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A DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO

A.1. Cel i zakres badań geotechnicznych

Określenie  warunków  geotechnicznych  w  miejscu  planowanej  inwestycji:  Budowa  budynku
produkcyjno magazynowego.

A.2. Data przeprowadzonych prac polowych i laboratoryjnych

21 stycznia – 2 lutego 2021

A.3. Dane geodezyjne

Lokalizacje  i  rzędne otworów określono na podstawie  mapy sytuacyjno-wysokościowej  w skali
1:500 oraz map lidarowych. Mapy lidarowe wykorzystano do wyznaczenia pierwotnej powierzchni
terenu,  istniejącej  przed  jego wyrównaniem warstwą  nasypu (zaznaczono  linią  przerywaną na
przekrojach – zał. 3)
Teren badań znajduje się w obrębie Podgórza Wilamowickiego (mezoregion), blisko jego północnej
granicy  z  Doliną  Górnej  Wisły  (mezoregion),  będącego  częścią  Kotliny  Oświęcimskiej
(makroregion) w miejscowości Zator.
Teren inwestycji jest położony na wysokości około 243 m n.p.m. Morfologia w tym rejonie cechuje
się  deniwelacjami,  rzędu kilkunastu  metrów.  Rzeźba terenu związana jest  z  procesami  erozji  
i akumulacji wodnej i eolicznej, zachodzącymi w warunkach klimatu peryglacjalnego.

A.4. Zestawienie ilościowe wykonanych prac polowych i laboratoryjnych oraz 
obserwacji polowych wykonanych przez nadzorujących badania podłoża

Ilość otworów badawczych: 21 do głębokości 5 m
łączny metraż: 105 mb
ilość i klasa pobranych próbek: 14 szt. klasy B3
wizja lokalna
Wykorzystano  również  profile  otworów,  pochodzące  z  opracowań  własnych,  wykonanych  na
potrzeby poprzednich etapów budowy (Zał. 2.12 – 2.16). Profile przeredagowano, dostosowując je
do obecnych rzędnych terenu.

A.5. Metody oraz rodzaje sprzętu użyte do badań polowych i laboratoryjnych, 
zestawienie wszystkich wykonanych prac

 sondowania systemem mechanicznym – udarowym, próbnikami RKS -  wiertnica udarowa
spalinowa średnica otworu 65-32mm

 pobór  próbek  gruntu  o  naturalnej  wilgotności  i  uziarnieniu  dla  określenia  stopnia
plastyczności

 pomiar zwierciadła wody w otworach badawczych świstawką hydrogeologiczną
 próba wałeczkowania dla określenia stopnia plastyczności gruntu
 próba rozcierania w wodzie dla określenia nazwy gruntu
 określenie stopnia plastyczności metodą Wasiliewa

A.6. Metodyka polowych i laboratoryjnych badań gruntów

Rodzaj  i  stan  gruntu  określono  metodami  polowymi.  Stopień  plastyczności  pobranych  próbek
gruntu określono laboratoryjnie, metodą Wasiliewa.

A.7. Geologia terenu

Do celów niniejszego opracowania wystarczająca jest tylko krótka informacja na temat budowy
geologicznej.  W rejonie projektowanej inwestycji,  na mioceńskich utworach molasowych (ilasto-
mułowcowych  z  piaszczystymi  przewarstwieniami),  zalega  warstwa  czwartorzędowych  osadów
lessopodobnych, wykształconych jako pyły.
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A.8. Dane o wodach gruntowych oraz dane dotyczące wahań zwierciadła wody 
gruntowej w czasie: w otworach wiertniczych podczas wykonywania prac polowych 
i w piezometrach po zakończeniu prac polowych

Warunki  hydrogeologiczne  terenu  są  ściśle  związane  z  jego  budową  geologiczną.  Na  terenie
opracowania występują dwa horyzonty wodonośne wód podziemnych, głęboki mioceński i płytki
czwartorzędowy. Wody horyzontu mioceńskiego zawarte są w przewarstwieniach piaszczystych.
Ilość  jej  uzależniona  jest  od  porowatości  ośrodka  gruntowego.  Warstwy  iłów  są  praktycznie
bezwodne.
Woda gruntowa horyzontu czwartorzędowego zawarta jest w obrębie pyłowo - gliniastych utworów
pokrywowych.  Nie  posiada ona swobodnego zwierciadła,  występuje bowiem w postaci  sączeń
zasilanych  głównie  wodami  infiltracyjnymi  opadowymi  .  Sączenia  te  występują  na  zmiennej
głębokości i posiadają zróżnicowane wydajności uzależnione głównie od pór roku.

Obecności zwierciadła wody gruntowej, do głębokości 5 m p.p.t. nie stwierdzono.

A.9. Określenie wrażliwości gruntu na przemarzanie

Projektowana inwestycja leży w strefie przemarzania 1,0 m. Do tej głębokości od projektowanego
poziomu terenu zalegają grunty wysadzinowe.

A.10. Zachowanie sąsiednich obiektów

Nie stwierdzono uszkodzeń.

A.11. Odsłonięcia w kamieniołomach i innych wyrobiskach

Brak odsłonięć.

A.12. Tereny o naruszonej stateczności

W  bezpośrednim  sąsiedztwie  przedmiotowych  działek  nie  występują  formy  morfologiczne,
świadczące o występowaniu procesów geodynamicznych mogących mieć negatywny wpływ na
projektowaną inwestycję.

A.13. Historia terenu

Procesy antropogeniczne w rejonie projektowanej inwestycji obejmują przekształcenie naturalnego
terenu w związku z jego plantowaniem i zabudową przemysłową.

A.14. Miejscowe doświadczenia z okolicznych terenów

Wyniki  licznych badań wykonanych w tym rejonie są zbieżne z przedstawionymi w niniejszym
opracowaniu.

A.15. Opisy wydzielonych warstw

Warstwa geotechniczna I – miąższość od 0,3 do 2,9 m – gleba oraz nasyp z gruntu rodzimego 
z domieszką gleby,  w otoczeniu istniejącej  hali,  w stropie – utwardzenie powierzchni  -  kostka
brukowa  i  podbudowa.  Warstwa  ta  powstała  przy  plantowaniu  terenu.  Największą  miąższość
osiąga nad zasypanymi kanałami melioracyjnymi. Warstwa jest nieskonsolidowana.

Warstwa geotechniczna II – miąższość od 1,2 do 3,3 m, wykształcona jako pył, barwy brązowej,
wilgotny w stanie półzwartym i twardoplastycznym, IL ≤  0,0...0,18. Granica z warstwą niższą jest
umowna, obserwuje się stopniowe przejście.

Warstwa geotechniczna III –  miąższość pow.  2,0 m,  wykształcona jako pył,  barwy brązowej,
beżowej, wilgotny w stanie twardoplastycznym i plastycznym, IL = 0,2...0,35.
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B. OPINIA GEOTECHNICZNA

B.1. Przebieg badań

B.1.1. Prace polowe i ich metodyka

Punkty  sondowań  geotechnicznych  wyznaczono  w  terenie  metodą  domiarów  prostokątnych  
w dowiązaniu do charakterystycznych punktów terenu. 

Sondowania geotechniczne wykonano przy użyciu wiertnicy udarowej z próbnikami RKS z ciągłym
poborem  rdzenia.  Z  uzyskanego  rdzenia  pobrano  próbki  gruntu  o  naturalnej  wilgotności  
i  uziarnieniu.  Poddano  je  badaniom  makroskopowym  dla  określenia  rodzaju  gruntu  oraz  
w  przypadku  gruntów  spoistych  ich  stopnia  plastyczności.  Wybrane,  reprezentatywne  próbki,
zostały przekazane do badań laboratoryjnych stopnia plastyczności. Zbadane grunty podzielono
na  warstwy  geotechniczne,  których  głębokość  zalegania  wyznaczono  względem  powierzchni
terenu.

Wyrobiska zlikwidowano urobkiem z zachowaniem kolejności przewiercanych warstw.

B.1.2. Prace laboratoryjne

Wykonano oznaczenie stopnia plastyczności pobranych próbek gruntu metodą Wasiliewa. 

Zestawienie wyników badań laboratoryjnych:
Nr próbki Wilgotność

[%]

Granica 
plastyczności 

[%]

Granica 
płynności

[%]

Stopień
 plastyczności

1 20,733 16,734 39,454 0,18

2 22,488 19,685 38,198 0,15

3 26,961 21,588 37,104 0,35

4 26,188 20,827 37,391 0,32

5 22,308 19,335 38,782 0,15

6 25,150 17,997 38,263 0,35

7 22,377 20,914 41,425 0,07

8 24,171 19,864 36,731 0,26

9 24,812 21,373 42,152 0,17

10 22,900 18,769 37,802 0,22

11 23,060 21,137 39,667 0,1

12 23,707 21,283 40,041 0,13

13 23,141 20,471 37,485 0,16

14 23,723 19,146 39,712 0,22

B.1.3. Prace kameralne

Wyniki przeprowadzonych sondowań geotechnicznych, badań i obserwacji zestawiono w niniejszej
dokumentacji.  Wykonano  załączniki  mapowe,  profile  geotechniczne  otworów  badawczych,
przekroje geotechniczne oraz część tekstową, zawierającą analizę danych z badań, opis budowy
geologicznej, własności gruntów, wnioski i zalecenia.

B.1.4. Model geologiczny podłoża

W  rejonie  badań  nad  ilasto-mułowcowym  podłożem  mioceńskim  występuje  warstwa
czwartorzędowych pyłów.
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B.2. Warunki geotechniczne

Podłoże  gruntowe  terenu  inwestycji  budują czwartorzędowe  grunty  rodzime  i  nasypowe.
Uwzględniając ich stratygrafię, genezę i właściwości fizyko mechaniczne, grunty te podzielono na
trzy warstwy geotechniczne.

Warstwa geotechniczna I – miąższość od 0,3 do 2,9 m – gleba oraz nasyp z gruntu rodzimego 
z  domieszką  gleby,  w  otoczeniu  istniejącej  hali  w  stropie  –  utwardzenie  powierzchni  -  kostka
brukowa  i  podbudowa.  Warstwa  ta  powstała  przy  plantowaniu  terenu.  Największą  miąższość
osiąga nad zasypanymi kanałami melioracyjnymi. Warstwa jest nieskonsolidowana.

Warstwa geotechniczna II – miąższość od 1,2 do 3,3 m, wykształcona jako pył, barwy brązowej,
wilgotny w stanie półzwartym i twardoplastycznym, IL ≤  0,0...0,18. Granica z warstwą niższą jest
umowna, obserwuje się stopniowe przejście.

Warstwa geotechniczna III –  miąższość pow.  2,0 m,  wykształcona jako pył,  barwy brązowej,
beżowej, wilgotny w stanie twardoplastycznym i plastycznym, IL = 0,2...0,35.

B.3. Wnioski i zalecenia

Opinia Geotechniczna Wyniki i interpretacja badań podłoża gruntowego wraz z zaleceniami 

Określenie przydatności gruntów na potrzeby budownictwa

Zbadane grunty stanowią nośne podłoże budowlane (warstwy geotechniczne II i III).
W bezpośrednim sąsiedztwie projektowanej inwestycji nie występują formy morfologiczne,

świadczące o występowaniu procesów geodynamicznych mogących mieć negatywny wpływ na
posadowienie obiektu.

Badania  przeprowadzono,  zimą.  W  wyjątkowo  mokrych  okresach  roku  –  w  czasie
długotrwałych opadów deszczu lub intensywnych roztopów – woda gruntowa w postaci sączeń
pojawić  się  może  w  gruntach  spoistych,  powodując  pogorszenie  ich  parametrów
wytrzymałościowych.

• Podłoże gruntowe terenu inwestycji  budują czwartorzędowe grunty rodzime i nasypowe.
Uwzględniając  ich  stratygrafię,  genezę i  właściwości  fizyko  mechaniczne,  grunty  te
podzielono na trzy warstwy geotechniczne.

• Badania przeprowadzono po okresie intensywnych roztopów. Zaobserwowano zwiększenie
stopnia plastyczności gruntu w warstwie nasypu oraz w obrębie warstwy geotechnicznej  
nr II, w stosunku do wyników badań przeprowadzonych dla potrzeb budowy istniejącej hali.
W  bardziej  suchych  okresach  roku  wilgotność  gruntu  w  strefie  przypowierzchniowej
zmniejszy się, a jego parametry wytrzymałościowe polepszą się.

• Warstwa  geotechniczna  nr  I  ze  względu  na  jej  nieskonsolidowanie  i  zawartość  materii
organicznej nie nadaje się do posadowienia projektowanego obiektu.

• Wykonanie podłogi na gruncie na warstwie geotechnicznej nr I (nieskonsolidowany nasyp 
z  domieszką  gleby),  spowoduje  jej  nierównomierne  osiadanie.  Ponadto  rozkład  materii
organicznej będzie powodował wydzielanie się nieprzyjemnego zapachu.

• Ze  względu  na  warstwę  geotechniczną  nr  I,  roboty  ziemne  i  fundamentowe  należy
wykonywać pod nadzorem geotechnicznym.

• Grunt  stanowiący  podłoże  budowlane  projektowanej  inwestycji,  ze  względu  na  niski
wskaźnik  plastyczności  pod  wpływem  niewielkiej  ilości  wody  znacznie  zwiększa  swój
stopień  plastyczności,  a  co  za  tym  idzie  pogorszeniu  ulegają  jego  parametry
wytrzymałościowe.  Ponadto  zbadane  grunty,  zawierają  bardzo  drobne  cząstki  iłowe  
o rozmiarach koloidalnych (<0,0002 mm),  a co za tym idzie odznaczają się tiksotropią.
Struktura tiksotropowa spoiwa gruntu może być naruszona jeśli grunt zostanie namoczony
oraz poddany drganiom i wibracjom. Powoduje to znaczne uplastycznienie gruntu, a nawet
jego  upłynnienie.  W  przypadku  wystąpienia  tego  zjawiska  osłabioną  warstwę  należy
usunąć.

• Zwierciadła wody gruntowej nie przewiercono.
• Zaleca  się  posadowienie  obiektu  w obrębie  jednej  warstwy geotechnicznej  lub  różnych
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warstw  o  zbliżonych  parametrach  wytrzymałościowych.  W  przypadku  posadowienia
budynku  w  obrębie  dwóch  warstw  geotechnicznych  o  znacznych  rozbieżnościach
parametrów geotechnicznych w obliczeniach konstrukcyjnych należy uwzględnić drugi stan
graniczny,  a  posadowienie  (szerokość  ław  fundamentowych)  zaprojektować  w  sposób
niwelujący ewentualne różnice w osiadaniu.

• W okresie prowadzenia robót ziemnych należy liczyć się z zalewaniem wykopów. Ma to
związek  z  możliwością  pojawiania  się  poziomów  zawieszonych  wody  w  okresach
deszczowych. W związku z tym wykopy należy wykonać w okresie suchym (z wyłączeniem
okresu zimowego), bezpośrednio przed wykonaniem fundamentów.

• W przypadku wystąpienia  opadów atmosferycznych wykopy należy zabezpieczyć  przed
gromadzeniem  się  wody.  W  wypadku  gromadzenia  się  wody  w  wykopie  należy  ją
natychmiast  z  wykopu  usunąć.  W przypadku  rozmiękczenia  gruntów w spągu  wykopu,
spowodowanego  ich  wcześniejszym  zalaniem,  rozmiękłą  warstwę  należy  usunąć  
i wymienić na chudy beton lub podbudowę z gruntów sypkich zagęszczaną warstwami.

• W razie napotkania w dnie wykopów fundamentowych,gruntów słabo nośnych (w postaci
soczewek  czy  też  przewarstwień)  należy  je  wymienić  i  zastąpić  gruntami  sypkimi,
zagęszczanymi warstwami.

• Ostatnią warstwę wykopu należy wybierać w taki sposób (np. ręcznie), aby nie dopuścić do
naruszenia struktury szkieletu gruntowego w dnie wykopów. W trakcie prowadzenia robót
ziemnych należy zabezpieczyć wykopy zgodnie ze sztuką budowlaną.

• Należy unikać odprowadzania wód opadowych, drenażowych i ścieków w grunt, zarówno 
w trakcie budowy, jaki i w trakcie użytkowania budynku, w bezpośrednim jego sąsiedztwie.

• Na  podstawie  analizy  warunków  gruntowych  i  hydrogeologicznych  terenu  badań  oraz
założeń konstrukcyjnych, zalicza się go do  prostych warunków gruntowych, kategorię
geotechniczną obiektu projektant ustalił jako II (drugą).  „Kategorię geotechniczną całego
obiektu  budowlanego  lub  jego  poszczególnych  części  określa  projektant  obiektu
budowlanego na podstawie badań geotechnicznych gruntu” § 4.4.*

*Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej z dnia 25 kwietnia 2012 r.

C. PROJEKT GEOTECHNICZNY

Projekt geotechniczny opracowuje osoba posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności 
konstrukcyjno-budowlanej/instalatorskiej/drogowej w zależności od typu inwestycji. Poniżej podaje 
się ogólne założenia, jakie powinien on zawierać.

C.1. Prognoza zmian właściwości podłoża gruntowego w czasie

Grunty rodzime występujące w podłożu są zmienne litologicznie. Zmian właściwości fizyko 
mechanicznych podłoża gruntowego w czasie można spodziewać się zwłaszcza w strefie 
przypowierzchniowej. Po długookresowych i intensywnych opadach atmosferycznych, woda w 
postaci sączeń może pojawić się w gruntach spoistych, powodując zwiększenie ich stopnia 
plastyczności, a co za tym idzie pogorszenie ich parametrów wytrzymałościowych. Nie przewiduje 
się zmian właściwości gruntów spoistych zalegających na większej głębokości pod warunkiem, że 
ich struktura nie zostanie zaburzona podczas prac budowlanych.

C.2. Określenie obliczeniowych parametrów geotechnicznych

Zestawienie charakterystycznych parametrów geotechnicznych (x(n)) podano w załączniku nr 4.

W przypadku prowadzenia obliczeń wg norm krajowych (m.in. PN-B-03020, PN-B-03010, PN-B-
02482) należy wykorzystać dane zawarte w tabeli (zał. 4) oraz współczynniki bezpieczeństwa wg 
powyższych norm. 

W przypadku prowadzenia obliczeń zgodnie z normą Eurokod-7 (PN-EN 1997-1, PN-EN 1997-2) 
należy wykorzystać parametry charakterystyczne podane w niniejszej dokumentacji oraz 
częściowe współczynniki bezpieczeństwa zgodnie z załącznikiem A do normy PN-EN 1997-1.
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C.3. Określenie częściowych współczynników bezpieczeństwa do obliczeń

Częściowe współczynniki bezpieczeństwa należy przyjąć zgodnie z załącznikiem B do normy 
PN-EN 1997-1.

C.4. Określenie oddziaływań od gruntu

Nie zakłada się negatywnego oddziaływania gruntów na projektowaną Inwestycję. Pojawienie się 
sączeń wody w gruntach spoistych spowoduje pogorszenie ich parametrów wytrzymałościowych. 
Należy to uwzględnić przy projektowaniu.

C.5. Przyjęcie modelu obliczeniowego podłoża gruntowego

Model geologiczny podłoża przedstawiono w postaci profili geotechnicznych (zał. 2) oraz 
przekrojów geotechnicznych (zał. 3). Model pracy podłoża należy rozpatrywać w warunkach z 
odpływem jak i w warunkach bez odpływu.

C.6. Obliczenie nośności i osiadania podłoża gruntowego

Nośność i osiadania oblicza konstruktor obiektu. Osiadania należy obliczać zgodnie z załącznikiem
F do normy EN 1997-1:2004.

C.7. Ustalenie danych niezbędnych do zaprojektowania fundamentów

Danymi niezbędnymi do zaprojektowania fundamentów są:

- informacje o budowie geologicznej, warunkach geotechnicznych i hydrogeologicznych,

- rodzaj gruntu (podano w profilach geotechnicznych - zał. 2),

- wartości charakterystyczne parametrów geotechnicznych (zał. 4),

- częściowe współczynniki bezpieczeństwa,

- wytyczne branżowe, m. in. wartości obciążeń przekazywanych przez konstrukcję, obciążenia 
użytkowe – wg projektu budowlanego.

C.8. Wykonawstwo robót ziemnych

Ze względu na warstwę geotechniczną nr I, roboty ziemne i fundamentowe należy wykonywać pod
nadzorem geotechnicznym.

C.9. Oddziaływanie wody gruntowej na obiekt

Na etapie prowadzenia robót ziemnych należy mieć na uwadze, że w wykopach może być obecna 
woda gruntowa. Grunty uplastycznione mogą nie utrzymywać ścian i konieczne będzie rozważenie
ich stabilizacji z zastosowaniem np. obudowy rozpieranej.

C.10. Monitoring projektowanego obiektu

Decyzja o monitoringu zostanie podjęta przez projektanta obiektu

Podstawę  prawną i techniczną wykonania dokumentacji stanowi:
*Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania 
geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz.U. z 27.04.202 r., poz.463), wydane w oparciu o 
przepisy art. 34, ust. 6, pkt. 2 Ustawy Prawo Budowlane, z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. z 2010 r.,Nr 243, poz. 1623 wraz z 
późniejszymi zmianami),
-PN-EN 1997-1: Eurokod 7, Projektowanie geotechniczne, Część 1 – Zasady ogólne,
-PN-EN 1997-1: Eurokod 7, Projektowanie geotechniczne, Część 2 – Rozpoznanie i badanie podłoża gruntowego,
-PN-EN ISO 14688-1, Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów, część 1.oznaczanie i opis,
-PN-EN ISO 14688-1, Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów, część 2 zasady klasyfikowania normy -PN-EN, związane z 
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Eurokod 7, 
-PN-86/B-02480 – Grunty budowlane – Określenia, symbole, podział i opis gruntów,
-PN-81/B-03020  Grunty budowlane Posadowienie bezpośrednie budowli,
-PN-98/B-02481:1998 – Geotechnika – Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.

Materiały archiwalne:
-W. Ryłko - Szczegółowa mapa geologiczna Polski 1:50000, arkusz 994 Wadowice, Państwowy Instytut Geologiczny
2010
-M.  Książkiewicz  -  Objaśnienia  do  Szczegółowej  mapy  geologicznej  Polski  1:50000  –  arkusz  Wadowice  (994),
Państwowy Instytut Geologiczny, 1951.
-opracowanie własne: Dokumentacja badań podłoża gruntowego wraz z opinią geotechniczną 04.2012 (budowa hali
produkcyjno-magazynowej)
-opracowanie własne: Dokumentacja badań podłoża gruntowego wraz z opinią geotechniczną 12.2017 (rozbudowa hali
produkcyjno-magazynowej)
-Wiłun Z. – „Zarys geotechniki” - Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 2001,
-Kondracki J. – „Geografia fizyczna Polski” – PWN, Warszawa 1998,
-Stupnicka E. – „Geologia regionalna Polski” - Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa 1989,
-Klimaszewski M. – „Geomorfologia ogólna” – PWN, Warszawa 1961,
-Baza danych geologicznych – Centralna Baza Danych Geologicznych - www.cbdg.pgi.gov.pl
-Baza danych Państwowej Służby Hydrogeologicznej - www.sdpsh.gov.pl,
-Baza danych Państwowej Dyrekcji Ochrony Środowiska - www.geoserwis.gdos.gov.pl
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