoczyzny 
polodowcowej. 

Deniwelacje na badanym obszarze osiągają wartość 26,31 metra, to jest zawierają się  
w przedziale rzędnych od 112,53 n.p.m. (otw.5) do 138,84 m n.p.m. (otw.1). 

5.  Warunki geologiczne. 

Wykonanymi wierceniami na badanym terenie stwierdzono występowanie holoceńskich: 
nasypów niekontrolowanych /nN/, gleby /H/, gruntów organicznych /IQh/, gruntów 
deluwialno-aluwialnych /d-aQh/ oraz plejstoceńskich gruntów morenowych /gQp4/. 

Nawiercone na obszarze badań grunty zaliczono do pięciu warstw geologicznych. 

Holoceńskie nasypy niekontrolowane /nN/ zbudowane z gruntów niespoistych  
tj. piasków drobnoziarnistych oraz z gruntów spoistych reprezentowanych przez gliny 
piaszczyste, piaski gliniaste - warstwa geologiczna I. 

Holoceńskie gleby /H/ zbudowane z piasków drobnoziarnistych humusowych – warstwa 
geologiczna II. 

Holoceńskie grunty organiczne /IQh/ zbudowane z kredy jeziornej, gytii, namułu, torfu 
przewarstwionego namułem, torf z domieszką torfu-  warstwa geologiczna III. 

Holoceńskie grunty deluwialno-aluwialne /d-aQh/ zbudowane z gruntów niespoistych tj. 
piasków pylastych, piasków pylastych z domieszką kredy jeziornej oraz gruntów spoistych 

tj. gliny pylaste, piasków gliniastych z domieszką korzeni, glina, glina pylasta z domieszką 
korzeni, piasków gliniastych-  warstwa geologiczna IV. 

Plejstoceńskie grunty morenowe /gQp4/ zbudowane są z gruntów niespoistych 
reprezentowanych przez piaski średnioziarniste oraz grunty spoiste tj. glina, piaski 
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gliniaste, gliny pylaste przewarstwione piaskiem drobnoziarnistym - warstwa geologiczna 
VI. 

Niniejsze opracowanie jest częścią większego projektu mającego na celu określenie 
warunków gruntowo-wodnych dla osiedla w Bartągu. Określono parametry 
geotechniczne dla całego obszaru, więc w poszczególnych opracowaniach mogą nie 
występować niektóre z warstwy geologiczne i geotechniczne. 

Warunki gruntowo-wodne wraz z podziałem na warstwy geotechniczne przedstawiono na 
przekrojach geotechnicznych (zał. 5). 

6.    Warunki hydrogeologiczne. 

W wykonanych otworach wiertniczych do głębokości prowadzonego rozpoznania 
nawiercono wodę gruntową w trzech otworach wiertniczych. Charakteryzuje się 
swobodnym oraz lokalnie napiętym zwierciadłem wody oraz występuje w soczewkach 
zbudowanych z piasków o genezie deluwialno-aluwialnej. Zaobserwowano również 
sączenia w gruntach spoistych oraz organicznych na głębokości 0,7-2,8 m p.p.t. 

Przedstawiony powyżej ,,obraz’’ warunków wodnych pochodzi z okresu polowych badań 
geotechnicznych (wrzesień, 2016). W zależności od opadów atmosferycznych  
i wiosennych roztopów poziom lustra wody gruntowej w miejscu badań może ulegać 
cyklicznym wahaniom, szacunkowo o ok. 0,5 m. 

7. Podział na warstwy geotechniczne. 

Wykonanymi wierceniami na badanym terenie stwierdzono występowanie holoceńskich: 
nasypów niekontrolowanych /nN/, gleby /H/, gruntów organicznych /IQh/, gruntów 
deluwialno-aluwialnych /d-aQh/ oraz plejstoceńskich gruntów morenowych /gQp4/. 

Charakterystyczne (uogólnione) wartości parametrów geotechnicznych ustalono zgodnie 
z normą PN-81/B-03020 metodą ,,B” przyjmując za parametry wiodące stopień 
plastyczności i stopień zagęszczenia. Charakterystyczne wartości parametrów 
geotechnicznych, a także wybrane parametry pomierzone „in situ” zebrano i zestawiono 
w tabeli na zał. 4 niniejszego opracowania. 

Krótka charakterystyka wydzielonych warstw geotechnicznych przedstawia się 
następująco: 

warstwa geotechniczna Ia – obejmuje holoceńskie niespoiste nasypy niekontrolowane 
/nN/ reprezentowane przez piaski drobnoziarniste o charakterystycznej wartości stopnia 
zagęszczenia ID = 0,40; 

warstwa geotechniczna Ib - obejmuje holoceńskie spoiste nasypy niekontrolowane /nN/ 
reprezentowanych przez gliny piaszczyste, piaski gliniaste o charakterystycznej wartości 
stopnia plastyczności IL = 0,20; 

warstwa geotechniczna IIa - obejmuje holoceńskie gleby /H/ zbudowane z piasków 
drobnoziarnistych humusowych. Warstwa zaliczona do gruntów słabonośnych; 
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warstwa geotechniczna IIIa - obejmuje holoceńskie grunty organiczne /IQh/ zbudowane  
z kredy jeziornej, gytii, namułu, torfu przewarstwionego namułem, torf z domieszką torfu. 
Warstwa zaliczona do gruntów słabonośnych; 

warstwa geotechniczna IVa – obejmuje holoceńskie niespoiste grunty deluwialno-
aluwialne /d-aQh/ reprezentowane przez piaski pylaste, piaski pylaste z domieszką kredy 
jeziornej o charakterystycznej wartości stopnia zagęszczenia ID = 0,50; 

warstwy geotechniczne IVb, IVc, IVd, IVe – obejmuje holoceńskie spoiste grunty 
deluwialno-aluwialne /d-aQh/.  

Dokonano następującego rozdziału na poszczególne warstwy geotechniczne  
w zależności od rodzaju gruntu oraz przyjętej charakterystycznej wartości stopnia 
plastyczności: 

IVb – glina pylasta, piaski gliniaste z domieszką korzeni w stanie półzwartym; 

IVc – glina pylasta, glina pylasta z domieszką korzeni o charakterystycznej wartości 
stopnia plastyczności IL = 0,10; 

IVd – glina, piaski gliniaste, glina pylasta o charakterystycznej wartości stopnia 
plastyczności IL = 0,20; 

IVe – piaski gliniaste przewarstwione piaskami drobnoziarnistymi o charakterystycznej 
wartości stopnia plastyczności IL = 0,30; 

Ze względu na genezę warstw IVb, IVc, IVd, IVe zgodnie z klasyfikacją podaną w normie                  
PN-81/B-03020 zalicza się je do typu ,,C” jako deluwialno-aluwialne grunty spoiste, 
nieskonsolidowane. 

warstwa geotechniczna VIa – obejmuje plejstoceńskie niespoiste grunty morenowe 
/gQp4/ reprezentowane przez piaski średnioziarniste o charakterystycznej wartości 
stopnia zagęszczenia ID = 0,50; 

warstwa geotechniczna VIc, VId – obejmuje plejstoceńskie spoiste grunty morenowe 
/gQp4/. 

Dokonano następującego rozdziału na poszczególne warstwy geotechniczne  
w zależności od rodzaju gruntu oraz przyjętej charakterystycznej wartości stopnia 
plastyczności: 

VIc – glina, piaski gliniaste o charakterystycznej wartości stopnia plastyczności IL = 0,10; 

VId– glina pylasta przewarstwiona piaskiem drobnoziarnistym o charakterystycznej 
wartości stopnia plastyczności IL = 0,20; 

Ze względu na genezę warstw VIc, VId zgodnie z klasyfikacją podaną w normie PN-81/B-
03020 zalicza się je do typu ,,B” jako morenowe grunty spoiste, nieskonsolidowane. 

Stopień zagęszczenia dla gruntów niespoistych ustalono na postawie genezy 
nawierconych gruntów oraz oporów w trakcie prac wiertniczych. Stopień zagęszczenia 
określono zgodnie z wytycznymi normy „Geotechnika. Badania polowe” PN-B-04452. 
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Stopień plastyczności (IL) dla gruntów spoistych określono na podstawie 
przeprowadzonych w terenie przez geologa prób wałeczkowania lub rozmakania oraz 
genezy nawierconych gruntów.  
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8. Wnioski i zalecenia. 

1. Celem niniejszej opinii z dokumentacją jest rozpoznanie warunków gruntowo – wodnych 
wraz z ustaleniem charakterystycznych (uogólnionych) wartości parametrów 
geotechnicznych dla potrzeb projektów budowlanych w związku z realizacją rozbudową 
drogi od skrzyżowania z drogą 598 poprzez ul. Przyrodniczą, Jeziorną do działki nr 289/5  
oraz budowy traktu pieszo-rowerowego od skrzyżowania z drogą 598 poprzez  
ul. Przyrodniczą, Jeziorną do działki nr 289/5 i dalej traktu pieszego do ronda oraz budowy 
traktu pieszo-rowerowego wzdłuż działki 290 w Bartągu, gmina Stawiguda,  powiat 
olsztyński, województwo warmińsko- mazurskie. 

2. Wykonanymi wierceniami na badanym terenie stwierdzono występowanie holoceńskich: 
nasypów niekontrolowanych /nN/, gleby /H/, gruntów organicznych /IQh/, grunty 
deluwialne-aluwialne /d-aQh/ oraz plejstoceńskich gruntów morenowych /gQp4/. 

3. W wykonanych otworach wiertniczych do głębokości prowadzonego rozpoznania 
nawiercono wodę gruntową w trzech otworach wiertniczych. Charakteryzuje się 
swobodnym oraz lokalnie napiętym zwierciadłem wody oraz występuje w soczewkach 
zbudowanych z piasków o genezie deluwialno-aluwialnej. Zaobserwowano również 
sączenia w gruntach spoistych oraz organicznych na głębokości 0,7-2,8 m p.p.t. 

4. Przedstawiony powyżej ,,obraz’’ warunków wodnych pochodzi z okresu polowych badań 
geotechnicznych. W zależności od opadów atmosferycznych i wiosennych roztopów 
poziom lustra wody gruntowej w miejscu badań może ulegać cyklicznym wahaniom, 
szacunkowo o ok. 0,5 m. 

5. W podłożu planowanej inwestycji panują złożone warunki gruntowo – wodne, 
projektowane przedsięwzięcie proponuje się zaliczyć do II kategorii geotechnicznej. 

6. Do gruntów słabonośnych na badanym terenie zaliczono holoceńskie: gleby /warstwa 
geotechniczna IIa/ oraz grunty organiczne /warstwa geotechniczna IIIa/. 

7. Projektowane obiekty drogowe można posadowić bezpośrednio w obrębie warstw 
gruntów nośnych. 

8. W rejonie otworów nr 5, 7, 8 (rejon skrzyżowania ulic Przyrodniczej z Nagietkową) 
stwierdzono występowanie słabonośnych gruntów organicznych. Na wyżej wymienionym 
odcinku drogi proponuje się przeprowadzenie wymiany gruntów słabonośnych na 
pospółkę. 

9. Orientacyjne wartości współczynników wodoprzepuszczalności k10 dla nawierconych  
gruntów, podane na podstawie „HYDROLOGIA OGÓLNA” Z. Pazdro. Wydawnictwo 
Geologiczne, Warszawa 1977, wynoszą (m/s): 

Rodzaj gruntu Przepuszczalność Współczynnik filtracji k [m/s] 

Piaski średnioziarniste dobra 10 -3 - 10 -4 

Piaski drobnoziarniste średnia 10 -4 - 10 -6 

Piaski pylaste, piaski gliniaste słaba 10 -5 - 10 -6 
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Gliny  skały półprzepuszczalne 10 -6 - 10 -8 

10. Piaski drobnoziarniste w dnie wykopu mogą ulec upłynnieniu na skutek różnicy ciśnień 
piezometrycznych wody, drgań od pracy maszyn budowlanych lub odprężenia gruntów. 

11. Grunty spoiste w dnie wykopu należy chronić przed dodatkowym uplastycznieniem, gdyż 
pogorszy to ich nośność.  

12. Na czas przygotowania podłoża gruntowego należy ustanowić nadzór geologiczny. 

13. Dla wszystkich charakterystycznych (uogólnionych) wartości parametrów 
geotechnicznych zgodnie z PN-81/B-03020 należy przyjąć współczynnik materiałowy  

γm = 1 ± 0,1 (0,9 lub 1,1 stosownie do parametru geotechnicznego). 

14. Strefa przemarzania dla rejonu badań zgodnie z PN-81/B-03020 wynosi Hz=1,0 m p. p. t. 

15. Wnioski i zalecenia przedstawione powyżej należy rozpatrywać łącznie z postanowieniem 
normy PN-81/B-03020, PN-EN 1997-1 : Eurokod 7 : Projektowanie geotechniczne – część 

1: zasady ogólne, PN-EN 1997-2: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne – część 2: 

Rozpoznanie i badanie podłoża gruntowego oraz postanowieniami innych norm  
i przepisów dotyczących posadowienia obiektów budowlanych. 
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*17,0 *1,75

25,0 1,90

*16,0 *1,77

24,0 1,92

*14,0 *1,86

20,0 2,01

1. PRZY OPISIE GEOTECHNICZNYM GRUNTÓW ZASTOSOWANO SYMBOLE ZGODNIE Z NORMĄ PN-86/B-02480

2.CHARAKTERYSTYCZNE WARTOŚCI PARAMETRÓW GEOTECHNICZNYCH PODANO METODĄ "B" ZGODNIE 

Z NORMĄ PN-81/B-03020

3. * WILGOTNE / MOKRE

Ps

VId 31,0 18°18' 28 000 37 000 - 0,20 B Gπ//Pd13,0 2,18

B G, PgVIc 11,0 2,21 35,0 20°09' 36 000 48 000 - 0,10

17,0 14°48' 20 000 30 000 - 0,20 - nN(Gp, Pg)

Gπ, Pg, G

0,10 C

C

- -

gQp4 Piaski średnioziarniste
GRUNTY MORENOWE

moduł 

odkształcen.   

Eo(n)                              

[kPa]

Gπ, Gπ+korz

C Pg//Pd

Kr, Gy, Nm, T//Nm, 

T+Nm
Grunty słabonośne

H(PdH)

TABELA PARAMETRÓW GEOTECHNICZNYCH

Nr 

warstwy

stan gruntu 

UOGÓLNIONE WARTOŚCI CECH FIZYCZNO-MECHANICZNYCH
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gQp4 Glina, glina pylasta, piaski gliniaste 

gęstość 

objętościowa     

ρ [t*m-3]

edomet. 

moduł.    

Mo(n)                         

[kPa]

spójność                

Cu(n)                               

[kPa]

kąt tarcia 

wewnęt. 

Φ
(n)

metoda B

rodzaj gruntu
typ 

gruntu

wilgotność 

naturalna       

wn %

H Piaski drobnoziarniste humusowe

d-aQh Glina, piasek gliniasty, glina pylasta

nN Glina piaszczysta, piaski gliniaste

GLEBY

IQh Kreda jeziorna, gytia, namuł, torf

IIa Grunty słabonośne

Ib 14,0 2,14

IIIa

VIa - 33°00' 80 000 99 000 0,50 - -

11,0 2,21

VIe 13,0 13°12' 16 000 24 000 - 0,3015,0 2,12

IVd 14,0 2,14 17,0 14°48' 20 000 30 000 - 0,20

Zał. 4
4. Dla charakterystycznych (uogólnionych) wartości parametrów geotechnicznych określonych dla gruntów rodzimych - zgodnie z PN-81/B-03020 należy 

przyjąć współczynnik materiałowy ɣm    = 1±0,1 (0,9 lub 1,1 stosownie do parametru geotechnicznego). Wspó łczynnik materiałowy parametrów 

geotechnicznych wyznaczonych dla gruntów nasypowych niekontrolowanych proponuje się przyjąć  ɣm = 1± 0,2 (0,8 lub 1,2 stosownie do parametru 

geotechnicznego).

nN Piaski drobnoziarniste

HOLOCEN

NASYPY NIEKONTROLOWANE

d-aQh Piaski pylaste
GRUNTY DELUWIALNO-

ALUWIALNE

Ia - 29°55' 38 000 52 000 0,40 - - nN(Pd)

PLEJSTOCEN

GRUNTY ORGANICZNE

IVa

IVc 22,0 16°24' 26 000 37 000

Pπ, Pπ+Kr

IVb 9,00 2,25 30 18°00' 34 000 48 000 - pzw C Pg+korz, Gπ

- 30°24' 46 000 62 000 0,50

-
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1. Wstęp. 

Niniejsza opinię geotechniczną z dokumentacją badań podłoża gruntowego wykonano  na 
zlecenie firmy: MAWO-PROJEKT, ul. Poranna 8c/13, 11-041 Olsztyn. 

Celem niniejszego opracowania jest rozpoznanie warunków gruntowo – wodnych wraz  
z ustaleniem charakterystycznych (uogólnionych) wartości parametrów geotechnicznych 
dla potrzeb projektu budowlanego w związku z realizacją: budowy ulic Akacjowej, 
Nagietkowej, Kwiatowej oraz budowy traku pieszego i traktu rowerowego wzdłuż ulic 
Akacjowej, Nagietkowej, Kwiatowej w Bartągu, gmina Stawiguda,  powiat olsztyński, 
województwo warmińsko- mazurskie. 

Podstawa prawną dla sporządzenia niniejszego opracowania było Rozporządzenie 
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25.04.2012r. w sprawie 

ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012 
poz. 463) oraz Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej dnia 2 marca 
1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne  

i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430, z póź. zm.) 

Z uwagi na charakter inwestycji oraz złożone warunki gruntowo – wodne, projektowane 
przedsięwzięcie proponuje się zaliczyć do II kategorii geotechnicznej. 

Zakres prac geotechnicznych został ustalony ze Zleceniodawcą. 

2. Zakres wykonanych prac geotechnicznych. 

Dla potrzeb rozwiązania przedstawionego we wstępie zadania wykonano: 

− 23 otworów wiertniczych o głębokości od 3,0 m do 4,0 m o łącznym  
metrażu 70,50 mb. 

Badania, których wyniki zamieszczono w niniejszej opinii z dokumentacją zostały 
przeprowadzone we wrześniu 2016 r. 

Do opracowania niniejszego opracowania wykorzystano mapę sytuacyjno-wysokościową 
dostarczoną przez Zleceniodawcę. 

Opierając się na wynikach polowych badań geotechnicznych, wizji lokalnej terenu, 
obowiązujących normach, dostępnej literaturze sporządzono część tekstową wraz  
z następującymi załącznikami graficznymi: 

− mapą lokalizacyjna, 

− mapami dokumentacyjnymi w skali 1:500, 

− objaśnieniami znaków i symboli użytych na profilach otworów, 

− tabelą charakterystycznych parametrów geotechnicznych, 

− przekrojami geotechnicznymi. 

Niniejszą opinię z dokumentacją wykonano w 5 egzemplarzach. Do egzemplarza 
archiwalnego, który pozostaje w archiwum wykonawcy dołączono materiały polowe.  
Pozostałe 4 egzemplarzy otrzymuje Zleceniodawca. 
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3. Pomiary geodezyjne. 

 Lokalizacja oraz wyloty punktów badawczych zostały w terenie wytyczone metodą 
domiarów prostokątnych (ortogonalnych) do istniejących sieci oraz granic działek. Wyloty 
wykonanych otworów wiertniczych zniwelowano metodą punktów rozproszonych 
dowiązując się do przyjętych reperów roboczych.  

4. Położenie oraz charakterystyka środowiska geograficznego. 

Polowe badania geotechniczne wykonano dla potrzeb zbadania warunków gruntowo - 
wodnych dla potrzeb projektu budowlanego w związku z realizacją: budowy ulic 
Akacjowej, Nagietkowej, Kwiatowej oraz budowy traku pieszego i traktu rowerowego 
wzdłuż ulic Akacjowej, Nagietkowej, Kwiatowej w Bartągu, gmina Stawiguda,  powiat 
olsztyński, województwo warmińsko- mazurskie. 

Pod względem geomorfologicznym badany teren stanowi fragment wysoczyzny 
polodowcowej. 

Deniwelacje na badanym obszarze osiągają wartość 23,19 metra, to jest zawierają się  
w przedziale rzędnych od 112,52 n.p.m. (otw.7) do 135,71 m n.p.m. (otw.4). 

5.  Warunki geologiczne. 

Wykonanymi wierceniami na badanym terenie stwierdzono występowanie holoceńskich: 
nasypów niekontrolowanych /nN/, gleby /H/, gruntów organicznych /IQh/, gruntów 
deluwialno-aluwialnych /d-aQh/ oraz plejstoceńskich: gruntów zastoiskowych /liQp4/  
i gruntów morenowych /gQp4/. 

Nawiercone na obszarze badań grunty zaliczono do sześciu warstw geologicznych. 

Holoceńskie nasypy niekontrolowane /nN/ zbudowane z gruntów niespoistych 
reprezentowanych przez piaski drobnoziarniste oraz gruntów spoistych 
reprezentowanych przez gliny piaszczyste z domieszką piasków drobnoziarnistych, piaski 
gliniaste z domieszką piasków drobnoziarnistych, gruzu ceglanego i żwiru, gliny 
piaszczyste z domieszką pisków średnioziarnistych i humusu, gliny piaszczyste z domieszką 
gliny pylastej, pisków drobnoziarnistych i gruzu ceglanego, gliny piaszczyste - warstwa 
geologiczna I. 

Holoceńskie gleby /H/ zbudowane z piasków drobnoziarnistych humusowych, piasków 
gliniastych z domieszką humusu i kredy jeziornej – warstwa geologiczna II. 

Holoceńskie grunty organiczne /IQh/ zbudowane z namułu przewarstwionego piaskiem 
drobnoziarnistym z domieszką kredy jeziornej, kredy jeziornej przewarstwionej namułem 
piaszczystym, torfu przewarstwionego namułem, namuł, torf z domieszką namułu, torf -  
warstwa geologiczna III. 

Holoceńskie grunty deluwialno-aluwialne /d-aQh/ zbudowane z gruntów niespoistych,  
tj. piasek pylasty, piesek pylasty z domieszką kredy jeziornej, piasek drobnoziarnisty oraz  
z gruntów spoistych, tj. glina piaszczysta, glina pylasta, glina pylasta z domieszka kredy 
jeziornej, piaski gliniaste, glina piaszczysta na pograniczu piasku gliniastego, piaski 
gliniaste z domieszką korzeni, glina piaszczysta z domieszką korzeni, pył z domieszką kredy 
jeziornej – warstwa geologiczna IV. 
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Plejstoceńskie grunty zastoiskowe /liQp4/ zbudowane są z gruntów niespoistych 
reprezentowanych przez piaski drobnoziarniste oraz grunty spoiste tj. gliny pylaste - 
warstwa geologiczna V. 

Plejstoceńskie grunty morenowe /gQp4/ zbudowane są z gruntów niespoistych 
reprezentowanych piaski drobnoziarniste, piaski drobnoziarniste z domieszką żwiru oraz 
grunty spoiste tj. glina piaszczysta, piaski gliniaste, glina piaszczysta z domieszką żwiru, 
glina piaszczysta z domieszką żwiru i przewarstwieniami piskami drobnoziarnistymi, pył, 
glina pylasta, glina piaszczysta przewarstwiona piaskami drobnoziarnistymi, glina 
piaszczysta przewarstwiona piaskami gliniastymi, glina piaszczysta na pograniczu piasku 
gliniastego, piaski gliniaste przewarstwione piasku drobnoziarnistym - warstwa 
geologiczna VI. 

Niniejsze opracowanie jest częścią większego projektu mającego na celu określenie 
warunków gruntowo-wodnych dla osiedla w Bartągu. Określono parametry 
geotechniczne dla całego obszaru, więc w poszczególnych opracowaniach mogą nie 
występować niektóre z warstwy geologiczne i geotechniczne. 

Warunki gruntowo-wodne wraz z podziałem na warstwy geotechniczne przedstawiono na 
przekrojach geotechnicznych (zał. 5). 

6.    Warunki hydrogeologiczne. 

W wykonanych otworach wiertniczych do głębokości prowadzonego rozpoznania 
nawiercono wodę gruntową występującą w postaci dwóch poziomów. Oba charakteryzują 
się swobodnym oraz lokalnie napiętym zwierciadłem wody. Pierwszy poziom występuje  
w holoceńskich gruntach deluwialno-aluwialnych i stabilizuje się w zakresie rzędnych od 
112,48 do 120,62 m n.p.m. Natomiast drugi występuje w gruntach pochodzenia 
morenowego, zwierciadło wody stabilizuje się na rzędnej 133,48 m n.p.m. 
Zaobserwowano również sączenia na głębokości od 1,0 do 2,0 m p.p.t.  

Przedstawiony powyżej ,,obraz’’ warunków wodnych pochodzi z okresu polowych badań 
geotechnicznych (wrzesień, 2016). W zależności od opadów atmosferycznych  
i wiosennych roztopów poziom lustra wody gruntowej w miejscu badań może ulegać 
cyklicznym wahaniom, szacunkowo o ok. 0,5 m. 

7. Podział na warstwy geotechniczne. 

Wykonanymi wierceniami na badanym terenie stwierdzono występowanie holoceńskich: 
nasypów niekontrolowanych /nN/, gleby /H/, gruntów organicznych /IQh/, gruntów 
deluwialno-aluwialnych /d-aQh/ oraz plejstoceńskich: gruntów zastoiskowych /liQp4/  
i gruntów morenowych /gQp4/. 

Charakterystyczne (uogólnione) wartości parametrów geotechnicznych ustalono zgodnie 
z normą PN-81/B-03020 metodą ,,B” przyjmując za parametry wiodące stopień 
plastyczności i stopień zagęszczenia. Charakterystyczne wartości parametrów 
geotechnicznych, a także wybrane parametry pomierzone „in situ” zebrano i zestawiono 
w tabeli na zał. 4 niniejszego opracowania. 
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Krótka charakterystyka wydzielonych warstw geotechnicznych przedstawia się 
następująco: 

warstwa geotechniczna Ia – obejmuje holoceńskie niespoiste nasypy niekontrolowane 
/nN/reprezentowanych przez piaski drobnoziarniste o charakterystycznej wartości 
stopnia zagęszczenia ID = 0,40; 

warstwa geotechniczna Ib - obejmuje holoceńskie spoiste nasypy niekontrolowane /nN/ 
reprezentowanych przez gliny piaszczyste z domieszką piasków drobnoziarnistych, piaski 
gliniaste z domieszką piasków drobnoziarnistych, gruzu ceglanego i żwiru, gliny 
piaszczyste z domieszką pisków średnioziarnistych i humusu, gliny piaszczyste z domieszką 
gliny pylastej, pisków drobnoziarnistych i gruzu ceglanego, gliny piaszczyste  
o charakterystycznej wartości stopnia plastyczności IL = 0,20; 

warstwa geotechniczna IIa - obejmuje holoceńskie gleby /H/ zbudowane z piasków 
drobnoziarnistych humusowych, piasków gliniastych z domieszką humusu i kredy 
jeziornej. Warstwa zaliczona do gruntów słabonośnych; 

warstwa geotechniczna IIIa - obejmuje holoceńskie grunty organiczne /IQh/ zbudowane  
z namułu przewarstwionego piaskiem drobnoziarnistym z domieszką kredy jeziornej, 
kredy jeziornej przewarstwionej namułem piaszczystym, torfu przewarstwionego 
namułem, namuł, torf z domieszką namułu, torf. Warstwa zaliczona do gruntów 
słabonośnych; 

warstwa geotechniczna IVa – obejmuje niespoiste holoceńskie grunty deluwialno-
aluwialne /d-aQh/ reprezentowane przez piasek pylasty, piesek pylasty z domieszką kredy 
jeziornej, piasek drobnoziarnisty o charakterystycznej wartości stopnia zagęszczenia  
ID = 0,50; 

warstwy geotechniczne IVb, IVc, IVd, IVe – obejmuje holoceńskie spoiste grunty 
deluwialno-aluwialne /d-aQh/. 

Dokonano następującego rozdziału na poszczególne warstwy geotechniczne  
w zależności od rodzaju gruntu oraz przyjętej charakterystycznej wartości stopnia 
plastyczności: 

IVb – glina piaszczysta, glina pylasta, piasek gliniasty, glina piaszczysta na pograniczu gliny 
pylastej, piasek gliniasty z domieszką korzeni, pył, pył z domieszką kredy jeziornej  
w stanie półzwartym; 

IVc – glina piaszczysta z domieszką korzeni, glina pylasta o charakterystycznej wartości 
stopnia plastyczności IL = 0,10; 

IVd –  piasek gliniasty, glina pylasta, glina, piasek gliniasty z domieszką korzeni, glina 
pylasta z domieszką kredy jeziornej, pył z domieszką kredy jeziornej  
o charakterystycznej wartości stopnia plastyczności IL = 0,20; 

IVe– piasek gliniasty przewarstwiony piaskiem drobnoziarnistym, pył o charakterystycznej 
wartości stopnia plastyczności IL = 0,30; 



OPINIA GEOTECHNICZNA Z DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO 
 dla potrzeb projektu budowlanego w związku z realizacją: 
1. Budowy ulic Akacjowej, Nagietkowej, Kwiatowej w obrębie Bartąg. 
2. Budowy traku pieszego i traktu rowerowego wzdłuż ulic Akacjowej, Nagietkowej, Kwiatowej w obrębie Bartąg. 

 

Opinia z Dokumentacją chronione ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 80/2000) – 
wszelkie zmiany , powielanie, udostępnianie i wykorzystywanie przez osoby trzecie, bez zgody autora 

Zabronione. 

7

Ze względu na genezę warstw IVb, IVc, IVd, IVe zgodnie z klasyfikacją podaną w normie                  
PN-81/B-03020 zalicza się je do typu ,,C” jako deluwialno-aluwialne grunty spoiste, 
nieskonsolidowane. 

warstwa geotechniczna Va – obejmuje niespoiste plejstoceńskie grunty zastoiskowe 
/liQp4/ reprezentowane przez piasek drobnoziarnisty o charakterystycznej wartości 
stopnia zagęszczenia ID = 0,50; 

warstwa geotechniczna Vb – obejmuje spoiste plejstoceńskie grunty zastoiskowe /liQp4/ 
reprezentowane przez glinę pylastą w stanie półzwartym; 

Ze względu na genezę warstwy Vb zgodnie z klasyfikacją podaną w normie PN-81/B-
03020 zalicza się ją do typu ,,C” jako zastoiskowe grunty spoiste, nieskonsolidowane. 

warstwa geotechniczna VIa – obejmuje plejstoceńskie niespoiste grunty morenowe 
/gQp4/ reprezentowane przez piaski drobnoziarniste, piaski drobnoziarniste z domieszką 
żwiru o charakterystycznej wartości stopnia zagęszczenia ID = 0,50; 

warstwy geotechniczne VIb, VIc, VId, VIe – obejmuje plejstoceńskie spoiste grunty 
morenowe /gQp4/.  

Dokonano następującego rozdziału na poszczególne warstwy geotechniczne  
w zależności od rodzaju gruntu oraz przyjętej charakterystycznej wartości stopnia 
plastyczności: 

VIb – glina piaszczysta, piasek gliniasty, glina piaszczysta z domieszką żwiru, glina 
piaszczysta z domieszką żwiru i przewarstwieniami piasku drobnoziarnistego  
w stanie półzwartym; 

VIc – glina piaszczysta, glina pylasta, glina piaszczysta z domieszką żwiru, glina piaszczysta 
przewarstwiona piaskiem drobnoziarnistym o charakterystycznej wartości stopnia 
plastyczności IL = 0,10; 

VId –  glina piaszczysta przewarstwiona piaskiem drobnoziarnistym, glin piaszczysta  
z domieszką żwiru, glina pylasta, glina piaszczysta, piasek gliniasty, glina piaszczysta 
przewarstwiona piaskiem gliniastym, glina piaszczysta na pograniczu piasku 
gliniastego, piasek gliniasty przewarstwiony piaskiem drobnoziarnistym  
o charakterystycznej wartości stopnia plastyczności IL = 0,20; 

VIe  –  glina piaszczysta o charakterystycznej wartości stopnia plastyczności IL = 0,30. 

Ze względu na genezę warstw VIb, VIc, VId, VIe zgodnie z klasyfikacją podaną w normie                  
PN-81/B-03020 zalicza się je do typu ,,B” jako morenowe grunty spoiste, 
nieskonsolidowane. 

Stopień zagęszczenia dla gruntów niespoistych ustalono na postawie genezy 
nawierconych gruntów oraz oporów w trakcie prac wiertniczych. Stopień zagęszczenia 
określono zgodnie z wytycznymi normy „Geotechnika. Badania polowe” PN-B-04452. 

Stopień plastyczności (IL) dla gruntów spoistych określono na podstawie 
przeprowadzonych w terenie przez geologa prób wałeczkowania lub rozmakania oraz 
genezy nawierconych gruntów.  
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8. Wnioski i zalecenia. 

1. Celem niniejszej opinii z dokumentacją jest rozpoznanie warunków gruntowo – wodnych 
wraz z ustaleniem charakterystycznych (uogólnionych) wartości parametrów 
geotechnicznych dla potrzeb projektu budowlanego w związku z realizacją: budowy ulic 
Akacjowej, Nagietkowej, Kwiatowej oraz budowy traku pieszego i traktu rowerowego 
wzdłuż ulic Akacjowej, Nagietkowej, Kwiatowej w Bartągu, gmina Stawiguda,  powiat 
olsztyński, województwo warmińsko- mazurskie. 

2. Wykonanymi wierceniami na badanym terenie stwierdzono występowanie holoceńskich: 
nasypów niekontrolowanych /nN/, gleby /H/, gruntów organicznych /IQh/, gruntów 
deluwialno-aluwialnych /d-aQh/ oraz plejstoceńskich: gruntów zastoiskowych /liQp4/  
i gruntów morenowych /gQp4/. 

3. W wykonanych otworach wiertniczych do głębokości prowadzonego rozpoznania 
nawiercono wodę gruntową występującą w postaci dwóch poziomów. Oba charakteryzują 
się swobodnym oraz lokalnie napiętym zwierciadłem wody. Pierwszy poziom występuje  
w holoceńskich gruntach deluwialno-aluwialnych i stabilizuje się w zakresie rzędnych od 
112,48 do 120,62 m n.p.m. Natomiast drugi występuje w gruntach pochodzenia 
morenowego, zwierciadło wody stabilizuje się na rzędnej 133,48 m n.p.m. 
Zaobserwowano również sączenia na głębokości od 1,0 do 2,0 m p.p.t.  

4. Przedstawiony powyżej ,,obraz’’ warunków wodnych pochodzi z okresu polowych badań 
geotechnicznych. W zależności od opadów atmosferycznych i wiosennych roztopów 
poziom lustra wody gruntowej w miejscu badań może ulegać cyklicznym wahaniom, 
szacunkowo o ok. 0,5 m. 

5. Z uwagi na charakter inwestycji oraz złożone warunki gruntowo – wodne projektowane 
przedsięwzięcie proponuje się zaliczyć do II kategorii geotechnicznej. 

6. Do gruntów słabonośnych na badanym terenie zaliczono holoceńskie: gleby /warstwa 
geotechniczna IIa/ oraz grunty organiczne /warstwa geotechniczna IIIa/. 

7. Projektowane obiekty drogowe można posadowić bezpośrednio w obrębie warstw 
gruntów nośnych. 

8. W rejonie otworów nr: 50 na ul. Akacjowej oraz 5, 7, 8 rejon skrzyżowania ulic 
Przyrodniczej z Nagietkową, stwierdzono występowanie słabonośnych gruntów 
organicznych. Na wyżej wymienionych odcinkach drogi proponuje się przeprowadzenie 
wymiany gruntów słabonośnych na pospółkę. 

9. Orientacyjne wartości współczynników wodoprzepuszczalności k10 dla nawierconych  
gruntów, podane na podstawie „HYDROLOGIA OGÓLNA” Z. Pazdro. Wydawnictwo 
Geologiczne, Warszawa 1977, wynoszą (m/s): 

Rodzaj gruntu Przepuszczalność Współczynnik filtracji k [m/s] 

Piaski drobnoziarniste średnia 10 -4 - 10 -5 

Piaski pylaste, piaski gliniaste, 
pył 

słaba 10 -5 - 10 -6 

Gliny piaszczyste, gliny pylaste skały półprzepuszczalne 10 -6 - 10 -8 
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10. Piaski drobnoziarniste w dnie wykopu mogą ulec upłynnieniu na skutek różnicy ciśnień 
piezometrycznych wody, drgań od pracy maszyn budowlanych lub odprężenia gruntów. 

11. Grunty spoiste w dnie wykopu należy chronić przed dodatkowym uplastycznieniem, gdyż 
pogorszy to ich nośność.  

12. Dla wszystkich charakterystycznych (uogólnionych) wartości parametrów 
geotechnicznych zgodnie z PN-81/B-03020 należy przyjąć współczynnik materiałowy  

γm = 1 ± 0,1 (0,9 lub 1,1 stosownie do parametru geotechnicznego). 

13. Strefa przemarzania dla rejonu badań zgodnie z PN-81/B-03020 wynosi Hz=1,0 m p.p.t. 

14. Wnioski i zalecenia przedstawione powyżej należy rozpatrywać łącznie z postanowieniem 
normy PN-81/B-03020, PN-EN 1997-1 : Eurokod 7 : Projektowanie geotechniczne – część 

1: zasady ogólne, PN-EN 1997-2: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne – część 2: 

Rozpoznanie i badanie podłoża gruntowego oraz postanowieniami innych norm  
i przepisów dotyczących posadowienia obiektów budowlanych. 
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1. Wstęp. 

Niniejsza opinię geotechniczną wykonano na zlecenie firmy: MAWO-PROJEKT,  

ul. Poranna 8c/13, 11-041 Olsztyn. 

Celem niniejszego opracowania jest rozpoznanie warunków gruntowo – wodnych wraz  
z ustaleniem charakterystycznych (uogólnionych) wartości parametrów geotechnicznych 
dla potrzeb projektu budowlanego w związku z realizacją budowy traku pieszego wzdłuż 
ulic Fiołkowej, Liliowej w Bartągu, gmina Stawiguda,  powiat olsztyński, województwo 
warmińsko- mazurskie. 

Podstawa prawną dla sporządzenia niniejszego opracowania było Rozporządzenie 
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25.04.2012r. w sprawie 

ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012 
poz. 463) oraz Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej dnia 2 marca 
1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne  

i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430, z póź. zm.) 

Z uwagi na charakter inwestycji oraz proste warunki gruntowo – wodne, projektowane 
przedsięwzięcie proponuje się zaliczyć do I kategorii geotechnicznej. 

Zakres prac geotechnicznych został ustalony ze Zleceniodawcą. 

2. Zakres wykonanych prac geotechnicznych. 

Dla potrzeb rozwiązania przedstawionego we wstępie zadania wykonano: 

− 17 otworów wiertniczych o głębokości od 3,0 m o łącznym metrażu 51,0 mb. 

Badania, których wyniki zamieszczono w niniejszej opinii zostały przeprowadzone we 
wrześniu 2016 r. 

Do opracowania niniejszej opinii wykorzystano mapę sytuacyjno-wysokościową 
dostarczoną przez Zleceniodawcę. 

Opierając się na wynikach polowych badań geotechnicznych, wizji lokalnej terenu, 
obowiązujących normach, dostępnej literaturze sporządzono część tekstową wraz  
z następującymi załącznikami graficznymi: 

− mapą lokalizacyjna, 

− mapami dokumentacyjnymi w skali 1:500, 

− objaśnieniami znaków i symboli użytych na profilach otworów, 

− tabelą charakterystycznych parametrów geotechnicznych, 

− przekrojami geotechnicznymi. 

Niniejszą opinię wykonano w 5 egzemplarzach. Do egzemplarza archiwalnego, który 
pozostaje w archiwum wykonawcy dołączono materiały polowe. Pozostałe 4 egzemplarzy 
otrzymuje Zleceniodawca. 

3. Pomiary geodezyjne. 

 Lokalizacja oraz wyloty punktów badawczych zostały w terenie wytyczone metodą 
domiarów prostokątnych (ortogonalnych) do istniejących sieci oraz granic działek. Wyloty 
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wykonanych otworów wiertniczych zniwelowano metodą punktów rozproszonych 
dowiązując się do przyjętych reperów roboczych.  

4. Położenie oraz charakterystyka środowiska geograficznego. 

Polowe badania geotechniczne wykonano dla potrzeb zbadania warunków gruntowo - 
wodnych dla potrzeb projektu budowlanego w związku z realizacją budowy traku 
pieszego wzdłuż ulic Fiołkowej, Liliowej, Jaśminowej w Bartągu, gmina Stawiguda,  powiat 
olsztyński, województwo warmińsko- mazurskie. 

Pod względem geomorfologicznym badany teren stanowi fragment wysoczyzny 
polodowcowej. 

Deniwelacje na badanym obszarze osiągają wartość 10,55 metra, to jest zawierają się  
w przedziale rzędnych od 125,16 n.p.m. (otw.31) do 135,71 m n.p.m. (otw.42). 

5.  Warunki geologiczne. 

Wykonanymi wierceniami na badanym terenie stwierdzono występowanie holoceńskich: 
nasypów niekontrolowanych /nN/, gleby /H/, gruntów organicznych /IQh/ oraz 

plejstoceńskich: gruntów zastoiskowych /liQp4/ i gruntów morenowych /gQp4/. 

Nawiercone na obszarze badań grunty zaliczono do sześciu warstw geologicznych. 

Holoceńskie nasypy niekontrolowane /nN/ zbudowane z gruntów niespoistych 
reprezentowanych przez piaski drobnoziarniste, piaski drobnoziarniste z domieszką 
piasków gliniastych i żwirów, piaski drobnoziarniste przewarstwione gliną piaszczystą, 
piaski drobnoziarniste z domieszką pisków gliniastych, piaski drobnoziarniste humusowe  
z domieszką kredy jeziornej oraz gruntów spoistych reprezentowanych przez gliny 
piaszczyste z domieszką piasków drobnoziarnistych, piaski gliniaste z domieszką piasku 
średnioziarnistego i gliny piaszczystej, piaski gliniaste humusowe z domieszką gruzu 
ceglanego, piaski gliniaste z domieszką piasków średnioziarnistych, gliny piaszczyste  
z domieszką żwiru i piasków średnioziarnistych, gliny piaszczyste z domieszką piasków 
średnioziarnistych, gruzu ceglanego i gliny pylastej, piaski gliniaste z domieszką gruzu 
ceglanego - warstwa geologiczna I. 

Holoceńskie gleby /H/ zbudowane z piasków drobnoziarnistych humusowych, piasków 
gliniastych humusowych – warstwa geologiczna II. 

Plejstoceńskie grunty zastoiskowe /liQp4/ zbudowane są z gruntów niespoistych 
reprezentowanych przez piaski pylaste - warstwa geologiczna V. 

Plejstoceńskie grunty morenowe /gQp4/ zbudowane są z gruntów niespoistych 
reprezentowanych piaski drobnoziarniste, piaski drobnoziarniste z domieszką żwiru, piaski 
drobnoziarniste z domieszką piasków średnioziarnistych, piaski pylaste przewarstwione 
piaskami drobnoziarnistymi, piaski drobnoziarniste z domieszką piasków pylastych, piaski 
drobnoziarniste przewarstwione piaskami gruboziarnistymi, piaski pylaste oraz grunty 
spoiste tj. glina piaszczysta, piaski gliniaste, glina piaszczysta z domieszką żwiru, glina 
piaszczysta z domieszką żwiru i przewarstwieniami piskami drobnoziarnistymi, glina 
pylasta, glina piaszczysta przewarstwiona piaskami drobnoziarnistymi, glina piaszczysta 
przewarstwiona piaskami gliniastymi, glina piaszczysta na pograniczu piasku gliniastego, 
piaski gliniaste przewarstwione piasku drobnoziarnistym - warstwa geologiczna VI. 
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Niniejsze opracowanie jest częścią większego projektu mającego na celu określenie 
warunków gruntowo-wodnych dla osiedla w Bartągu. Określono parametry 
geotechniczne dla całego obszaru, więc w poszczególnych opracowaniach mogą nie 
występować niektóre z warstwy geologiczne i geotechniczne. 

Warunki gruntowo-wodne wraz z podziałem na warstwy geotechniczne przedstawiono na 
przekrojach geotechnicznych (zał. 5). 

6.    Warunki hydrogeologiczne. 

W wykonanych otworach wiertniczych do głębokości prowadzonego rozpoznania 
nawiercono wodę gruntową. Charakteryzuje się napiętym zwierciadłem wody i stabilizuje 
się w zakresie rzędnych od 123,66 do 131,74 m n.p.m. Zaobserwowano również sączenia 
na głębokości 1,4 m p.p.t.  

Przedstawiony powyżej ,,obraz’’ warunków wodnych pochodzi z okresu polowych badań 
geotechnicznych (wrzesień, 2016). W zależności od opadów atmosferycznych  
i wiosennych roztopów poziom lustra wody gruntowej w miejscu badań może ulegać 
cyklicznym wahaniom, szacunkowo o ok. 0,5 m. 

7. Podział na warstwy geotechniczne. 

Wykonanymi wierceniami na badanym terenie stwierdzono występowanie holoceńskich: 
nasypów niekontrolowanych /nN/, gleby /H/ oraz plejstoceńskich: gruntów 
zastoiskowych /liQp4/ i gruntów morenowych /gQp4/. 

Charakterystyczne (uogólnione) wartości parametrów geotechnicznych ustalono zgodnie 
z normą PN-81/B-03020 metodą ,,B” przyjmując za parametry wiodące stopień 
plastyczności i stopień zagęszczenia. Charakterystyczne wartości parametrów 
geotechnicznych, a także wybrane parametry pomierzone „in situ” zebrano i zestawiono 
w tabeli na zał. 4 niniejszego opracowania. 

Krótka charakterystyka wydzielonych warstw geotechnicznych przedstawia się 
następująco: 

warstwa geotechniczna Ia – obejmuje holoceńskie niespoiste nasypy niekontrolowane 
/nN/reprezentowanych przez piaski drobnoziarniste, piaski drobnoziarniste z domieszką 
piasków gliniastych i żwirów, piaski drobnoziarniste przewarstwione gliną piaszczystą, 
piaski drobnoziarniste z domieszką pisków gliniastych, piaski drobnoziarniste humusowe  
z domieszką kredy jeziornej o charakterystycznej wartości stopnia zagęszczenia ID = 0,40; 

warstwa geotechniczna Ib - obejmuje holoceńskie spoiste nasypy niekontrolowane /nN/ 
reprezentowanych przez gliny piaszczyste z domieszką piasków drobnoziarnistych, piaski 
gliniaste z domieszką piasku średnioziarnistego i gliny piaszczystej, piaski gliniaste 
humusowe z domieszką gruzu ceglanego, piaski gliniaste z domieszką piasków 
średnioziarnistych, gliny piaszczyste z domieszką żwiru i piasków średnioziarnistych, gliny 
piaszczyste z domieszką piasków średnioziarnistych, gruzu ceglanego i gliny pylastej, 
piaski gliniaste z domieszką gruzu ceglanego o charakterystycznej wartości stopnia 
plastyczności IL = 0,20; 

warstwa geotechniczna IIa - obejmuje holoceńskie gleby /H/ zbudowane z piasków 
drobnoziarnistych humusowych, piasków gliniastych humusowych. Warstwa zaliczona do 
gruntów słabonośnych; 
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warstwa geotechniczna Va – obejmuje niespoiste plejstoceńskie grunty zastoiskowe 
/liQp4/ reprezentowane przez piasek pylasty i piasek drobnoziarnisty  
o charakterystycznej wartości stopnia zagęszczenia ID = 0,50; 

warstwa geotechniczna VIa – obejmuje plejstoceńskie niespoiste grunty morenowe 
/gQp4/ reprezentowane przez piaski drobnoziarniste, piaski drobnoziarniste z domieszką 
żwiru, piaski drobnoziarniste z domieszką piasków średnioziarnistych, piaski pylaste 
przewarstwione piaskami drobnoziarnistymi, piaski drobnoziarniste z domieszką piasków 
pylastych, piaski drobnoziarniste przewarstwione piaskami gruboziarnistymi, piaski 
pylaste o charakterystycznej wartości stopnia zagęszczenia ID = 0,50; 

warstwy geotechniczne VIb, VIc, VId, VIe – obejmuje plejstoceńskie spoiste grunty 
morenowe /gQp4/.  

Dokonano następującego rozdziału na poszczególne warstwy geotechniczne  
w zależności od rodzaju gruntu oraz przyjętej charakterystycznej wartości stopnia 
plastyczności: 

VIb –  glina piaszczysta, glina piaszczysta z domieszką żwiru w stanie półzwartym; 

VIc – glina piaszczysta, glina piaszczysta przewarstwiona piaskiem drobnoziarnistym  
o charakterystycznej wartości stopnia plastyczności IL = 0,10; 

VId – glina piaszczysta przewarstwiona piaskiem drobnoziarnistym, glina piaszczysta  
z domieszką żwiru, glina pylasta, piasek gliniasty, glina piaszczysta przewarstwiona 
piaskiem gliniastym, glina piaszczysta na pograniczu piasku gliniastego, piasek 
gliniasty przewarstwiony piaskiem drobnoziarnistym o charakterystycznej wartości 
stopnia plastyczności IL = 0,20; 

VIe – glina piaszczysta, piasek gliniasty o charakterystycznej wartości stopnia 
plastyczności IL = 0,30. 

Ze względu na genezę warstw VIb, VIc, VId, VIe zgodnie z klasyfikacją podaną w normie                  
PN-81/B-03020 zalicza się je do typu ,,B” jako morenowe grunty spoiste, 
nieskonsolidowane. 

Stopień zagęszczenia dla gruntów niespoistych ustalono na postawie genezy 
nawierconych gruntów oraz oporów w trakcie prac wiertniczych. Stopień zagęszczenia 
określono zgodnie z wytycznymi normy „Geotechnika. Badania polowe” PN-B-04452. 

Stopień plastyczności (IL) dla gruntów spoistych określono na podstawie 
przeprowadzonych w terenie przez geologa prób wałeczkowania lub rozmakania oraz 
genezy nawierconych gruntów.  
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8. Wnioski i zalecenia. 

1. Celem niniejszej opinii jest rozpoznanie warunków gruntowo – wodnych wraz  
z ustaleniem charakterystycznych (uogólnionych) wartości parametrów geotechnicznych 
dla potrzeb projektu budowlanego w związku z realizacją budowy traku pieszego wzdłuż 
ulic Fiołkowej, Liliowej, Jaśminowej w Bartągu, gmina Stawiguda,  powiat olsztyński, 
województwo warmińsko- mazurskie. 

2. Wykonanymi wierceniami na badanym terenie stwierdzono występowanie holoceńskich: 
nasypów niekontrolowanych /nN/, gleby /H/ oraz plejstoceńskich: gruntów 
zastoiskowych /liQp4/ i gruntów morenowych /gQp4/. 

3. W wykonanych otworach wiertniczych do głębokości prowadzonego rozpoznania 
nawiercono wodę gruntową. Charakteryzuje się napiętym zwierciadłem wody i stabilizuje 
się w zakresie rzędnych od 123,66 do 131,74 m n.p.m. Zaobserwowano również sączenia 
na głębokości 1,4 m p.p.t.  

4. Przedstawiony powyżej ,,obraz’’ warunków wodnych pochodzi z okresu polowych badań 
geotechnicznych. W zależności od opadów atmosferycznych i wiosennych roztopów 
poziom lustra wody gruntowej w miejscu badań może ulegać cyklicznym wahaniom, 
szacunkowo o ok. 0,5 m. 

5. Z uwagi na charakter inwestycji oraz proste warunki gruntowo – wodne projektowane 
przedsięwzięcie proponuje się zaliczyć do I kategorii geotechnicznej. 

6. Do gruntów słabonośnych na badanym terenie zaliczono holoceńskie: gleby /warstwa 

geotechniczna IIa/. 

7. Projektowane obiekty drogowe można posadowić bezpośrednio w obrębie warstw 
gruntów nośnych. 

8. Orientacyjne wartości współczynników wodoprzepuszczalności k10 dla nawierconych  
gruntów, podane na podstawie „HYDROLOGIA OGÓLNA” Z. Pazdro. Wydawnictwo 
Geologiczne, Warszawa 1977, wynoszą (m/s): 

Rodzaj gruntu Przepuszczalność Współczynnik filtracji k [m/s] 

Piaski drobnoziarniste średnia 10 -4 - 10 -5 

Piaski pylaste, piaski gliniaste, 
pył 

słaba 10 -5 - 10 -6 

Gliny piaszczyste, gliny pylaste skały półprzepuszczalne 10 -6 - 10 -8 

9. Piaski drobnoziarniste w dnie wykopu mogą ulec upłynnieniu na skutek różnicy ciśnień 
piezometrycznych wody, drgań od pracy maszyn budowlanych lub odprężenia gruntów. 

10. Grunty spoiste w dnie wykopu należy chronić przed dodatkowym uplastycznieniem, gdyż 
pogorszy to ich nośność.  

11. Na czas przygotowania podłoża gruntowego należy ustanowić nadzór geologiczny. 

12. Dla wszystkich charakterystycznych (uogólnionych) wartości parametrów 
geotechnicznych zgodnie z PN-81/B-03020 należy przyjąć współczynnik materiałowy  

γm = 1 ± 0,1 (0,9 lub 1,1 stosownie do parametru geotechnicznego). 
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13. Strefa przemarzania dla rejonu badań zgodnie z PN-81/B-03020 wynosi Hz=1,0 m p. p. t. 

14. Wnioski i zalecenia przedstawione powyżej należy rozpatrywać łącznie z postanowieniem 
normy PN-81/B-03020, PN-EN 1997-1 : Eurokod 7 : Projektowanie geotechniczne – część 

1: zasady ogólne, PN-EN 1997-2: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne – część 2: 

Rozpoznanie i badanie podłoża gruntowego oraz postanowieniami innych norm  
i przepisów dotyczących posadowienia obiektów budowlanych. 













ID IL

*17,0 *1,75

25,0 1,90

*16,0 *1,77

24,0 1,92

*16,0 *1,77

24,0 1,92

1. PRZY OPISIE GEOTECHNICZNYM GRUNTÓW ZASTOSOWANO SYMBOLE ZGODNIE Z NORMĄ PN-86/B-02480

2.CHARAKTERYSTYCZNE WARTOŚCI PARAMETRÓW GEOTECHNICZNYCH PODANO METODĄ "B" ZGODNIE 

Z NORMĄ PN-81/B-03020

3. * WILGOTNE / MOKRE

B
Gp//Pd, Pg, Pg//Pd, Gp+ 

Ż, Gp/Pg, Gπ

Zał. 4
4. Dla charakterystycznych (uogólnionych) wartości parametrów geotechnicznych określonych dla gruntów rodzimych - zgodnie z PN-81/B-03020 należy 

przyjąć współczynnik materiałowy ɣm    = 1±0,1 (0,9 lub 1,1 stosownie do parametru geotechnicznego). Wspó łczynnik materiałowy parametrów 

geotechnicznych wyznaczonych dla gruntów nasypowych niekontrolowanych proponuje się przyjąć  ɣm = 1± 0,2 (0,8 lub 1,2 stosownie do parametru 

geotechnicznego).

TABELA PARAMETRÓW GEOTECHNICZNYCH

Nr 

warstwy

stan gruntu 

UOGÓLNIONE WARTOŚCI CECH FIZYCZNO-MECHANICZNYCH

TEMAT:  OPINIA GEOTECHNICZNA Z DOKUMENTACJI

dla potrzeb projektu budowlanego w związku z realizacją budowy traku pieszego wzdłuż                                                                                         

ulic Fiołkowej, Liliowej, Jaśminowej w obrębie Bartąg.

gQp4
Glina piaszczysta, glina pylasta, piaski 

gliniaste

gęstość 

objętościowa     

ρ [t*m-3]

edomet. 

moduł.    

Mo
(n)                         

[kPa]

spójność                

Cu
(n)                               

[kPa]

kąt tarcia 

wewnęt. 

Φ
(n)

metoda B

rodzaj gruntu
typ 

gruntu

wilgotność 

naturalna       

wn %

HOLOCEN

liQp4

PLEJSTOCEN

GRUNTY ZASTOISKOWE

nN Piaski drobnoziarniste

Piaski pylaste, piaski drobnoziarniste

gQp4 Piaski pylaste, piaski drobnoziarniste

Pπ

0,40

Va - 30°24' 46 000 62 000 0,50

2,14

Ia - 29°55' 38 000 52 000

-

H Piaski drobnoziarniste, piaski gliniste

nN Glina piaszczysta, piaski gliniaste
NASYPY NIEKONTROLOWANE

GLEBY

IIa H(PdH, PgH)Grunty słabonośne

- -
nN(Pd, Pd+Pg+Ż, Pd//Gp, 

PdH+Kr)

Ib 17,0 14°48' 20 000 30 000 - 0,20 -

nN(Gp+Pd, PgH+c, , 

Gp+Ż+Ps, Gp+Ps+c+Gπ, 

Pg+Ps, Pg+Ps+Gp, 

Gp+Ps+c, PgH+c, Pg+c)

14,0

GRUNTY MORENOWE

moduł 

odkształcen.   

Eo
(n)                              

[kPa]

B Gp, Gp//Pd11,0 2,21

VIa - 30°24' 46 000 62 000 0,50 -
Pd, Pd+Ż, Pd+Ps, Pπ//Pd, 

Pd+Pπ, Pd//Pr

pzw B Gp, Gp+ŻVIb 40 22°00' 50 000 66 000 -9,00 2,25

0,2013,0 2,18VId 31,0 18°18'

VIc 35,0 20°09' 36 000 48 000 - 0,10

28 000 37 000 -

VIe 28,0 16°24' 22 000 29 000 - 0,30 B Pg, Gp15,0 2,14
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1. Wstęp. 

Niniejsza opinię wykonano na zlecenie firmy: MAWO-PROJEKT, ul. Poranna 8c/13,  

11-041 Olsztyn. 

Celem niniejszego opracowania jest rozpoznanie warunków gruntowo – wodnych wraz  
z ustaleniem charakterystycznych (uogólnionych) wartości parametrów geotechnicznych 
dla potrzeb projektu budowlanego w związku z realizacją budowy traktu pieszo – 
rowerowego wzdłuż ul. Rumiankowej w Bartągu, gmina Stawiguda,  powiat olsztyński, 
województwo warmińsko- mazurskie. 

Podstawa prawną dla sporządzenia niniejszego opracowania było Rozporządzenie 
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25.04.2012r. w sprawie 

ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012 
poz. 463) oraz Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej dnia 2 marca 
1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne  

i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430, z póź. zm.) 

Z uwagi na charakter inwestycji oraz złożone warunki gruntowo – wodne, projektowane 
przedsięwzięcie proponuje się zaliczyć do I kategorii geotechnicznej. 

Zakres prac geotechnicznych został ustalony ze Zleceniodawcą. 

2. Zakres wykonanych prac geotechnicznych. 

Dla potrzeb rozwiązania przedstawionego we wstępie zadania wykonano: 

− 7 otworów wiertniczych o głębokości od 3,0 m do 4,0 m o łącznym  
metrażu 22,0 mb. 

Badania, których wyniki zamieszczono w niniejszej opinii zostały przeprowadzone  
we wrześniu 2016 r. 

Do opracowania niniejszej opinii wykorzystano mapę sytuacyjno-wysokościową 
dostarczoną przez Zleceniodawcę. 

Opierając się na wynikach polowych badań geotechnicznych, wizji lokalnej terenu, 
obowiązujących normach, dostępnej literaturze sporządzono część tekstową wraz  
z następującymi załącznikami graficznymi: 

− mapą lokalizacyjna, 

− mapą dokumentacyjną w skali 1:500, 

− objaśnieniami znaków i symboli użytych na profilach otworów, 

− tabelą charakterystycznych parametrów geotechnicznych, 

− przekrojem geotechnicznym. 

Niniejszą opinię wykonano w 5 egzemplarzach. Do egzemplarza archiwalnego, który 
pozostaje w archiwum wykonawcy dołączono materiały polowe. Pozostałe 4 egzemplarze 
otrzymuje Zleceniodawca. 
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3. Pomiary geodezyjne. 

 Lokalizacja oraz wyloty punktów badawczych zostały w terenie wytyczone metodą 
domiarów prostokątnych (ortogonalnych) do istniejących sieci oraz granic działek. Wyloty 
wykonanych otworów wiertniczych zniwelowano metodą punktów rozproszonych 
dowiązując się do przyjętych reperów roboczych.  

4. Położenie oraz charakterystyka środowiska geograficznego. 

Polowe badania geotechniczne wykonano dla potrzeb zbadania warunków gruntowo - 
wodnych dla potrzeb projektu budowlanego w związku z realizacją budowy traktu pieszo 
– rowerowego wzdłuż ul. Rumiankowej w Bartągu, gmina Stawiguda,  powiat olsztyński, 
województwo warmińsko- mazurskie. 

Pod względem geomorfologicznym badany teren stanowi fragment wysoczyzny 
polodowcowej. 

Deniwelacje na badanym obszarze osiągają wartość 2,12 metra, to jest zawierają się  
w przedziale rzędnych od 129,90 n.p.m. (otw.22) do 132,02 m n.p.m. (otw.24). 

5.  Warunki geologiczne. 

Wykonanymi wierceniami na badanym terenie stwierdzono występowanie holoceńskich: 
nasypów niekontrolowanych /nN/, gleby /H/, gruntów organicznych /IQh/, gruntów 
deluwialno-aluwialnych /d-aQh/ oraz plejstoceńskich gruntów morenowych /gQp4/. 

Nawiercone na obszarze badań grunty zaliczono do pięciu warstw geologicznych. 

Holoceńskie nasypy niekontrolowane /nN/ zbudowane z gruntów niespoistych 
reprezentowanych przez piaski drobnoziarniste z domieszką gliny piaszczystej, piaski 
drobnoziarniste z domieszką piasków gliniastych i żwirów oraz gruntów spoistych 
reprezentowanych przez piaski gliniaste z domieszką piasków średnioziarnistych i glin 
piaszczystych, glina piaszczysta, piaski gliniaste przewarstwione piaskami 
drobnoziarnistymi humusowymi, piaski gliniaste z domieszką piasków średnioziarnistymi, 
glina piaszczysta z domieszką żwirów i piasków średnioziarnistych - warstwa geologiczna I. 

Holoceńskie gleby /H/ zbudowane z piasków drobnoziarnistych humusowych – warstwa 
geologiczna II. 

Holoceńskie grunty organiczne /IQh/ zbudowane z namułu -  warstwa geologiczna III. 

Holoceńskie grunty deluwialno-aluwialne /d-aQh/ zbudowane z gruntów niespoistych,  
tj. piasek drobnoziarnisty, piaski drobnoziarniste przewarstwione gliną piaszczystą – 
warstwa geologiczna IV. 

Plejstoceńskie grunty morenowe /gQp4/ zbudowane są z gruntów niespoistych 
reprezentowanych piaski drobnoziarniste oraz grunty spoiste tj. glina piaszczysta, piaski 
gliniaste, glina piaszczysta z domieszką żwiru, glina, glina piaszczysta przewarstwiona 
piaskami drobnoziarnistymi, glina piaszczysta na pograniczu piasku gliniastego, piaski 
gliniaste przewarstwione piasku drobnoziarnistym - warstwa geologiczna VI. 

Niniejsze opracowanie jest częścią większego projektu mającego na celu określenie 
warunków gruntowo-wodnych dla osiedla w Bartągu. Określono parametry 



OPINIA GEOTECHNICZNA dla potrzeb projektu budowlanego  

w związku z realizacją budowy traktu pieszo – rowerowego wzdłuż ul. Rumiankowej w Bartągu. 

 

 

Opinia chroniona ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 80/2000) – wszelkie zmiany , 
powielanie, udostępnianie i wykorzystywanie przez osoby trzecie, bez zgody autora Zabronione. 

5

geotechniczne dla całego obszaru, więc w poszczególnych opracowaniach mogą nie 
występować niektóre z warstwy geologiczne i geotechniczne. 

Warunki gruntowo-wodne wraz z podziałem na warstwy geotechniczne przedstawiono na 
przekroju geotechnicznym (zał. 5). 

6.    Warunki hydrogeologiczne. 

W wykonanych otworach wiertniczych do głębokości prowadzonego rozpoznania 
nawiercono wodę gruntową. Charakteryzuje się napiętym zwierciadłem wody i stabilizuje 
się w zakresie rzędnych od 128,01 do 130,01 m n.p.m. Zaobserwowano również sączenia 
na głębokości od 1,4 do 3,0 m p.p.t.  

Przedstawiony powyżej ,,obraz’’ warunków wodnych pochodzi z okresu polowych badań 
geotechnicznych (wrzesień, 2016). W zależności od opadów atmosferycznych  
i wiosennych roztopów poziom lustra wody gruntowej w miejscu badań może ulegać 
cyklicznym wahaniom, szacunkowo o ok. 0,5 m. 

7. Podział na warstwy geotechniczne. 

Wykonanymi wierceniami na badanym terenie stwierdzono występowanie holoceńskich: 
nasypów niekontrolowanych /nN/, gleby /H/, gruntów organicznych /IQh/, gruntów 
deluwialno-aluwialnych /d-aQh/ oraz plejstoceńskich gruntów morenowych /gQp4/. 

Charakterystyczne (uogólnione) wartości parametrów geotechnicznych ustalono zgodnie 
z normą PN-81/B-03020 metodą ,,B” przyjmując za parametry wiodące stopień 
plastyczności i stopień zagęszczenia. Charakterystyczne wartości parametrów 
geotechnicznych, a także wybrane parametry pomierzone „in situ” zebrano i zestawiono 
w tabeli na zał. 4 niniejszego opracowania. 

Krótka charakterystyka wydzielonych warstw geotechnicznych przedstawia się 
następująco: 

warstwa geotechniczna Ia – obejmuje holoceńskie niespoiste nasypy niekontrolowane 
/nN/reprezentowanych przez piaski drobnoziarniste z domieszką gliny piaszczystej, piaski 
drobnoziarniste z domieszką piasków gliniastych i żwirów o charakterystycznej wartości 
stopnia zagęszczenia ID = 0,40; 

warstwa geotechniczna Ib - obejmuje holoceńskie spoiste nasypy niekontrolowane /nN/ 
reprezentowanych przez piaski gliniaste z domieszką piasków średnioziarnistych i glin 
piaszczystych, glina piaszczysta, piaski gliniaste przewarstwione piaskami 
drobnoziarnistymi humusowymi, piaski gliniaste z domieszką piasków średnioziarnistymi, 
glina piaszczysta z domieszką żwirów i piasków średnioziarnistych o charakterystycznej 
wartości stopnia plastyczności IL = 0,20; 

warstwa geotechniczna IIa - obejmuje holoceńskie gleby /H/ zbudowane z piasków 
drobnoziarnistych humusowych. Warstwa zaliczona do gruntów słabonośnych; 

warstwa geotechniczna IIIa - obejmuje holoceńskie grunty organiczne /IQh/ zbudowane  
z namułu. Warstwa zaliczona do gruntów słabonośnych; 

warstwa geotechniczna IVa – obejmuje niespoiste holoceńskie grunty deluwialno-
aluwialne /d-aQh/ reprezentowane przez piasek drobnoziarnisty,  piaski drobnoziarniste 
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przewarstwione gliną piaszczystą o charakterystycznej wartości stopnia zagęszczenia  
ID = 0,50; 

warstwa geotechniczna VIa – obejmuje plejstoceńskie niespoiste grunty morenowe 
/gQp4/ reprezentowane przez piaski drobnoziarniste o charakterystycznej wartości 
stopnia zagęszczenia ID = 0,50; 

warstwy geotechniczne VIb, VIc, VId – obejmuje plejstoceńskie spoiste grunty morenowe 
/gQp4/.  

Dokonano następującego rozdziału na poszczególne warstwy geotechniczne  
w zależności od rodzaju gruntu oraz przyjętej charakterystycznej wartości stopnia 
plastyczności: 

VIb – glina piaszczysta w stanie półzwartym; 

VIc – glina piaszczysta o charakterystycznej wartości stopnia plastyczności IL = 0,10; 

VId–  glina piaszczysta przewarstwiona piaskiem drobnoziarnistym, glina, glina piaszczysta 
na pograniczu piasku gliniastego, piasek gliniasty przewarstwiony piaskiem 
drobnoziarnistym o charakterystycznej wartości stopnia plastyczności IL = 0,20; 

Ze względu na genezę warstw VIb, VIc, VId zgodnie z klasyfikacją podaną w normie                  
PN-81/B-03020 zalicza się je do typu ,,B” jako morenowe grunty spoiste, 
nieskonsolidowane. 

Stopień zagęszczenia dla gruntów niespoistych ustalono na postawie genezy 
nawierconych gruntów oraz oporów w trakcie prac wiertniczych. Stopień zagęszczenia 
określono zgodnie z wytycznymi normy „Geotechnika. Badania polowe” PN-B-04452. 

Stopień plastyczności (IL) dla gruntów spoistych określono na podstawie 
przeprowadzonych w terenie przez geologa prób wałeczkowania lub rozmakania oraz 
genezy nawierconych gruntów.  
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8. Wnioski i zalecenia. 

1. Celem niniejszej opinii jest rozpoznanie warunków gruntowo – wodnych wraz  
z ustaleniem charakterystycznych (uogólnionych) wartości parametrów geotechnicznych 
dla potrzeb projektu budowlanego w związku z realizacją budowy traktu pieszo – 
rowerowego wzdłuż ul. Rumiankowej w Bartągu, gmina Stawiguda,  powiat olsztyński, 
województwo warmińsko- mazurskie. 

2. Wykonanymi wierceniami na badanym terenie stwierdzono występowanie holoceńskich: 
nasypów niekontrolowanych /nN/, gleby /H/, gruntów organicznych /IQh/, gruntów 
deluwialno-aluwialnych /d-aQh/ oraz plejstoceńskich gruntów morenowych /gQp4/. 

3. W wykonanych otworach wiertniczych do głębokości prowadzonego rozpoznania 
nawiercono wodę gruntową. Charakteryzuje się napiętym zwierciadłem wody i stabilizuje 
się w zakresie rzędnych od 128,01 do 130,01 m n.p.m. Zaobserwowano również sączenia 
na głębokości od 1,4 do 3,0 m p.p.t.  

4. Przedstawiony powyżej ,,obraz’’ warunków wodnych pochodzi z okresu polowych badań 
geotechnicznych. W zależności od opadów atmosferycznych i wiosennych roztopów 
poziom lustra wody gruntowej w miejscu badań może ulegać cyklicznym wahaniom, 
szacunkowo o ok. 0,5 m. 

5. Z uwagi na charakter inwestycji oraz złożone warunki gruntowo – wodne projektowane 
przedsięwzięcie proponuje się zaliczyć do I kategorii geotechnicznej. 

6. Do gruntów słabonośnych na badanym terenie zaliczono holoceńskie: gleby /warstwa 

geotechniczna IIa/ oraz grunty organiczne /warstwa geotechniczna IIIa/. 

7. Projektowane obiekty drogowe można posadowić bezpośrednio w obrębie warstw 
gruntów nośnych. 

8. W rejonie otworów 23 stwierdzono występowanie słabonośnych gruntów organicznych. 
Ze względu na małą miąższość tych gruntów nie zaleca się ich wymianę tylko proponuje 
się wzmocnić warstwy konstrukcyjne za pomocą geosyntetyków.  

9. Orientacyjne wartości współczynników wodoprzepuszczalności k10 dla nawierconych  
gruntów, podane na podstawie „HYDROLOGIA OGÓLNA” Z. Pazdro. Wydawnictwo 
Geologiczne, Warszawa 1977, wynoszą (m/s): 

Rodzaj gruntu Przepuszczalność Współczynnik filtracji k [m/s] 

Piaski drobnoziarniste średnia 10 -4 - 10 -5 

Piaski gliniaste,  słaba 10 -5 - 10 -6 

Gliny piaszczyste skały półprzepuszczalne 10 -6 - 10 -8 

10. Piaski drobnoziarniste w dnie wykopu mogą ulec upłynnieniu na skutek różnicy ciśnień 
piezometrycznych wody, drgań od pracy maszyn budowlanych lub odprężenia gruntów. 

11. Grunty spoiste w dnie wykopu należy chronić przed dodatkowym uplastycznieniem, gdyż 
pogorszy to ich nośność.  
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12. Dla wszystkich charakterystycznych (uogólnionych) wartości parametrów 
geotechnicznych zgodnie z PN-81/B-03020 należy przyjąć współczynnik materiałowy  

γm = 1 ± 0,1 (0,9 lub 1,1 stosownie do parametru geotechnicznego). 

13. Strefa przemarzania dla rejonu badań zgodnie z PN-81/B-03020 wynosi Hz=1,00 m p. p. t. 

14. Wnioski i zalecenia przedstawione powyżej należy rozpatrywać łącznie z postanowieniem 
normy PN-81/B-03020, PN-EN 1997-1 : Eurokod 7 : Projektowanie geotechniczne – część 

1: zasady ogólne, PN-EN 1997-2: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne – część 2: 

Rozpoznanie i badanie podłoża gruntowego oraz postanowieniami innych norm  
i przepisów dotyczących posadowienia obiektów budowlanych. 
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dla potrzeb projektu budowlanego w związku z realizacją budowy traktu pieszo – rowerowego wzdłuż ul. Rumiankowej                        

w Bartągu.
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1. Wstęp. 

Niniejsza opinię wykonano na zlecenie firmy: MAWO-PROJEKT, ul. Poranna 8c/13,  

11-041 Olsztyn. 

Celem niniejszego opracowania jest rozpoznanie warunków gruntowo – wodnych wraz  
z ustaleniem charakterystycznych (uogólnionych) wartości parametrów geotechnicznych 
dla potrzeb projektu budowlanego w związku z realizacją budowy traktu pieszo-
rowerowego wzdłuż drogi powiatowej 1376N z miejscowości Bartąg do Bartąg PKP, gmina 
Stawiguda,  powiat olsztyński, województwo warmińsko- mazurskie. 

Podstawa prawną dla sporządzenia niniejszego opracowania było Rozporządzenie 
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25.04.2012r. w sprawie 

ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012 
poz. 463) oraz Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej dnia 2 marca 
1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne  

i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430, z póź. zm.) 

Z uwagi na charakter inwestycji oraz proste warunki gruntowo – wodne, projektowane 
przedsięwzięcie proponuje się zaliczyć do I kategorii geotechnicznej. 

Zakres prac geotechnicznych został ustalony ze Zleceniodawcą. 

2. Zakres wykonanych prac geotechnicznych. 

Dla potrzeb rozwiązania przedstawionego we wstępie zadania wykonano: 

− 8 otworów wiertniczych o głębokości 3,0 m o łącznym metrażu 24,0 mb. 

Badania, których wyniki zamieszczono w niniejszej opinii zostały przeprowadzone  
w listopadzie 2016 r. 

Do opracowania niniejszego opracowania wykorzystano mapę sytuacyjno-wysokościową 
dostarczoną przez Zleceniodawcę. 

Opierając się na wynikach polowych badań geotechnicznych, wizji lokalnej terenu, 
obowiązujących normach, dostępnej literaturze sporządzono część tekstową wraz  
z następującymi załącznikami graficznymi: 

− mapą lokalizacyjna, 

− mapą dokumentacyjną w skali 1:1:000, 

− przekrojem geotechnicznym, 

− objaśnieniami znaków i symboli użytych na profilach otworów, 

− tabelą charakterystycznych parametrów geotechnicznych. 

Niniejszą opinię wykonano w 5 egzemplarzach. Do egzemplarza archiwalnego, który 
pozostaje w archiwum wykonawcy dołączono materiały polowe. Pozostałe 4 egzemplarzy 
otrzymuje Zleceniodawca. 
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3. Pomiary geodezyjne. 

 Lokalizacja oraz wyloty punktów badawczych zostały w terenie wytyczone metodą 
domiarów prostokątnych (ortogonalnych) do istniejących sieci oraz granic działek. Wyloty 
wykonanych otworów wiertniczych zniwelowano metodą punktów rozproszonych 
dowiązując się do przyjętych reperów roboczych.  

4. Położenie oraz charakterystyka środowiska geograficznego. 

Polowe badania geotechniczne wykonano dla potrzeb zbadania warunków gruntowo - 
wodnych dla potrzeb projektu budowlanego w związku z realizacją budowy traktu pieszo-
rowerowego wzdłuż drogi powiatowej 1376N z miejscowości Bartąg do Bartąg PKP, gmina 
Stawiguda,  powiat olsztyński, województwo warmińsko- mazurskie. 

Pod względem geomorfologicznym badany teren stanowi fragment wysoczyzny 
polodowcowej. 

Deniwelacje na badanym obszarze osiągają wartość 12,78 metra, to jest zawierają się  
w przedziale rzędnych od 105,44 n.p.m. (otw.29) do 118,22 m n.p.m. (otw.31). 

5.  Warunki geologiczne. 

Wykonanymi wierceniami na badanym terenie stwierdzono występowanie holoceńskich: 
nasypów budowlany /nB/, grunty deluwialno-aluwialne /d-aQh/ oraz plejstoceńskich 
gruntów zastoiskowych /liQp4/. 

Nawiercone na obszarze badań grunty zaliczono do trzech warstw geologicznych. 

Holoceńskie nasypy budowlane /nB/ zbudowane z gruntów spoistych reprezentowanych 
przez pospółkę gliniastą, pospółkę gliniastą z domieszką żużlu i gruzu ceglanego, glina  
z domieszką piasku gliniastego - warstwa geologiczna I. 

Holoceńskie grunty deluwialno-aluwialne /d-aQh/ zbudowane z gruntów spoistych  
tj. piaski gliniaste, glina, glina piaszczysta - warstwa geologiczna II. 

Plejstoceńskie grunty zastoiskowe /liQp4/ zbudowane są z gruntów niespoistych tj. piaski 
drobnoziarniste,  piaski średnioziarniste, piaski gruboziarniste oraz z gruntów spoistych  
tj. glina pylasta, pył przewarstwiony gliną, glina, pył na pograniczu z gliną, pył na 
pograniczu z gliną pylastą - warstwa geologiczna III. 

Warunki gruntowo-wodne wraz z podziałem na warstwy geotechniczne przedstawiono na 
przekrojach geotechnicznych (zał. 5). 

6.    Warunki hydrogeologiczne. 

W wykonanych otworach wiertniczych do głębokości prowadzonego rozpoznania 
nawiercono wodę gruntową w jednym otworze. Charakteryzuje się napiętym 
zwierciadłem wody i stabilizuje się na rzędnej 103,84 m n.p.m. Zaobserwowano sączenia 
w gruntach spoistych na głębokości 0,8-1,6 m p.p.t. 

Przedstawiony powyżej ,,obraz’’ warunków wodnych pochodzi z okresu polowych badań 
geotechnicznych (listopad, 2016). W zależności od opadów atmosferycznych  
i wiosennych roztopów poziom lustra wody gruntowej w miejscu badań może ulegać 
cyklicznym wahaniom, szacunkowo o ok. 0,5 m. 
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7. Podział na warstwy geotechniczne. 

Wykonanymi wierceniami na badanym terenie stwierdzono występowanie holoceńskich: 
nasypów budowlany /nB/, grunty deluwialno-aluwialne /d-aQh/ oraz plejstoceńskich 
gruntów zastoiskowych /liQp4/. 

Charakterystyczne (uogólnione) wartości parametrów geotechnicznych ustalono zgodnie 
z normą PN-81/B-03020 metodą ,,B” przyjmując za parametry wiodące stopień 
plastyczności i stopień zagęszczenia. Charakterystyczne wartości parametrów 
geotechnicznych, a także wybrane parametry pomierzone „in situ” zebrano i zestawiono 
w tabeli na zał. 4 niniejszego opracowania. 

Krótka charakterystyka wydzielonych warstw geotechnicznych przedstawia się 
następująco: 

warstwa geotechniczna Ia - obejmuje holoceńskie spoiste nasypy budowlane /nB/ 
reprezentowanych przez pospółkę gliniastą, pospółkę gliniastą z domieszką żużlu i gruzu 
ceglanego, glina z domieszką piasku gliniastego o charakterystycznej wartości stopnia 
plastyczności IL = 0,10; 

warstwa geotechniczna IIa - obejmuje holoceńskie spoiste grunty deluwialno-aluwialne 
/d-aQh/ reprezentowanych przez piaski gliniaste, glinę, glinę piaszczystą w stanie 
półzwartym; 

Ze względu na genezę warstw IIa zgodnie z klasyfikacją podaną w normie  
PN-81/B-03020 zalicza się je do typu ,,C” jako deluwialno-aluwialne grunty spoiste, 
nieskonsolidowane. 

warstwa geotechniczna IIIa, IIb - obejmuje holoceńskie niespoiste grunty zastoiskowe 
/liQp4/.  

Dokonano następującego rozdziału na poszczególne warstwy geotechniczne  
w zależności od rodzaju gruntu oraz przyjętej charakterystycznej wartości stopnia 
zagęszczenia: 

IIIa – piaski drobnoziarniste o charakterystycznej wartości stopnia zagęszczenia ID = 0,50; 

IIIb – piaski średnioziarniste, piaski gruboziarniste o charakterystycznej wartości stopnia 
zagęszczenia ID = 0,50; 

warstwa geotechniczna IIIc-IIIf - obejmuje holoceńskie spoiste grunty zastoiskowe 
/liQp4/. 

Dokonano następującego rozdziału na poszczególne warstwy geotechniczne  
w zależności od rodzaju gruntu oraz przyjętej charakterystycznej wartości stopnia 
plastyczności: 

IIIc – glina pylasta, pył przewarstwiony gliną, glina o charakterystycznej wartości stopnia 
plastyczności IL = 0,10; 

IIId – glina pylasta, pył na pograniczu gliny, glina o charakterystycznej wartości stopnia 
plastyczności IL = 0,20; 
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IIIe –  glina, pył na pograniczu gliny pylastej, glina pylasta o charakterystycznej wartości 
stopnia plastyczności IL = 0,30; 

IIIf  –  glina pylasta o charakterystycznej wartości stopnia plastyczności IL = 0,50. 

Ze względu na genezę warstw IIIc, IIId, IIIe, IIIf zgodnie z klasyfikacją podaną w normie  
PN-81/B-03020 zalicza się je do typu ,,C” jako zastoiskowe grunty spoiste, 
nieskonsolidowane. 

Stopień zagęszczenia dla gruntów niespoistych ustalono na postawie genezy 
nawierconych gruntów oraz oporów w trakcie prac wiertniczych. Stopień zagęszczenia 
określono zgodnie z wytycznymi normy „Geotechnika. Badania polowe” PN-B-04452. 

Stopień plastyczności (IL) dla gruntów spoistych określono na podstawie 
przeprowadzonych w terenie przez geologa prób wałeczkowania lub rozmakania oraz 
genezy nawierconych gruntów.  
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8. Wnioski i zalecenia. 

1. Celem niniejszej opinii jest rozpoznanie warunków gruntowo – wodnych wraz  
z ustaleniem charakterystycznych (uogólnionych) wartości parametrów geotechnicznych 
dla potrzeb projektu budowlanego w związku z realizacją budowy traktu pieszo-
rowerowego wzdłuż drogi powiatowej 1376N z miejscowości Bartąg do Bartąg PKP, gmina 
Stawiguda,  powiat olsztyński, województwo warmińsko- mazurskie. 

2. Wykonanymi wierceniami na badanym terenie stwierdzono występowanie holoceńskich: 
nasypów budowlany /nB/, grunty deluwialno-aluwialne /d-aQh/ oraz plejstoceńskich 
gruntów zastoiskowych /liQp4/. 

3. W wykonanych otworach wiertniczych do głębokości prowadzonego rozpoznania 
nawiercono wodę gruntową w jednym otworze. Charakteryzuje się napiętym 
zwierciadłem wody i stabilizuje się na rzędnej 103,84 m n.p.m. Zaobserwowano sączenia 
w gruntach spoistych na głębokości 0,8-1,6 m p.p.t. 

4. Przedstawiony powyżej ,,obraz’’ warunków wodnych pochodzi z okresu polowych badań 
geotechnicznych. W zależności od opadów atmosferycznych i wiosennych roztopów 
poziom lustra wody gruntowej w miejscu badań może ulegać cyklicznym wahaniom, 
szacunkowo o ok. 0,5 m. 

5. Z uwagi na charakter inwestycji oraz proste warunki gruntowo – wodne projektowane 
przedsięwzięcie proponuje się zaliczyć do I kategorii geotechnicznej. 

6. Projektowane obiekty drogowe można posadowić bezpośrednio w obrębie warstw 
gruntów nośnych. 

7. Orientacyjne wartości współczynników wodoprzepuszczalności k10 dla nawierconych  
gruntów, podane na podstawie „HYDROLOGIA OGÓLNA” Z. Pazdro. Wydawnictwo 
Geologiczne, Warszawa 1977, wynoszą (m/s): 

Rodzaj gruntu Przepuszczalność Współczynnik filtracji k [m/s] 

Piaski średnioziarniste dobra 10 -3 - 10 -4 

Piaski drobnoziarniste średnia 10 -4 - 10 -5 

Piaski gliniaste, pył słaba 10 -5 - 10 -6 

Gliny skały półprzepuszczalne 10 -6 - 10 -8 

8. Piaski drobnoziarniste w dnie wykopu mogą ulec upłynnieniu na skutek różnicy ciśnień 
piezometrycznych wody, drgań od pracy maszyn budowlanych lub odprężenia gruntów. 

9. Grunty spoiste w dnie wykopu należy chronić przed dodatkowym uplastycznieniem, gdyż 
pogorszy to ich nośność.  

10. Na czas przygotowania podłoża gruntowego należy ustanowić nadzór geologiczny. 

11. Dla wszystkich charakterystycznych (uogólnionych) wartości parametrów 
geotechnicznych zgodnie z PN-81/B-03020 należy przyjąć współczynnik materiałowy  

γm = 1 ± 0,1 (0,9 lub 1,1 stosownie do parametru geotechnicznego). 

12. Strefa przemarzania dla rejonu badań zgodnie z PN-81/B-03020 wynosi Hz=1,00 m p. p. t. 
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13. Wnioski i zalecenia przedstawione powyżej należy rozpatrywać łącznie z postanowieniem 
normy PN-81/B-03020, PN-EN 1997-1 : Eurokod 7 : Projektowanie geotechniczne – część 

1: zasady ogólne, PN-EN 1997-2: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne – część 2: 

Rozpoznanie i badanie podłoża gruntowego oraz postanowieniami innych norm  
i przepisów dotyczących posadowienia obiektów budowlanych. 









ID IL
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1. Wstęp. 

Niniejsza opinię geotechniczną wykonano  na zlecenie firmy: MAWO-PROJEKT,  

ul. Poranna 8c/13, 11-041 Olsztyn. 

Celem niniejszego opracowania jest rozpoznanie warunków gruntowo – wodnych wraz  
z ustaleniem charakterystycznych (uogólnionych) wartości parametrów geotechnicznych 
dla potrzeb projektu budowlanego w związku z realizacją budowy traktu pieszo-
rowerowego z miejscowości Bartążek do Bartąga (do ul. Przyrodniczej), gmina Stawiguda,  
powiat olsztyński, województwo warmińsko- mazurskie. 

Podstawa prawną dla sporządzenia niniejszego opracowania było Rozporządzenie 
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25.04.2012r. w sprawie 

ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012 
poz. 463) oraz Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej dnia 2 marca 
1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne  

i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430, z póź. zm.) 

Z uwagi na charakter inwestycji oraz złożone warunki gruntowo – wodne, projektowane 
przedsięwzięcie proponuje się zaliczyć do I kategorii geotechnicznej. 

Zakres prac geotechnicznych został ustalony ze Zleceniodawcą. 

2. Zakres wykonanych prac geotechnicznych. 

Dla potrzeb rozwiązania przedstawionego we wstępie zadania wykonano: 

− 12 otworów wiertniczych o głębokości od 3,0 m do 6,5 m o łącznym  
metrażu 39,50 mb. 

Badania, których wyniki zamieszczono w niniejszej opinii zostały przeprowadzone  
w listopadzie 2016 r. 

Do opracowania niniejszego opracowania wykorzystano mapę sytuacyjno-wysokościową 
dostarczoną przez Zleceniodawcę. 

Opierając się na wynikach polowych badań geotechnicznych, wizji lokalnej terenu, 
obowiązujących normach, dostępnej literaturze sporządzono część tekstową wraz  
z następującymi załącznikami graficznymi: 

− mapą lokalizacyjna, 

− mapami dokumentacyjnymi w skali 1:1000, 

− objaśnieniami znaków i symboli użytych na profilach otworów, 

− tabelą charakterystycznych parametrów geotechnicznych, 

− przekrojami geotechnicznymi. 

Niniejszą opinię wykonano w 5 egzemplarzach. Do egzemplarza archiwalnego, który 
pozostaje w archiwum wykonawcy dołączono materiały polowe. Pozostałe 4 egzemplarzy 
otrzymuje Zleceniodawca. 
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3. Pomiary geodezyjne. 

 Lokalizacja oraz wyloty punktów badawczych zostały w terenie wytyczone metodą 
domiarów prostokątnych (ortogonalnych) do istniejących sieci oraz granic działek. Wyloty 
wykonanych otworów wiertniczych zniwelowano metodą punktów rozproszonych 
dowiązując się do przyjętych reperów roboczych.  

4. Położenie oraz charakterystyka środowiska geograficznego. 

Polowe badania geotechniczne wykonano dla potrzeb zbadania warunków gruntowo - 
wodnych dla potrzeb projektu budowlanego w związku z realizacją budowy traktu pieszo-
rowerowego z miejscowości Bartążek do Bartąga (do ul. Przyrodniczej), gmina Stawiguda,  
powiat olsztyński, województwo warmińsko- mazurskie. 

Pod względem geomorfologicznym badany teren stanowi fragment wysoczyzny 
polodowcowej. 

Deniwelacje na badanym obszarze osiągają wartość 8,64 metra, to jest zawierają się  
w przedziale rzędnych od 111,51 n.p.m. (otw.5) do 120,15 m n.p.m. (otw.11). 

5.  Warunki geologiczne. 

Wykonanymi wierceniami na badanym terenie stwierdzono występowanie holoceńskich: 
nasypów budowlanych i niekontrolowanych /nB i nN/, gleby /H/, gruntów organicznych 

/IQh/, gruntów deluwialno-aluwialnych /d-aQh/ oraz plejstoceńskich: gruntów 
zastoiskowych /liQp4/ i morenowych /gQp4/. 

Nawiercone na obszarze badań grunty zaliczono do sześciu warstw geologicznych. 

Holoceńskie nasypy budowlane i niekontrolowane /nB i nN/ zbudowane z gruntów 
niespoistych reprezentowanych przez piaski drobnoziarniste, piaski średnioziarniste, 
piaski średnioziarniste z domieszką żwiru, piaski średnioziarniste z domieszką otoczaków  
i żwiru, pospółka, piaski drobnoziarniste humusowe, piaski drobnoziarniste humusowe  
z domieszka żwiru, piaski drobnoziarniste humusowe przewarstwione piaskami 
drobnoziarnistymi oraz gruntów spoistych reprezentowanych przez piaski gliniaste 
przewarstwione piaskami drobnoziarnistymi humusowymi - warstwa geologiczna I. 

Holoceńskie gleby /H/ zbudowane z piasków drobnoziarnistych humusowych – warstwa 
geologiczna II. 

Holoceńskie grunty organiczne /IQh/ zbudowane z namułu i torfu przewarstwionego 
gliną pylastą namułem -  warstwa geologiczna III. 

Holoceńskie grunty deluwialno-aluwialne /d-aQh/ zbudowane z gruntów niespoistych,  
tj. piasek drobnoziarnisty, piasek drobnoziarnisty humusowy, piaski średnioziarniste 
przewarstwiona piaskami gliniastymi oraz z gruntów spoistych, tj. glina piaszczysta, glina 
pylasta, piaski gliniaste, piaski gliniaste przewarstwione gliną piaszczystymi, glina – 
warstwa geologiczna IV. 

Plejstoceńskie grunty zastoiskowe /liQp4/ zbudowane są z gruntów niespoistych 
reprezentowanych przez piaski drobnoziarniste, piaski średnioziarniste oraz grunty spoiste 
tj. gliny pylaste, pył piaszczysty - warstwa geologiczna V. 
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Plejstoceńskie grunty morenowe /gQp4/ zbudowane są z gruntów niespoistych 
reprezentowanych piaski drobnoziarniste przewarstwione piaskami pylastymi, piaski 
średnioziarniste oraz grunty spoiste tj. glina piaszczysta, glina - warstwa geologiczna VI. 

Warunki gruntowo-wodne wraz z podziałem na warstwy geotechniczne przedstawiono na 
przekrojach geotechnicznych (zał. 5). 

6.    Warunki hydrogeologiczne. 

W wykonanych otworach wiertniczych do głębokości prowadzonego rozpoznania 
nawiercono wodę gruntową w czterech otworach. Charakteryzuje się swobodnym oraz 
lokalnie napiętym zwierciadłem wody, występuje w gruntach zastoiskowych i stabilizuje 
się na rzędnej 118,66 m n.p.m. oraz w gruntach pochodzenia morenowego, zwierciadło 
wody stabilizuje się w zakresie rzędnych od 114,92 m n.p.m. do 116,89 m n.p.m. 
Zaobserwowano również sączenia na głębokości 2,0 m p.p.t.  

Przedstawiony powyżej ,,obraz’’ warunków wodnych pochodzi z okresu polowych badań 
geotechnicznych (listopad, 2016). W zależności od opadów atmosferycznych  
i wiosennych roztopów poziom lustra wody gruntowej w miejscu badań może ulegać 
cyklicznym wahaniom, szacunkowo o ok. 0,5 m. 

7. Podział na warstwy geotechniczne. 

Wykonanymi wierceniami na badanym terenie stwierdzono występowanie holoceńskich: 
nasypów budowlanych i niekontrolowanych /nB i nN/, gleby /H/, gruntów organicznych 

/IQh/, gruntów deluwialno-aluwialnych /d-aQh/ oraz plejstoceńskich: gruntów 
zastoiskowych /liQp4/ i morenowych /gQp4/. 

Charakterystyczne (uogólnione) wartości parametrów geotechnicznych ustalono zgodnie 
z normą PN-81/B-03020 metodą ,,B” przyjmując za parametry wiodące stopień 
plastyczności i stopień zagęszczenia. Charakterystyczne wartości parametrów 
geotechnicznych, a także wybrane parametry pomierzone „in situ” zebrano i zestawiono 
w tabeli na zał. 4 niniejszego opracowania. 

Krótka charakterystyka wydzielonych warstw geotechnicznych przedstawia się 
następująco: 

warstwy geotechniczne Ia, Ib, Ic – obejmują holoceńskie niespoiste nasypy 
niekontrolowane /nN/. 

Dokonano następującego rozdziału na poszczególne warstwy geotechniczne  
w zależności od rodzaju gruntu oraz przyjętej charakterystycznej wartości stopnia 
zagęszczenia: 

Ia – piaski drobnoziarniste o charakterystycznej wartości stopnia zagęszczenia ID = 0,60; 

Ib – piaski średnioziarniste, piaski średnioziarniste z domieszką żwiru, piaski 
średnioziarniste z domieszką otoczaków, piaski średnioziarniste z domieszką 
otoczaków i żwirów o charakterystycznej wartości stopnia zagęszczenia ID = 0,60; 

Ic – pospółka o charakterystycznej wartości stopnia zagęszczenia ID = 0,60; 
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warstwa geotechniczna Id – obejmuje holoceńskie niespoiste nasypy niekontrolowane 
/nN/reprezentowanych przez piaski drobnoziarniste humusowe, piaski drobnoziarniste 
humusowe z domieszka żwiru, piaski drobnoziarniste humusowe przewarstwione 
piaskami drobnoziarnistymi o charakterystycznej wartości stopnia zagęszczenia ID = 0,50; 

warstwa geotechniczna Ie - obejmuje holoceńskie spoiste nasypy niekontrolowane /nN/ 
reprezentowanych przez piaski gliniaste przewarstwione piaskami drobnoziarnistymi 
humusowymi o charakterystycznej wartości stopnia plastyczności IL = 0,20; 

warstwa geotechniczna IIa - obejmuje holoceńskie gleby /H/ zbudowane z piasków 
drobnoziarnistych humusowych. Warstwa zaliczona do gruntów słabonośnych; 

warstwa geotechniczna IIIa - obejmuje holoceńskie grunty organiczne /IQh/ zbudowane  
z namułu i torfu przewarstwionego gliną pylastą namułem. Warstwa zaliczona do gruntów 
słabonośnych; 

warstwy geotechniczne IVa, IVb – obejmują niespoiste holoceńskie grunty deluwialno-
aluwialne /d-aQh/. 

Dokonano następującego rozdziału na poszczególne warstwy geotechniczne  
w zależności od rodzaju gruntu oraz przyjętej charakterystycznej wartości stopnia 
zagęszczenia: 

IVa – piaski drobnoziarniste, piaski drobnoziarniste humusowe o charakterystycznej 
wartości stopnia zagęszczenia ID = 0,50; 

IVb – piaski średnioziarniste przewarstwione piaskami gliniastymi o charakterystycznej 
wartości stopnia zagęszczenia ID = 0,50; 

warstwy geotechniczne IVc, IVd– obejmują holoceńskie spoiste grunty deluwialno-
aluwialne /d-aQh/. 

Dokonano następującego rozdziału na poszczególne warstwy geotechniczne  
w zależności od rodzaju gruntu oraz przyjętej charakterystycznej wartości stopnia 
plastyczności: 

IVc – glina piaszczysta, glina pylasta, piaski gliniaste, piaski gliniaste przewarstwione gliną 
piaszczystymi o charakterystycznej wartości stopnia plastyczności IL = 0,10; 

IVd –  glina o charakterystycznej wartości stopnia plastyczności IL = 0,20; 

Ze względu na genezę warstw IVc, IVd zgodnie z klasyfikacją podaną w normie                  
PN-81/B-03020 zalicza się je do typu ,,C” jako deluwialno-aluwialne grunty spoiste, 
nieskonsolidowane. 

warstwy geotechniczne Va, Vb – obejmują niespoiste plejstoceńskie grunty zastoiskowe 
/liQp4/. 

Dokonano następującego rozdziału na poszczególne warstwy geotechniczne  
w zależności od rodzaju gruntu oraz przyjętej charakterystycznej wartości stopnia 
zagęszczenia: 

Va – piaski drobnoziarniste o charakterystycznej wartości stopnia zagęszczenia ID = 0,50; 

Vb – piaski średnioziarniste o charakterystycznej wartości stopnia zagęszczenia ID = 0,50; 
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warstwy geotechniczne Vc, Vd, Ve – obejmują spoiste plejstoceńskie grunty zastoiskowe 
/liQp4/. 

Dokonano następującego rozdziału na poszczególne warstwy geotechniczne  
w zależności od rodzaju gruntu oraz przyjętej charakterystycznej wartości stopnia 
plastyczności: 

Vc – glin pylasta w stanie półzwartym; 

Vd – glin pylasta, pył piaszczysty o charakterystycznej wartości stopnia plastyczności  
IL = 0,10; 

Ve –  glin pylasta o charakterystycznej wartości stopnia plastyczności IL = 0,40; 

Ze względu na genezę warstwy Vc, Vd, Ve zgodnie z klasyfikacją podaną w normie  
PN-81/B-03020 zalicza się ją do typu ,,C” jako zastoiskowe grunty spoiste, 
nieskonsolidowane. 

warstwy geotechniczne VIa, VIb – obejmują plejstoceńskie niespoiste grunty morenowe 
/gQp4/. 

Dokonano następującego rozdziału na poszczególne warstwy geotechniczne  
w zależności od rodzaju gruntu oraz przyjętej charakterystycznej wartości stopnia 
zagęszczenia: 

VIa – piaski drobnoziarniste przewarstwione piaskiem gliniastym o charakterystycznej 
wartości stopnia zagęszczenia ID = 0,50; 

VIb – piaski średnioziarniste o charakterystycznej wartości stopnia zagęszczenia ID = 0,50; 

warstwa geotechniczna VIc – obejmuje plejstoceńskie spoiste grunty morenowe /gQp4/ 

zbudowana z gliny piaszczystej oraz gliny w stanie półzwartym. 

Ze względu na genezę warstw VIc zgodnie z klasyfikacją podaną w normie PN-81/B-03020 
zalicza się je do typu ,,B” jako morenowe grunty spoiste, nieskonsolidowane. 

Stopień zagęszczenia dla gruntów niespoistych ustalono na postawie genezy 
nawierconych gruntów oraz oporów w trakcie prac wiertniczych. Stopień zagęszczenia 
określono zgodnie z wytycznymi normy „Geotechnika. Badania polowe” PN-B-04452. 

Stopień plastyczności (IL) dla gruntów spoistych określono na podstawie 
przeprowadzonych w terenie przez geologa prób wałeczkowania lub rozmakania oraz 
genezy nawierconych gruntów.  
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8. Wnioski i zalecenia. 

1. Celem niniejszej opinii jest rozpoznanie warunków gruntowo – wodnych wraz  
z ustaleniem charakterystycznych (uogólnionych) wartości parametrów geotechnicznych 
dla potrzeb projektu budowlanego w związku z realizacją budowy traktu pieszo-
rowerowego z miejscowości Bartążek do Bartąga (do ul. Przyrodniczej), gmina Stawiguda,  
powiat olsztyński, województwo warmińsko- mazurskie. 

2. Wykonanymi wierceniami na badanym terenie stwierdzono występowanie holoceńskich: 
nasypów budowlanych i niekontrolowanych /nB i nN/, gleby /H/, gruntów organicznych 

/IQh/, gruntów deluwialno-aluwialnych /d-aQh/ oraz plejstoceńskich: gruntów 
zastoiskowych /liQp4/ i morenowych /gQp4/. 

3. W wykonanych otworach wiertniczych do głębokości prowadzonego rozpoznania 
nawiercono wodę gruntową w czterech otworach. Charakteryzuje się swobodnym oraz 
lokalnie napiętym zwierciadłem wody, występuje w gruntach zastoiskowych i stabilizuje 
się na rzędnej 118,66 m n.p.m. oraz w gruntach pochodzenia morenowego, zwierciadło 
wody stabilizuje się w zakresie rzędnych od 114,92 m n.p.m. do 116,89 m n.p.m. 
Zaobserwowano również sączenia na głębokości 2,0 m p.p.t.  

4. Przedstawiony powyżej ,,obraz’’ warunków wodnych pochodzi z okresu polowych badań 
geotechnicznych. W zależności od opadów atmosferycznych i wiosennych roztopów 
poziom lustra wody gruntowej w miejscu badań może ulegać cyklicznym wahaniom, 
szacunkowo o ok. 0,5 m. 

5. Z uwagi na charakter inwestycji oraz złożone warunki gruntowo – wodne projektowane 
przedsięwzięcie proponuje się zaliczyć do I kategorii geotechnicznej. 

6. Do gruntów słabonośnych na badanym terenie zaliczono holoceńskie: gleby /warstwa 

geotechniczna IIa/ oraz grunty organiczne /warstwa geotechniczna IIIa/. 

7. Projektowane obiekty drogowe można posadowić bezpośrednio w obrębie warstw 
gruntów nośnych. 

8. W rejonie otworów 3 i 10 stwierdzono występowanie słabonośnych gruntów 
organicznych. Jednak ze względu na rodzaj przedsięwzięcia nie zaleca się wymiany 
gruntów tylko proponuje się wzmocnić warstwy konstrukcyjne za pomocą geosyntetyków. 

9. Orientacyjne wartości współczynników wodoprzepuszczalności k10 dla nawierconych  
gruntów, podane na podstawie „HYDROLOGIA OGÓLNA” Z. Pazdro. Wydawnictwo 
Geologiczne, Warszawa 1977, wynoszą (m/s): 

Rodzaj gruntu Przepuszczalność Współczynnik filtracji k [m/s] 

Pospółka bardzo dobra 10 -3  

Piaski średnioziarniste dobra 10 -3 - 10 -4 

Piaski drobnoziarniste średnia 10 -4 - 10 -5 

Piaski gliniaste słaba 10 -5 - 10 -6 

Gliny piaszczyste, gliny pylaste skały półprzepuszczalne 10 -6 - 10 -8 

10. Piaski drobnoziarniste w dnie wykopu mogą ulec upłynnieniu na skutek różnicy ciśnień 
piezometrycznych wody, drgań od pracy maszyn budowlanych lub odprężenia gruntów. 
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11. Grunty spoiste w dnie wykopu należy chronić przed dodatkowym uplastycznieniem, gdyż 
pogorszy to ich nośność.  

12. Dla wszystkich charakterystycznych (uogólnionych) wartości parametrów 
geotechnicznych zgodnie z PN-81/B-03020 należy przyjąć współczynnik materiałowy  

γm = 1 ± 0,1 (0,9 lub 1,1 stosownie do parametru geotechnicznego). 

13. Strefa przemarzania dla rejonu badań zgodnie z PN-81/B-03020 wynosi Hz=1,0 m p. p. t. 

14. Wnioski i zalecenia przedstawione powyżej należy rozpatrywać łącznie z postanowieniem 
normy PN-81/B-03020, PN-EN 1997-1 : Eurokod 7 : Projektowanie geotechniczne – część 

1: zasady ogólne, PN-EN 1997-2: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne – część 2: 

Rozpoznanie i badanie podłoża gruntowego oraz postanowieniami innych norm  
i przepisów dotyczących posadowienia obiektów budowlanych. 
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1. PRZY OPISIE GEOTECHNICZNYM GRUNTÓW ZASTOSOWANO SYMBOLE ZGODNIE Z NORMĄ PN-86/B-02480

Z NORMĄ PN-81/B-03020

3. * WILGOTNE / MOKRE Zał. 4
4. Dla charakterystycznych (uogólnionych) wartości parametrów geotechnicznych określonych dla gruntów rodzimych - zgodnie z PN-81/B-03020 należy 

przyjąć współczynnik materiałowy ɣm    = 1±0,1 (0,9 lub 1,1 stosownie do parametru geotechnicznego). Wspó łczynnik materiałowy parametrów 

geotechnicznych wyznaczonych dla gruntów nasypowych niekontrolowanych proponuje się przyjąć  ɣm = 1± 0,2 (0,8 lub 1,2 stosownie do parametru 

22,0

IVd 17,0 20 000

IVc

2,1414,0 30 000 - 0,20

-

-

0,40 C

pzw B

2.CHARAKTERYSTYCZNE WARTOŚCI PARAMETRÓW GEOTECHNICZNYCH PODANO METODĄ "B" ZGODNIE 

TABELA PARAMETRÓW GEOTECHNICZNYCH

Nr 

warstwy

stan gruntu 

UOGÓLNIONE WARTOŚCI CECH FIZYCZNO-MECHANICZNYCH

TEMAT:  OPINIA GEOTECHNICZNA Z DOKUMENTACJĄ BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO

dla potrzeb projektu budowlanego w związku z realizacją budowy traktu pieszo-rowerowego                                                                           z 

miescowości Bartążek do Bartąga (do ul. Przyrodniczej)

gQp4 Glina piaszczysta, glina 

gęstość 

objętościowa     

ρ [t*m-3]

edomet. 

moduł.    

Mo(n)                         

[kPa]

spójność                

Cu(n)                               

[kPa]

kąt tarcia 

wewnęt. 

Φ
(n)

metoda B

rodzaj gruntu
typ 

gruntu

wilgotność 

naturalna       

wn %

HOLOCEN

liQp4

PLEJSTOCEN

d-aQh Piaski drobnoziarniste, średnioziarniste

d-aQh Glina piaszczysta, glina pylasta, piaski glinaste

GRUNTY DEALUWIALNO-

ALUWIALNE

GRUNTY ZASTOISKOWE

26 000 37 00016°24' Gp,Gπ, Pg, Pg//Gp

GC

C

14°48'

nB
Piaski drobnoziarniste, średnioziarniste, 

pospółka

Piaski drobnoziarniste, średnioziarniste

gQp4 Piaski drobnoziarniste, średnioziarniste
GRUNTY MORENOWE

- 30°24' 46 000 62 000 0,50 Pd

0,10

moduł 

odkształcen.   

Eo(n)                              

[kPa]

- -

Ps-

IIIa

IVb - 33°00' 80 000 99 000 0,50

11,0 2,21

IVa - 30°24' 46 000 62 000

liQp4 Glina pylasta, pył piaszczysty

H Piaski drobnoziarniste humusowe

IQh Namuł, torf

nN Piaski drobnoziarniste

GLEBY

GRUNTY ORGANICZNE

Piaski gliniastenN

NASYPY NIEKONTROLOWANE                           

I BUDOWLANE

IIa H(PdH)Grunty słabonośne

- -
nN(PdH, PdH+Ż, 

PdH//Pd)

Ie 17,0 14°48' 20 000 30 000 - 0,20 - nN(Pg//PdH)14,0 2,14

Id - 30°24' 46 000 62 000 0,50

13 000 19 000 -16,0 2,10

- - Ps//Pg

Nm, T//Gπ//NmGrunty słabonośne

- 33°00' 80 000 99 000 0,50

VIb - 33°00' 80 000 99 000 0,50 - - Ps

G, GpVIc 40,0 22°00' 50 000 66 000 -9,00 2,25

Ia - 30°55' 55 000 75 000 0,60 - - nB(Pd)

Ib - 33°37' 95 000 110 000 0,60 - -
nB(Ps, Ps+Ż, Ps+KO, 

Ps+KO+Ż)

Ic - 39°12' 156 000 173 000 0,60 - - nB(Po)

0,50 - - Pd, PdH

Vc 9,00 2,25 30,0 18°00' 34 000 48 000 - pzw C Gπ

Va

Vb

C Gπ, πp

VIa - 30°24' 46 000 62 000 0,50 - - Pd//Pπ

Vd 14,0 2,14 17,0 14°48' 20 000 30 000 - 0,10

GπVe 11,0 11°30'




