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1. WSTĘP 

Niniejsze opracowanie zostało wykonane na zlecenie Przedsiębiorstwa Wodociągów i 

Kanalizacji Sp. z o.o. (ul. Graniczna 1, 05-200 Wołomin). 

Opracowanie zawiera dokumentację badań terenowych wykonanych w celu określenia 

warunków gruntowo-wodnych w trasie projektowanej sieci kanalizacyjnej w ul. Nowa Wieś, 

Jesienna, Zimowa w Wołominie.  

2. WYKORZYSTANE MATERIAŁY 

Przy opracowywaniu niniejszej dokumentacji wykorzystano następujące materiały: 

- Wizja terenowa; 

- Wyniki badań terenowych; 

- Mapa Geologiczno-Gospodarcza Polski, arkusze Radzymin i Tłuszcz, skala 1:50 000. 

Wyd. PIG. 

- PN/B–04452:2002. Geotechnika. Badania polowe. 

- PN-B-02481:1998. Geotechnika. Terminologia podstawowa. 

- PN-88/B-04481. Grunty budowlane . Badania próbek gruntu. 

- PN-B-02479:1998. Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogólne. 

- PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Określenia i symbole, podział i opis gruntów. 

- PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia 

statyczne i projektowanie. 

- Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 

25.04.2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów 

budowlanych (Dz. U. z dn. 27.04.2012r., poz. 463). 

3. LOKALIZACJA I CHARAKTERYSTYKA TERENU BADA Ń I 

PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI 

Badany teren położony jest w północnej części Wołomina pomiędzy ul. 15 Grudnia od 

południowego-zachodu a ul. Geodetów od północnego-wschodu. Przedmiotem projektu 

budowlanego jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Nowa Wieś oraz w ulicach 

bocznych. Lokalizację analizowanego terenu przedstawiono na mapie topograficznej w Zał. 1 

oraz na mapach dokumentacyjnych w Zał. 3. 
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Projekt obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ul. Geodetów na odcinku 

ok. 220 m na północny-wschód od skrzyżowania z ul. Geodetów i w ul. Nowa Wieś na 

odcinku od ul. Geodetów do ul. Lazurowej oraz w ul. Jesiennej. Odprowadzenie planuje się 

rurociągiem tłocznym w ulicach Nowa Wieś, Błońska i Białostocka do kolektora w ul. 15 

Grudnia, poprzez pompownię zlokalizowaną w rejonie skrzyżowania ul. Nowa Wieś z ul. 

Jesienną. Projekt obejmuje również odcinek kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ul. 

Zimowej, połączoną z kolektorem w ul. Wiosennej. 

W rejonie projektowanej kanalizacji występuje zabudowa jednorodzinna. Na północny-

zachód od ul. Nowy Wieś znajduję się podmokłe tereny niezabudowane i torfowiska (Staw 

Białe Błota). 

Rzędne terenu zawierają się w granicach od ok. 97.5 m n.p.m. przy ul. Geodetów do ok. 

95.5 m n.p.m. przy ul. Lazurowej. W rejonie ul. 15 Grudnia teren wyniesiony jest do rzędnej 

ok. 98.0 m n.p.m. 

Projektowaną inwestycję zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa 

i Gospodarki Morskiej z dn. 25.04.2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 

posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. z dn. 27.04.2012r., poz. 463) należy zaliczyć 

do drugiej kategorii geotechnicznej. 

4. ZAKRES WYKONANYCH PRAC 

W ramach badań terenowych w dniach 31 maja – 1 czerwca 2013 r. wykonano 10 

wierceń badawczych do głębokości w zakresie 3.0-10.0 m, celem określenia rodzaju gruntu, 

miąższości warstw i położenia zwierciadła wody. Lokalizacja i głębokość otworów została 

wskazana przez Projektanta. 

Bezpośrednio po każdym wydobyciu świdra z otworu, określano makroskopowo rodzaj, 

barwę i stan gruntu. Po każdej zmianie warstwy geologicznej wykonywano pełne badania 

makroskopowe według PN-88/B-04481. Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.  

Miejsca wykonania wierceń wyznaczono w nawiązaniu do szczegółów topograficznych 

zgodnie z mapą zasadniczą, a rzędne terenu w miejscach wierceń odczytano z mapy. 

Lokalizację miejsc wykonanych badań pokazano na mapach dokumentacyjnych (Zał. 3), a 

profile otworów przedstawiono w Zał. 4. 
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5. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE 

Budowę geologiczną scharakteryzowano w oparciu o oraz wykonane prace. 

W podłożu projektowanej inwestycji wyróżniono 3 warstwy geotechniczne: 

• warstwa geotechniczna I – zalegająca od powierzchni warstwa nasypów, lokalnie 

humusu o miąższości ok. 0.2-1.0 m; 

• warstwa geotechniczna II – obejmuje grunty niespoiste, wykształcone głównie jako piaski 

średnie i drobne; 

• warstwa geotechniczna III – obejmuje spoiste grunty morenowe (gliny, gliny piaszczyste, 

pyły, piaski gliniaste). 

 

Wzajemny układ warstw przedstawiono na przekrojach geotechnicznych w Zał. 5. 

 

W podłożu projektowanej kanalizacji sanitarnej, poniżej przypowierzchniowej warstwy 

nasypów (warstwa I) o miąższości ok. 0.2-1.0 m, zalega nieciągła warstwa częściowo 

nawodnionych gruntów niespoistych (warstwa II). Piaski zalegają na glinach zwałowych 

zlodowacenia środkowopolskiego (warstwa III), poniżej których występują nawodnione piaski 

wodnolodowcowe (warstwa II). Strop glin układa się na rzędnych ok. 94.5-96.5 m n.p.m., a 

spąg nawiercono w otworze OW-5 (rejon projektowanej pompowni) na głębokości 5.7 m, tj. 

na rzędnej 90.7 m n.p.m.  

 

Do głębokości rozpoznania stwierdzono występowanie dwóch poziomów wodonośnych. 

Pierwszy poziom jest nieciągły i występuje w formie wód zawieszonych na glinach 

zwałowych. Poziom ten zasilany jest infiltracyjnie z powierzchni terenu, a jego zwierciadło w 

dniach 31.05-01.06.2013 r. nawiercono na głębokości 0.6-2.8 m, tj. na rzędnych 95.2-97.0 m 

n.p.m. Zaobserwowany poziom należy uznać jako wysoki, ponieważ badania wykonywano 

po kilkudniowych obfitych opadach deszczu. W okresie suchym wody tego poziomu mogą 

lokalnie zanikać. 

Drugi poziom wodonośny związany jest z piaskami wodnolodowcowymi zalegającymi 

poniżej glin zwałowych i został nawiercony w otworze OW-5 na głębokości 5.7 m. Poziom 

ten występuje pod napięciem hydraulicznym, a jego statyczne zwierciadło stabilizowało się 

na głębokości 3.8 m, tj. na rzędnej 92.65 m n.p.m. 
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6. PODSUMOWANIE  

• Projektowaną inwestycję zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, 

Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25.04.2012r. w sprawie ustalania 

geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. z dn. 

27.04.2012r., poz. 463) należy zaliczyć do drugiej kategorii geotechnicznej. 

• W podłożu projektowanej kanalizacji sanitarnej, poniżej przypowierzchniowej warstwy 

gruntów antropogenicznych o miąższości ok. 0.2-1.0 m, występuje nieciągła warstwa 

gruntów piaszczystych, zalegających na glinach zwałowych. Poniżej glin występują 

nawodnione piaski wodnolodowcowe.  

• Ze względu na punktowe rozpoznanie podłoża dla potrzeb niniejszej dokumentacji i 

znaczne odległości pomiędzy punktami badawczymi, przedstawiony na przekrojach 

geotechnicznych (Zał. 5) układ warstw należy traktować jako orientacyjny, mogący 

odbiegać od rzeczywistego.  

• Zwierciadło wody pierwszego nieciągłego poziomu wodonośnego, zasilanego 

infiltracyjnie z powierzchni terenu, nawiercono (przełom maja-czerwca 2013 r.) na 

głębokości 0.6-2.8 m, tj. na rzędnych 95.2-97.0 m n.p.m. 

• Zaobserwowany poziom stabilizacji zwierciadła wody gruntowej pierwszego poziomu 

należy uznać jako wysoki. W okresie suchym wody tego poziomu mogą lokalnie 

zanikać . 

• Zwierciadło wody drugiego podglinowego poziomu wodonośnego o zwierciadle 

napiętym, nawiercone na głębokości 5.7 m stabilizowało się na głębokości 3.8 m, tj. na 

rzędnej 92.65 m n.p.m. 

• Dla realizacji projektowanej inwestycji w zależności od poziomu ułożenia rurociągów 

może być konieczne lokalne obniżenie zwierciadła wody pierwszego poziomu. W 

zależności od lokalnych warunków (miąższość warstwy wodonośnej, głębokość do 

zwierciadła wody) odwodnienie można zrealizować przy użyciu igłofiltrów lub 

bezpośrednio z dna wykopu (np. pompami zatapialnymi poprzez rząpie). 

• Dla wykonania pompowni, przy założeniu posadowienia na głębokości ok. 7 m, 

decydujące znaczenie ma poziom stabilizacji zwierciadła drugiego poziomu 

wodonośnego. W istniejących warunkach konieczne jest zaprojektowanie i wykonanie 

uszczelnienia dna wykopu. 














