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Zakres robót 

W zakresie budowy należy wykonać następujące roboty: 

- zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupoważnionymi, oznakowanie 
prac, 

- roboty przygotowawcze, 
- geodezyjne wytyczenie drogi i obiektu, 
- roboty ziemne (wykopy i zasypki), 
- budowa/rozbiórka zabezpieczeń technologicznych, 
- budowa/rozbiórka placów manewrowych, pomostów przeładunkowych, platform 

dźwigów, nasypów, 
- zasadnicze wykonanie prac, 
- roboty związane z wykonanie studni i wpustów betonowych 
- budowa sieci kanalizacji deszczowej 
- wykonanie poszczególnych warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni, 
- wykonanie innych niezbędnych robót budowlanych. 
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Wskazanie obiektów zagospodarowania terenu mogących stwarzać zagrożenie dla życia 
i zdrowia ludzi 

Podczas budowy mogą wystąpić zagrożenia związane z prowadzeniem robót w pobliżu rzeki 
oraz związane z ruchem drogowym w obrębie skrzyżowania. 

 
Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji obiektu 

Podczas realizacji obiektu mogą wystąpić zagrożenia dla pracowników związane 
z wykonywaniem robót: 

- ziemnych, 
- związanych z obsługą narzędzi i urządzeń zasilanych energią elektryczną, 
- przy rozładunku materiałów budowlanych dostarczanych na plac budowy, 
- przy przemieszczaniu ciężkich elementów, 
- na wysokości, 
- przy preparatach mogących działać alergicznie, powodować poparzenia lub pożar, 
- z ruchomym sprzętem budowlanym. 
- związanych z wykonaniem sieci kanalizacji deszczowej oraz warstwa 

konstrukcyjnych nawierzchni jezdni. 
Dodatkowo, robotnicy będą narażeni na hałas od pracującego sprzętu budowlanego 

używanego w trakcie budowy. Szczegółowe zagrożenia mogą być określone dopiero po przyjęciu 
konkretnej technologii realizacji robót. 

 

Wskazania dotyczące sposobu instruktażu pracowników przed przystąpieniem do robót 
szczególnie niebezpiecznych 

Niektóre z planowanych do wykonania robót mają charakter szczególnie niebezpieczny, 
w nawiązaniu do art. 21a ust. 2 ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane. W związku 
z powyższym pracownicy przy wykonywaniu tych prac muszą posiadać świadectwo dopuszczenia 
do pracy na swoich stanowiskach wydane przez lekarza medycyny pracy. Muszą również posiadać 
aktualne świadectwa ukończonych szkoleń podstawowych BHP oraz przechodzić instruktaż na 
stanowisku pracy przed wykonaniem poszczególnych zakresów robót z przedstawieniem zagrożeń 
mogących wystąpić podczas robót. 

Dodatkowo operatorzy sprzętu budowlanego powinni posiadać odpowiednie świadectwa 
kwalifikacji i uprawnienia do obsługi sprzętu, na którym pracują. 

 

Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegającym niebezpieczeństwom 

W celu zapewnienia bezpieczeństwa dla pracowników wykonujących roboty należy 
zapewnić: 

- stosowanie odzieży ochronnej przez pracowników, 
- stosowanie odzieży ostrzegawczej, 
- stosowanie środków ochrony osobistej przez pracowników w trakcie wykonywanie 

robót wymagających ich używania, 
- prowadzącemu roboty urządzenia łączności do komunikowania się, 
- zabezpieczenia placu budowy przed wstępem osób niepożądanych, 
- wykonanie przekopów kontrolnych, 
- stosowanie się do wymagań BHP określonych w projektach branżowych. 
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Wykopy należy zabezpieczyć barierami. Od strony jezdni należy zaopatrzyć w żółte pulsujące 
światła ostrzegawcze. Do barier należy zamocować tablice ostrzegawcze o prowadzonych robotach 
i wykopach. Wszelkie znaki związane z robotami powinny być usuwane niezwłocznie                                           
po zakończeniu robót lub przestawiane w miarę postępu prac. Podczas mechanicznego załadunku 
lub rozładunku materiałów lub wyrobów, przemieszczanie ich nad ludźmi lub kabiną, w której 
znajduje się kierowca, jest zabronione. Na czas wykonywania tych czynności kierowca jest 
obowiązany opuścić kabinę. 

Maszyny i inne urządzenia techniczne powinny być: 

1) utrzymywane w stanie zapewniającym ich sprawność; 

2) stosowane wyłącznie do prac, do jakich zostały przeznaczone; 

3) obsługiwane przez przeszkolone osoby. 

Przed rozpoczęciem robót ziemnych wykonawca powinien dokonać lokalizacji urządzeń 
uzbrojenia podziemnego przy użyciu detektorów. Odkrywki istniejącego uzbrojenia należy 
dokonywać w porozumieniu i pod nadzorem jednostki eksploatującej występujące sieci oraz 
kierownika budowy odpowiedzialnego za realizację robót. 

Przy wykonywaniu robót ziemnych w pobliżu istniejącego uzbrojenia podziemnego należy 
zwrócić szczególną ostrożność. Roboty na tych odcinkach wykonywać ręcznie. Roboty budowlane 
wykonywać w wykopie suchym. 

Wszystkich pracowników należy wyposażyć w ubrania ochronne oraz obuwie ochronne. 
Wszystkie roboty wykonywać zgodnie z dokumentacją oraz specyfikacją techniczną, normami 
i przepisami związanymi z zakresem wykonywania prac. 

Kierownik budowy lub inna upoważniona osobo powinna sporządzić dla inwestycji plan 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ) w oparciu o niniejszą informację oraz rysunki 
i ewentualne inne szczegółowe wytyczne zawarte w projekcie budowlanym. 
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I.WSTĘP 

Niniejszą dokumentację wykonano na zlecenie Stowarzyszenia Inżynierów 

i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej oddział w Koszalinie z siedzibą,  

przy ul. Kupieckiej 5, 75-671 Koszalin. Inwestorem jest Miasto Świdwin z siedzibą 

urzędu przy Placu Konstytucji 3 Maja 1, 78-300 Świdwin. 

Celem opracowania jest rozpoznanie i udokumentowanie warunków 

gruntowo-wodnych dla projektu: ”Budowa drogi gminnej ul. W. Łokietka 

z odwodnieniem drogi oraz z przebudową obiektu mostowego ul. W. Łokietka  

na rzece Rega” w m. Świdwin 

Dokumentację wykonano zgodnie z rozporządzeniem nr 463 Ministra 

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie 

ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych                 

(Dz. U. 2012 poz. 463)  

II. ZAKRES PRAC  

 Zaznacza się, że z powodu napotkanych warunków gruntowo-wodnych 

w miejscach zaprojektowanych otworów badawczych, które nie pozwoliły na 

wykonanie prac geotechnicznych do zamierzonych głębokości (zalegający gruz, 

kamienie oraz głazy). Lokalizację tych otworów zmieniono wraz ze zmianą głębokości 

odwiertów, co przedstawiono na załącznikach graficznych (zał. nr 2.1-2.2). Zaznacza 

się, że w miejscu otworów M2 łącznie wykonano 6 prób przewiertów jednakże na 

podobnej głębokości ca 3,0 - 3,3 m natrafiano na warstwę kamieni uniemożliwiającą 

dalsze głębienie otworów.  Najprawdopodobniej jest to tzw. bruk morenowy.  

2.1 Prace polowe 

W celu udokumentowania warunków gruntowo-wodnych wykonano badania, 

które określiły parametry geotechniczne gruntów i głębokości poziomów wód 

gruntowych.  

W miejscu realizowanej inwestycji wykonano 7 otworów badawczych do 

następujących głębokości: 

• otwór badawczy nr 1 do głębokości 2,7 m p.p.t., 

• otwór badawczy nr 2 do głębokości 3,9 m p.p.t., 

• otwór badawczy nr 3 do głębokości 2,1 m p.p.t., 

• otwór badawczy nr 3’ do głębokości 4,8 m p.p.t., 

• otwór badawczy nr M1 do głębokości 10,6 m p.p.t., 
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• otwór badawczy nr M2 do głębokości 2,8 m p.p.t., 

• otwór badawczy nr M2' do głębokości 3,3 m p.p.t.,  

Łącznie 21,3 mb odwiertów. 

Lokalizację oraz głębokość otworów badawczych ustalono ze zleceniodawcą.   

Prace prowadzono pod systemem ręcznym i mechanicznym za pomocą 

wiertnicy VDM – G100 pod nadzorem geologa uprawionego mgr Magdaleny 

Tyszeckiej. Otwory po opróbowaniu zostały starannie zlikwidowane przez zasypanie 

urobkiem wraz z ubiciem, w odwrotnej kolejności do jego wydobywania bezpośrednio 

po wierceniach. Prowadzenie badań nie pogorszyło stanu środowiska.  

2.2 Prace geodezyjne 

Otwory badawcze wyznaczono w terenie na podstawie mapy do celów 

projektowych w skali 1:500 dostarczonej przez zleceniodawcę, metodą domiarów 

prostokątnych dowiązanych do punktów stałych w terenie.  

Przybliżone rzędne powierzchni terenu w miejscach wykonanych otworów 

badawczych przyjęto na podstawie wyż. wym. mapy i należy je traktować 

orientacyjnie. 

2.3 Prace kameralne 

W ramach prac kameralnych wykonano: 

− mapę orientacyjną w skali 1:10 000 z zaznaczonym przybliżonym rejonem badań 

(zał. nr 1), 

− mapy dokumentacyjne w skali 1:500 z zaznaczonymi miejscami wykonanych 

otworów badawczych wraz z ich profilami litologicznymi (w skali 1:100),                      

na których przedstawiono przestrzenny układ gruntów, podział na warstwy 

geotechniczne, stany gruntów oraz poziom wody gruntowej (zał. nr 2.1 - 2.2), 

− objaśnienia symboli użytych w opracowaniu (zał. nr 3), 

− część tekstową, którą opracowano w oparciu o wyniki wykonanych prac i badań, 

dane z literatury oraz aktualne wytyczne i rozporządzenia. 

III. LOKALIZACJA I MORFOLOGIA TERENU BADAŃ 

Obszar badań przeznaczony pod realizację przedmiotowej inwestycji znajduje 

się na terenie drogi gminnej ul. W. Łokietka, w m. Świdwin. Badany teren jest 

nierówny, a rzędne w miejscach wykonanych odwiertów mieszczą się w zakresie 

wysokości 83,1 – 84,2 m n.p.m. Wg zaktualizowanego podziału przedstawionego 
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przez J. Solona, A. Richlinga, W. Ziaję i in. w czasopiśmie "Geographia Polonica" 

rejon badań położony jest w obrębie mezoregionu: Wysoczyzny Łobeskiej, 

a makroregionu: Pojezierza Zachodniopomorskiego. 

Pod względem geomorfologicznym jest to fragment doliny rzeki Regi 

wykorzystującej w swoim biegu Pradolinę Pomorską  

Lokalizację terenu badań przedstawiono na mapie orientacyjnej w skali 

1:10 000 (zał. nr 1) oraz mapach dokumentacyjnych w skali 1:500 (zał. nr 2.1-2.2). 

IV. BUDOWA GEOLOGICZNA I WARUNKI WODNE 

 Zaznacza się że w rejonie otworu badawczego nr 1, przed przystąpieniem do 

prac geotechnicznych należało usunąć asfalt oraz kostkę brukową. 

4.1 Budowa geologiczna 

W podłożu do zbadanej głębokości stwierdzono występowanie utworów 

czwartorzędowych wieku holoceńskiego i plejstoceńskiego. 

Holocen od góry reprezentowany jest przez warstwę nasypu 

antropogenicznego, w którego skład (w zależności od otworu badawczego) wchodzą: 

gruz, beton, namuł, gleba, glina, śmieci, kamienie, piaski drobne, piaski gliniaste 

oraz żużel. Poniżej nasypów w otworach badawczych nr M2 i M2’ znajdują się nasypy 

budowlane wykonane z piasku drobnego i piasku średniego. Kolejną warstwę 

holocenu w otworach badawczych nr M1, M2, M2’, 3’ i 2 tworzą utwory organiczne 

reprezentowane przez namuły. W otworze badawczym nr 3 warstwy holocenu nie 

przewiercono, natomiast w pozostałych otworach mieści się  ona w zakresie  

2,4 – 3,7 m p.p.t.  

Plejstocen wykształcony jest w postaci utworów akumulacji wodnolodowcowej 

reprezentowanych przez piaski drobne i piaski średnie (otwory badawcze nr M1, M2, 

M2’, 1 i 2) oraz utworów akumulacji lodowcowej reprezentowanych przez gliny 

piaszczyste i piaski gliniaste (otw.  badawcze nr M1, 1 i 3’). 

4.2 Warunki wodne 

Na terenie projektowanej inwestycji do zbadanej głębokości stwierdzono 

występowanie wody gruntowej w wszystkich otworach badawczych nr M1, M2, M2’ i 2, 

w warstwach piasków drobnych i piasków średnich. Woda ta posiada zwierciadła 

o charakterze swobodnym, jak i naporowym, nawiercone w strefie głębokości  

2,4 – 3,7 m p.p.t. Ponadto w otworze badawczym nr 3’ w warstwie glin piaszczystych 
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występują silne sączenie wody gruntowej. Sączenie to znajdują się na głębokości  

3,8 m p.p.t.  

Piezometryczny poziom wody gruntowej pochodzącej ze zwierciadeł             

oraz sączeń układał się na głębokościach z zakresu 2,0 – 3,8 m p.p.t. 

Obraz warunków wodnych odnosi się do okresu wierceń (09.2021 r.) i może ulegać 

okresowym zmianom w zależności od ilości opadów atmosferycznych i pory roku. 

Przewiduje się możliwość wystąpienia sączeń oraz wzrost ich intensywności 

w obrębie utworów spoistych oraz wahania poziomu zwierciadła wody gruntowej 

w granicach ±0,5 m w okresach wzmożonych opadów atmosferycznych. 

Dokładny obraz budowy geologicznej i warunków wodnych podano 

na załącznikach graficznych (zał. nr 2.1-2.2). 

V. WARUNKI GEOTECHNICZNE 

Występujące w podłożu grunty zaliczono do 5 warstw geotechnicznych.                  

Do poszczególnych warstw zaliczono grunty o zbliżonych cechach                         

fizyko-mechanicznych. Z podziału na warstwy wyłączono nasypy antropogeniczne ze 

względu na zmienny skład i chaotyczne ułożenie cząstek. 

Warstwa geotechniczna I – obejmuje namuły występujące w stanie 

plastycznym. Wartość charakterystyczna stopnia plastyczności przyjęto w wysokości 

IL/n/  =  0,45.  

Uwaga!: Grunty warstwy I należą do grupy utworów organicznych 

(słabonośnych). Parametry geotechniczne dla tych gruntów, przyjmuje się jako 

przybliżone pochodzące z doświadczenia i korelacji różnych wyników prac. Ich 

dokładne określenie wymaga szerszych badań laboratoryjnych, które to nie były 

przedmiotem niniejszego zlecenia.  

Warstwa geotechniczna IIa – obejmuje piaski drobne występujące                     

w stanie średnio zagęszczonym. Wartość charakterystyczną stopnia zagęszczania 

przyjęto w wysokości ID/n/  =  0,50. 

Warstwa geotechniczna IIb – obejmuje piaski średnie występujące w stanie 

średnio zagęszczonym. Wartość charakterystyczną stopnia zagęszczania przyjęto 

w wysokości ID/n/  =  0,50. 

Warstwa geotechniczna IIIa – obejmuje gliny piaszczyste występujące 

w stanie plastycznym. Wartość charakterystyczną stopnia plastyczności przyjęto 

w wysokości IL/n/  =  0,35. 
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Warstwa geotechniczna IIIb – obejmuje gliny piaszczyste i piaski gliniaste 

występujące w stanie twardoplastycznym. Wartość charakterystyczną stopnia 

plastyczności przyjęto w wysokości IL/n/  =  0,20. 

Grunty warstw IIIa i IIIb należą do grupy B wg PN - 81/B – 03020 

Orientacyjny współczynnik wodoprzepuszczalności wg Z. Pazdro1 wynosi: 

dla piasku średniego     k = 10 -4- 10 -3 m/s 

dla piasku drobnego             k = 10 -5 - 10 -4 m/s 

dla piasku gliniastego             k = 10 -6 - 10 -5 m/s 

dla gliny piaszczystej             k = 10 -8 - 10 -6 m/s 

Charakterystyczne wartości parametrów geotechnicznych ustalono metodą              

B i C wg w/w normy i podano w poniższej tabeli. 

Tabela 1. Charakterystyczne wartości parametrów geotechnicznych ustalone metodą B i C  

wg. PN - 81/B - 03020 
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   ID(n) IL(n)  
wn ρ(n) φu

(n) cu
(n) EO

 Mo
(n) 

γm 

[%] [t/m3] [o] [kPa] [kPa] [kPa] 

I Namuły plastyczny --- 0,45 --- 59,8 - 
114 

1,31 - 
1,50 

7 15 --- 1100 1±0,2 

IIa Piaski drobne 
średnio 

zagęszczony 
0,50 --- --- nw 1,90 30,4  --- 46 200 61 900 1±0,1 

IIb Piaski średnie 
średnio 

zagęszczony 
0,50 --- --- 

14 1,85 
33,0 --- 79 900 94 700 1±0,1 

nw 2,00 

IIIa 
Gliny 

piaszczyste 
plastyczny --- 0,35 B 17 2,10 15,5 26,3 19 900 26 200 1±0,1 

IIIb 

Gliny 

piaszczyste, 

piaski gliniaste 

twardoplastyczny --- 0,20 B 12 2,20 18,3 31,5 28 000 36 900 1±0,1 

nw - nawodniony 

Wartości obliczeniowe x(r) poszczególnych parametrów geotechnicznych należy 

obliczać wg wzoru: 

x(r) = x(n) ⋅ γm 

 
1 Zdzisław  Pazdro, Bohdan Kozerski, Hydrogeologia ogólna, Warszawa, Wydawnictwa Geologiczne, 1990, ISBN 
8322003579 

str. 14



DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO wraz z opinią geotechniczną dla projektu: ”Budowa drogi 

gminnej ul. W. Łokietka z odwodnieniem drogi oraz z przebudową obiektu mostowego ul. W. Łokietka na rzece 

Rega” w m. Świdwin  

 7

gdzie: 

x(n)  – wartość charakterystyczna parametru geotechnicznego 

γm  – współczynnik materiałowy 

Zgodnie z punktem 3.2 powyższej normy wartość współczynnika 

materiałowego dla poszczególnych parametrów geotechnicznych gruntów 

mineralnych, należy przyjmować w wysokości γ m= 1±0,1, natomiast da gruntów 

organicznych w wysokości γ m= 1±0,2.  

VI. WNIOSKI 

1. Występujące w podłożu grunty warstw IIa, IIb, IIIa i IIIb są nośne, 

natomiast grunty warstwy I oraz antropogeniczne nasypy są słabonośne 

i należy je usunąć z miejsca projektowanego obiektu. O przydatności 

nasypów budowalnych zadecyduje projektant. Przegłębienia poniżej 

przyjętego poziomu posadowienia należy uzupełnić materiałem nośnym. 

2. Zgodnie z rozporządzeniem nr 463 Ministra Transportu, Budownictwa 

i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalenia 

geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. 2012 

poz. 463) w miejscach wykonanych otworów badawczych występują złożone 

warunki gruntowo – wodne z uwagi na głębokie zaleganie gruntów 

słabonośnych, do których należą grunty warstwy I oraz antropogeniczne 

nasypy. 

3. Zwraca się uwagę na występującą wodę gruntową oraz jej sączenia, 

mogące utrudnić prowadzenie głębszych prac ziemnych. Wodę 

gromadząca się w wykopie należy odprowadzić poza obszar oddziaływania na 

teren prowadzenia robót. O metodzie ewentualnego odwodnienia terenu na 

czas prowadzonych prac ziemnych decyzje podejmie projektant, konstruktor. 

4. Z uwagi na duże odległości pomiędzy otworami badawczymi, w niniejszej 

dokumentacji opisano jedynie warunki gruntowo-wodne panujące w miejscach 

ich wykonania. Wzdłuż trasy projektowanej drogi gminnej ul. W. Łokietka oraz 

budowy mostu na rzece Rega warunki mogą się miejscami zmieniać i odbiegać 

od przedstawionych na załącznikach graficznych (zał. nr 2.1-2.2). 

W szczególności dotyczy to gruntów nasypowych, które ze względu na 

antropogeniczny charakter mogą wykazywać znaczną zmienność miąższości. 

W związku z tym dno wykopów należy poddać dokładnym oględzinom w celu 
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wykrycia ewentualnych „gniazd” gruntów słabonośnych, nieuchwyconych 

wierceniami. 

5. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej  

z dnia 2 marca 1999 r. (Dz. U. Nr. 43 z 1999 r., poz. 430 z późniejszymi 

zmianami) i zgodnie z zarządzeniem Nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg 

Krajowych i Autostrad z dnia 16 czerwca 2014 roku w sprawie Katalogu 

typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, występujące                    

w podłożu grunty sklasyfikowano pod względem wysadzinowości, następująco: 

• nasypy antropogeniczne z uwagi na niejednorodny charakter należałoby 

uznać za grunty wysadzinowe lub co najmniej wątpliwe, 

• nasypy budowlane wykonane z piasku drobnego i piasku średniego – grunty 

niewysadzinowe 

• grunty warstwy I (namuły) – grunty organiczne 

• grunty warstwy IIa (piaski drobne) - grunty niewysadzinowe,   

• grunty warstwy IIb (piaski średnie) - grunty niewysadzinowe,   

• grunty warstwy IIIa i IIIb (gliny piaszczyste i piaski gliniaste) - grunty bardzo 

wysadzinowe. 

6. O sposobie wykonania konstrukcji nawierzchni przedmiotowej inwestycji 

zadecyduje projektant.   

7. O sposobie posadowienia projektowanego mostu zadecyduje projektant, 

konstruktor. 

8. Prace ziemne i odwodnieniowe należy prowadzić w okresie suchym, gdyż 

występujące w podłożu grunty, a w szczególności gliny piaszczyste i piaski 

gliniaste, mogą ulec szybkiemu uplastycznieniu na skutek gromadzenia się 

wody w dnie wykopu. Rozmoczone / rozrobione partie gruntów, sugeruje się 

usunąć z podłoża i zastąpić podsypką piaszczysto - żwirową lub chudym 

betonem. Natomiast występujące piaski drobne i piaski średnie zaleca się 

dogęścić. Wykopy powinno się chronić przed zalaniem wodą i przemarzaniem. 

9. Głębokość przemarzania w tym rejonie wynosi 0,8 m wg PN - 81/B - 03020. 
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