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1. Wstęp 

Niniejszą opinię z dokumentacją wykonano na zlecenie Pana Marka Buko. 

Celem niniejszego opracowania jest określenie warunków gruntowo - wodnych wraz  
z ustaleniem (uogólnionych) wartości parametrów geotechnicznych dla projektu budowy 
Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w miejscowości Giżycko, gmina 
Giżycko, powiat giżycki, województwo warmińsko-mazurskie. 

Podstawa prawną dla sporządzenia niniejszego opracowania jest Rozporządzenie Ministra 
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie 
ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012 
poz. 463). 

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: 

- 9 otworów wiertniczych o głębokości 4,0 m i łącznym  
metrażu 36,0 mb. 

Badania, których wyniki zamieszczono w niniejszej opinii, zostały przeprowadzone w lipcu 
2020 roku.  

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 dokumentacyjną w skali 1:500, 

 tabelą charakterystycznych parametrów geotechnicznych, 

 objaśnieniami znaków i symboli użytych na kartach otworów wiertniczych, 

 kartami otworów wiertniczych. 

Niniejszą opinię wykonano w 5 egzemplarzach. Do egzemplarza archiwalnego, który 

pozostaje w archiwum wykonawcy dołączono materiały polowe. Pozostałe 4 egzemplarze 

otrzymuje Zleceniodawca. 

3. Pomiary geodezyjne 

Punkty badań OW5, OW6, OW7 zostały w terenie wytyczone metodą domiarów 
prostokątnych (ortogonalnych) do istniejących sieci oraz granic działek. Wyloty 
wykonanych otworów wiertniczych zaniwelowano metodą punktów rozproszonych 
dowiązując się do reperów roboczych. 
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Lokalizacja oraz wyloty punktów badawczych OW1, OW2, OW3, OW4, OW8 i OW9 zostały 
wytyczone geodezyjnie, przy użyciu systemu GPS GRS-1, pomiary poziome wykonano z 
dokładnością do ±10mm+1ppm, natomiast pomiary pionowe z dokładnością do 
±15mm+1ppm. 

4. Położenie oraz charakterystyka środowiska geograficznego 

Polowe badania geotechniczne wykonano dla potrzeb zbadania warunków gruntowo – 
wodnych dla projektu budowy Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w 
miejscowości Giżycko, gmina Giżycko, powiat giżycki, województwo warmińsko-
mazurskie. 

Deniwelacje na badanym obszarze osiągają wartość 1,25 metra, co zawiera się  
w przedziale rzędnych od 122,54 m n.p.m. (otw. 01) do 123,79 m n.p.m. (otw. 02). 

5. Warunki geologiczne 

Wykonanymi wierceniami na badanym terenie stwierdzono występowanie holoceńskich 
nasypów niekontrolowanych /nN/, gleb /H/ i gruntów organicznych /lQh/ oraz 
plejstoceńskich gruntów wodnolodowcowych /fgQp4/. 

Nawiercone na obszarze badań grunty zaliczono do czterech warstw geologicznych. 

Holoceńskie nasypy niekontrolowane /nN/ zbudowane z gruntów niespoistych tj. 
piasków średnioziarnistych humusowych - warstwa geologiczna I. 

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

Holoceńskie grunty organiczne /lQh/ zbudowane z torfów i namułów - warstwa 
geologiczna III. 

Plejstoceńskie grunty wodnolodowcowe /fgQp4/ zbudowane z gruntów niespoistych 
występujących w postaci pospółek, piasków średnio- i gruboziarnistych oraz spoistych  
tj. piasków gliniastych, glin piaszczystych - warstwa geologiczna IV. 

Warunki gruntowo - wodne z podziałem na warstwy geotechniczne przedstawiono na 
kartach otworów wiertniczych (Zał. 4).  

6. Warunki hydrogeologiczne 

W wykonanych otworach wiertniczych do głębokości prowadzonego rozpoznania 
nawiercono wodę gruntową o zwierciadle napiętym i lokalnie swobodnym stabilizującym 
się na głębokości od 0,0 (otw. 05) do 1,5 (otw. 02) m w zakresie rzędnych od 121,64 (otw. 
01) do 122,97 (otw. 09) m n.p.m. 

Ponadto w warstwie gruntów spoistych nawiercono sączenia na głębokości od 0,0 (otw. 
05) do 0,3 (otw. 06 i 07) m p.p.t.  

Przedstawiony powyżej „obraz” warunków wodnych pochodzi z okresu polowych badań 
geotechnicznych (lipiec, 2020 r.). W zależności od opadów atmosferycznych                                   
i wiosennych roztopów poziom lustra wody gruntowej w miejscu badań może ulegać 
cyklicznym wahaniom. 
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Warunki gruntowo - wodne z podziałem na warstwy geotechniczne przedstawiono na 
kartach otworów wiertniczych (Zał. 4). 

7. Podział na warstwy geotechniczne 

Wykonanymi wierceniami na badanym terenie stwierdzono występowanie holoceńskich 
nasypów niekontrolowanych /nN/, gleb /H/ i gruntów organicznych /lQh/ oraz 
plejstoceńskich gruntów wodnolodowcowych /fgQp4/. 

Nawiercone na obszarze badań grunty zaliczono do czterech warstw geologicznych. 

Charakterystyczne (uogólnione) wartości parametrów geotechnicznych ustalono na 
podstawie badań terenowych oraz 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. 2 niniejszego opracowania. 

Krótka charakterystyka wydzielonych warstw geotechnicznych przedstawia się następująco: 

warstwa geotechniczna Ia – obejmuje holoceńskie niespoiste nasypy niekontrolowane 
/nN/ występujące w postaci piasków średnioziarnistych humusowych 
o charakterystycznej wartości stopnia zagęszczenia ID = 0,40; 

warstwa geotechniczna IIa – obejmuje holoceńskie gleby /H/ w postaci piasków 
średnioziarnistych humusowych - warstwę zaliczono do słabonośnych; 

warstwa geotechniczna IIIa – obejmuje holoceńskie grunty organiczne /lQh/ występujące 
w postaci torfów, namułów, namułów z domieszką torfu  - warstwę zaliczono do 
słabonośnych; 

warstwy geotechniczne IVa i IVb – obejmują plejstoceńskie niespoiste grunty 
wodnolodowcowe /fgQp4/. 

Dokonano następującego podziału na poszczególne warstwy geotechniczne  
w zależności od rodzaju gruntu oraz przyjętej charakterystycznej wartości stopnia 
zagęszczenia (ID): 

IVa – pospółki o wartości charakterystycznej stopnia zagęszczenia ID = 0,50; 

IVb – piaski średnioziarniste, piaski średnioziarniste z domieszką żwiru przewarstwione 
piaskiem gruboziarnistym, piaski gruboziarniste, piaski gruboziarniste z domieszką 
żwiru, piaski gruboziarniste z domieszką piasku średnioziarnistego, piaski 
gruboziarniste przewarstwione pospółką o wartości charakterystycznej stopnia 
zagęszczenia ID = 0,50; 

warstwy geotechniczne IVc i IVd – obejmują plejstoceńskie spoiste grunty 
wodnolodowcowe /fgQp4/. 

Dokonano następującego podziału na poszczególne warstwy geotechniczne  
w zależności od rodzaju gruntu oraz przyjętej charakterystycznej wartości stopnia 
plastyczności (IL): 

IVc – piaski gliniaste o wartości charakterystycznej stopnia plastyczności IL = 0,30; 
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IVd – gliny piaszczyste o wartości charakterystycznej stopnia plastyczności IL = 0,20. 

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

Stopień zagęszczenia (ID) dla gruntów sypkich ustalono na podstawie oporu w trakcie prac 
wiertniczych i sondowania DPL. Stopień zagęszczenia określono zgodnie z wytycznymi 
normy „Geotechnika. Badania polowe” PN-B-04452. 

Stopień plastyczności (IL) 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 określenie warunków gruntowo - wodnych 
wraz z ustaleniem (uogólnionych) wartości parametrów geotechnicznych dla projektu 
budowy Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w miejscowości Giżycko, 
gmina Giżycko, powiat giżycki, województwo warmińsko-mazurskie. 

2. Wykonanymi wierceniami na badanym terenie stwierdzono występowanie holoceńskich 
nasypów niekontrolowanych /nN/, gleb /H/ i gruntów organicznych /lQh/ oraz 
plejstoceńskich gruntów wodnolodowcowych /fgQp4/. 

3. W wykonanych otworach wiertniczych do głębokości prowadzonego rozpoznania 
nawiercono wodę gruntową o zwierciadle napiętym i lokalnie swobodnym stabilizującym 
się na głębokości od 0,0 (otw. 05) do 1,5 (otw. 02) m w zakresie rzędnych od 121,64 (otw. 
01) do 122,97 (otw. 09) m n.p.m. Ponadto w warstwie gruntów spoistych nawiercono 
sączenia na głębokości od 0,0 (otw. 05) do 0,3 (otw. 06 i 07) 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 zaliczono holoceńskie gleby - warstwa geotechniczna IIa oraz 
grunty organiczne - warstwa geotechniczna IIIa. 

7. Projektowane obiekty można posadowić bezpośrednio w obrębie warstw gruntów 
nośnych. Z uwagi na posadowienie obiektu w poziomie zwierciadła wód gruntowych, 
zaleca się wykonanie podsypki że żwiru Ø 16-32 mm o grub. 0,3 m poniżej „chudego 
betonu” . Ponadto konieczne może być tymczasowe obniżenie zwierciadła wód 
gruntowych, w tym celu proponuje się zastosować studnie z kręgów betonowych, 
posadowione poza obrysem wykopu, min. 0,5m poniżej planowanego dna wykopu. 

8. W związku z lokalnym występowaniem gruntów słabonośnych konieczne jest 
wzmocnienie podłoża gruntowego. W tym celu proponuje się przeprowadzić wymianę 
gruntu. 

9. Na czas prowadzenia robót ziemnych należy ustanowić nadzór geologiczny. 

10. Grunty spoiste w dnie wykopu należy chronić przed dodatkowym uplastycznieniem, które 
spowoduje obniżenie nośności podłoża gruntowego. 

11. Grunty niespoiste w dnie wykopu mogą ulec upłynnieniu na skutek różnicy ciśnień 
piezometrycznych wody, drgań od pracy maszyn budowlanych lub odprężenia gruntów. 

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

m=10,1 (0,9 lub 1,1 stosownie do parametru geotechnicznego). Współczynnik 
materiałowy parametrów geotechnicznych wyznaczonych dla gruntów nasypowych 

niekontrolowanych proponuje się przyjąć m = 1± 0,2 (0,8 lub 1,2 stosownie do parametru 
geotechnicznego). 
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13. Strefa przemarzania dla rejonu badań zgodnie z PN-81/B-03020 wynosi Hz = 1,40 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

*19,0 *1,69

28,0 1,83

IIa H(PsH)

IIIa T, Nm, Nm+T

*12,0 *1,92

18,0 2,05

*14,0 *1,85

21,0 2,00

IVc 15,0 2,12 13 13°12' 16 000 24 000 - 0,30 C Pg

IVd 13,0 2,18 17 14°48' 20 000 30 000 - 0,20 C Gp

grunty słabonośne

Ia - 32°24' 67 000 81 000 0,40 - -

grunty słabonośne

HOLOCEN

lQh torfy, namuły GRUNTY ORGANICZNE

typ 

gruntu
rodzaj gruntu

Zał. 2

Po

-

Ps, Ps+Ż//Pr, Pr, 

Pr+Ż, Pr+Ps, 

Pr//Po

nN(PsH)
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naturalna       
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moduł 

odkształcen.   
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[kPa]

edomet. 

moduł.    

Mo(n)                         

[kPa]
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[kPa]

metoda B

pospółki, piaski średnio- i gruboziarniste

piaski gliniaste, gliny piaszczyste
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ρ [t*m-3]
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Φ
(n) [°]
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-
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4. Dla charakterystycznych (uogólnionych) wartości parametrów geotechnicznych określonych dla gruntów rodzimych - zgodnie 

z PN-81/B-03020 należy przyjąć współczynnik materiałowy γm=1±0,1 (0,9 lub 1,1 stosownie do parametru geotechnicznego). Współczynnik 
materiałowy parametrów geotechnicznych wyznaczonych dla gruntów nasypowych niekontrolowanych 

proponuje się przyjąć  γm=1± 0,2 (0,8 lub 1,2 stosownie do parametru geotechnicznego). 






















