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Wstęp 

Dokumentację niniejszą opracowano na zlecenie otrzymane od Gminy 

Byczyna, Rynek 1, 46-220 Byczyna. 

Przedmiotem opracowania jest określenie warunków geotechnicznych 

w podłożu działki nr 322/5, k.m. 62 zlokalizowanej w mieście Byczyna, powiat 

kluczborski, województwo opolskie.  

Na podstawie informacji przekazanych przez Zleceniodawcę, inwestycja 

obejmować będzie przebudowę boiska sportowego wraz z bieżnią, 

przebudowę amfiteatru, przebudowę trybun oraz zaplecza. 

Projektowany obiekt należy do I kategorii geotechnicznej w złożonych 

warunkach gruntowo-wodnych.  

Opracowanie sporządzono wg przepisów Rozporządzenia Ministra 

Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012r.  

w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów 

budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463).  

 

1. Zakres prac 

Zakres prac uzgodniony został przez Zleceniodawcę i autora 

opracowania. Zgodnie z ustaleniami przeprowadzono następujące prace: 

 wizję terenową, 

 wytyczenie miejsc rozpoznania geotechnicznego na podstawie mapy 

zasadniczej w skali 1:500 

 5 otworów geotechnicznych do głębokości 3,0 – 4,0 m ppt. o łącznym 

metrażu 18,0 mb., 

 badania makroskopowe gruntów i obserwacje wody gruntowej  

w otworach, 

 ustalenie wyprowadzonych wartości parametrów fizykomecha-

nicznych dla gruntów poszczególnych warstw geotechnicznych 

metodami przez korelację z normą PN-81/B-03020, 
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 kameralne opracowanie wyników badań w formie map topograficznej  

i dokumentacyjnej, karty dokumentacyjnej otworów geotechnicznych 

oraz części tekstowej. 

 

2. Położenie, morfologia i charakterystyka ogólna terenu 

Teren objęty rozpoznaniem położony jest w północno-wschodniej części 

miasta Byczyna. Rozpoznanie przeprowadzono na działce nr 322/5, na której 

znajduje się amfiteatr z trybunami, boisko do piłki nożnej, bieżnia 

lekkoatletyczna, trybuny i zaplecze socjalne. Istniejący kompleks sportowy 

wybudowany został na nieczynnym wyrobisku gliny, która dostarczana była do 

pobliskiej cegielni.  

Działka znajduje się w antropogenicznej niecce, powierzchnia jest 

wyrównana, w miejscach wierceń położona na wysokościach 202,08 – 203,95 

m npm. Okolica terenu badań jest łagodnie nachylona w kierunku północno-

zachodnim do doliny bezimiennego cieku przepływającego 0,5 km na zachód 

od obszaru badań.  

Pod względem morfologicznym omawiany teren leży na obszarze 

wysoczyzny morenowej powstałej w trakcie zlodowaceń środkowo-polskich. 

Pod względem podziału fizycznogeograficznego wg. Kondrackiego 

omawiany teren leży na obszarze mezoregionu Wysoczyzna Wieruszowska, 

należącego do makroregionu Nizina Południowowielkopolska.  

Sieć hydrograficzną stanowi bezimienny ciek, płynący w kierunku 

północnym, będący prawobrzeżnym dopływem rzeki Pratwy. 

 

3. Budowa geologiczna  

 W podłożu rozpoznanym do głębokości maksymalnej 4,0 m ppt. 

stwierdzono występowanie osadów czwartorzędowych. 

Osady czwartorzędowe plejstoceńskie wykształcone są tu jako piaski 

różnoziarniste i żwiry pochodzenia wodnolodowcowego i gliny zwałowe 

pochodzenia lodowcowego.  
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Powierzchnię terenu pokrywa warstwa nasypów glebowo-gruzowych  

z domieszkami żużli, kamieni, szkła i odpadów z gospodarstw domowych  

o miąższości 0,3 – 2,8 m ppt. Nasypy zostały tu przemieszczone po 

wyeksploatowaniu wyrobiska gliny oraz powstały w trakcie budowy  

i użytkowania kompleksu sportowego.  

   

4. Warunki hydrogeologiczne 

Podczas badań terenowych wód gruntowych nie stwierdzono. Według 

badań archiwalnych pierwszy użytkowy poziom wód podziemnych w tym 

rejonie znajduje się na głębokości ok. 10 m ppt, a generalny przepływ wód 

podziemnych odbywa się w kierunku północno-zachodnim do osi koryta rzeki 

Prosny.  

 

5. Geotechniczna charakterystyka gruntów  

   Grunty rozpoznane w podłożu  podzielono na następujące warstwy 

geotechniczne zróżnicowane pod względem genezy, wykształcenia 

litologicznego i własności geotechnicznych:  

warstwa I – nasypy niebudowlane złożone z gleby, gruzów, piasków, żużli, 

kamieni i odpadów komunalnych występujące we wszystkich otworach do 

głębokości 0,3 – 2,8 m ppt. Nasypy w stanie technicznym luźnym, średnio 

zagęszczonym, lokalnie zagęszczonym, nie stanowią nośnego podłoża 

budowlanego, 

warstwa A1 – gliny piaszczyste i  gliny piaszczyste zwięzłe z domieszkami 

żwirów i otoczaków występujące w otworach nr 1, 2, 4 i 5 do głębokości  

3,5 – 4,0 p.p.t., nie przewiercone. Stan techniczny gruntów twardoplastyczny  

o stopniu plastyczności IL = 0,20, grunty spoiste skonsolidowane grupy B, 

warstwa A2 – gliny piaszczyste i  gliny piaszczyste zwięzłe występujące  

w otworach nr 1 i 4 do głębokości 2,7 – 3,1 p.p.t. Stan techniczny gruntów 

plastyczny o stopniu plastyczności IL = 0,35, grunty spoiste skonsolidowane 

grupy B, 
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warstwa IIa – wilgotne piaski średnie, lokalnie z domieszkami żwirów, 

występujące w otworach nr 1 i 3 do głębokości 0,9 – 3,0 m ppt., w otworze nr 3 

nieprzewiercone. Stan techniczny gruntów średniozagęszczony o stopniu 

zagęszczenia ID = 0,50, ustalonym na podstawie oporów wiercenia.  

warstwa IIb – wilgotne żwiry z domieszką otoczaków, występujące  

w otworze nr 1 do głębokości 1,4 m ppt. Stan techniczny gruntów 

średniozagęszczony o stopniu zagęszczenia ID = 0,60, ustalonym na podstawie 

oporów wiercenia. 

Zaleganie w podłożu wydzielonych warstw geotechnicznych 

przedstawiono na załączonej w części graficznej karcie dokumentacyjnej 

otworów geotechnicznych natomiast wartości wyprowadzonych parametrów 

fizyko-mechanicznych dla gruntów rodzimych ustalonych przez korelację  

z normą PN-81/B-03020 zawiera załącznik „Parametry geotechniczne”.  

 

6.  Wnioski 

6.1. W podłożu terenu przeznaczonego dla lokalizacji projektowanej 

inwestycji, występują grunty o zróżnicowanych właściwościach geo-

technicznych. Od powierzchni do głębokości 0,3 – 2,8 m ppt. znajdują 

się słabonośne nasypy niebudowlane o wątpliwej przydatności dla 

przebudowy projektowanych obiektów. Bezpośrednio pod nimi do 

głębokości rozpoznania znajdują się grunty spoiste, twardoplastyczne 

warstwy A1, plastyczne warstwy A2 oraz grunty piaszczyste i żwirowe 

warstw IIa – IIb.  

6.2. Warunki wodne w podłożu są korzystne, gdyż poziom wód gruntowych 

znajduje się poniżej poziomu posadowienia.  

6.3. Jeżeli w trakcie prac ziemnych w poziomie posadowienia stwierdzone 

zostaną grunty nasypowe, to należy je usunąć i miejsce po nich wypełnić 

pospółką, którą należy zagęścić do wymaganych parametrów, zgodnie 

z projektem budowlanym, bądź wypełnić chudym betonem. 
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6.4. Grunty spoiste odsłonięte w wykopach należy chronić przed 

uplastycznieniem poprzez niezwłoczne pokrycie ich powierzchni 

warstwą chudego betonu lub materiałem izolacyjnym. 

6.5. Dla obszaru Byczyny strefa przemarzania dla celów fundamentowania 

wynosi 1,0 m ppt.  

6.6. Parametry geotechniczne gruntów do obliczenia nośności podłoża 

zestawiono w załączniku „Parametry geotechniczne”. 

6.7. Prace ziemne tj. odbiór podłoża gruntowego w wykopach oraz kontrola 

zagęszczenia zasypek powinny być prowadzone pod nadzorem 

geotechnicznym.  

6.8. Wg KNR 2-01 występujące w podłożu grunty należą do II i III kategorii 

urabialności.  

                                                                       

                                                                                                    

Opracował: 

                         mgr Tomasz Rokicki 

 


