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1. Wstęp

1.1. Założenia projektowe

Wykonanie prac terenowych oraz opracowanie dokumentacji geotechnicznej zostało

zlecone przez firmę STANPOL Sp. zo.o. z siedzibą w Słupsku, przy ul. 3 Maja 44.

Na  podstawie  wykonanych  w  terenie  prac,  miały  być  w  niej  określone  warunki 

gruntowo-wodne w miejscu planowanej budowy instalacji fotowoltaicznej wraz z niezbędną 

infrastrukturą techniczną o mocy wytwórczej do 0,6 MW, zlokalizowanej w Białogardzie, na 

działce nr 27/1, w gminie Białogard, powiat białogardzki, województwo zachodniopomorskie.

Posadowienie  obiektu  zostanie  dostosowane  do  stwierdzonych  w  dokumentacji

warunków gruntowych i wodnych.

1.2. Zakres planowanych prac i badań

Zleceniodawca  określił,  iż  w  celu  uzyskania  rozpoznania  wystarczające  będzie

wykonanie 2 otworów geotechnicznych do głębokości  3 m, opisanie litologii  gruntów oraz

określenie ich stanu.

Na  podstawie  badań  terenowych  dokumentacja  miała  zawierać  opis  warunków

gruntowo – wodnych dla właściwego zaprojektowania i wykonania projektowanego obiektu.

2. Podstawa prawna wykonania prac

Podstawą prawną wykonania dokumentacji jest:

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27

kwietnia  2012  r.  w sprawie  warunków  ustalenia  geotechnicznych  warunków posadowienia

obiektów budowlanych (Dz.U. Nr 0, poz. 463),

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414 z zm.).

Niniejsza dokumentacja jest zgodna z następującymi normami:

-PN-EN 1997 – Projektowanie geotechniczne, część 1 i 2,

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

statyczne i projektowe,

- PN-88/B-4481 – Grunty budowlane; Badania próbek gruntu,

- PN-B-4452- Geotechnika; Badania polowe,

- PN-B-02479: 1998 – Geotechnika; Dokumentowanie geotechniczne; Zasady ogólne,
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- PN-B-06050: 1999 – Geotechnika; Roboty ziemne; Wymagania ogólne.

3. Zakres wykonanych prac i badań

3.1. Prace geodezyjne

Otwory  geotechniczne  wyznaczone  zostały  metodą  domiarów  prostokątnych  w

nawiązaniu do najbliższych istniejących obiektów terenowych oraz za pomocą współrzędnych

GPS.

Rzędne  terenu  w  miejscu  wykonania  otworów  geotechnicznych  odczytano  z  mapy

sytuacyjno – wysokościowej dostarczonej przez Zleceniodawcę.

Lokalizację  wykonanych  otworów  geotechnicznych  naniesiono  na  mapę

dokumentacyjną w skali 1:1 000 (załącznik 1).

3.2. Badania terenowe

Badania  podłoża  gruntowego  przeprowadzono  w  dniu  11  stycznia  2022  r.  pod

nadzorem  mgr  Karoliny  Nowakowskiej.  W  trakcie  przeprowadzonych  prac  wykonano

zestawem ręcznym 2 otwory geotechniczne do głębokości 3,0 m.

W czasie trwania robót określono makroskopowo rodzaj i  stan gruntów. W obrębie

gruntów niespoistych stopień  zagęszczenia  ID
[n] określono  za  pomocą sondowania  –  sondą

dynamiczną DPL.

Otwory geotechniczne zostały zlikwidowane urobkiem.

5.3. Prace dokumentacyjne

Na  podstawie  wyników  prac  terenowych  wykonano  mapę  dokumentacyjną  z

naniesioną lokalizacją otworów geotechnicznych. Sporządzono karty otworów oraz przekrój

geotechniczny,  na  którym  grunty  o  podobnych  właściwościach  fizycznych  i  mechanicznych

(odkształcalności  i  wytrzymałości)  pogrupowano  w  pakiety.  Parametry  wytrzymałościowe

poszczególnych pakietów przedstawiono na załączniku nr 3. 

Dokumentację geotechniczną sporządzono w czterech egzemplarzach, które zostały

przekazane Zleceniodawcy.
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4. Lokalizacja terenu badań

Obszar  objęty  rozpoznaniem znajduje  się  w północno-zachodniej  części  Białogardu,

przy ul. Kołobrzeskiej, na działce nr 27/1.

5. Morfologia i hydrografia

Pod względem morfologicznym obszar objęty rozpoznaniem jest położony w obrębie

równiny sandrowej i wodnolodowcowej.

Różnica wysokości w miejscu objętym opracowaniem wynosi 0,1 m, przy rzędnych w

zmieniających się od około 25,60 m n.p.m. do około 25,70 m n.p.m.

6. Budowa geologiczna

Przeprowadzone  prace  pozwoliły  ustalić,  iż  w  miejscu  objętym  rozpoznaniem,

występują grunty jednorodne genetycznie i litologicznie o mało zróżnicowanych wartościach

parametrów geotechnicznych.

Na podstawie wykonanych prac terenowych ustalono,  iż  strefa przypowierzchniowa

jest  utworzona  gleby  o  miąższości  dochodzącej  do  0,5  m.  Poniżej  nawiercono  mineralne

grunty  niespoiste,  wykształcone  w  postaci  piasków  drobnych  i  lokalnie  piasków  drobnych

przewarstwionych piaskami gliniastymi.

Spągu utworów niespoistych nie przewiercono do głębokości 3,0 m. 

7. Warunki wodne

Podczas  prac  terenowych  prowadzonych  zimą,  przy  stanach  wód  zbliżonych  do

średnich, nawiercono swobodne zwierciadło wody podziemnej na głębokości od 0,7 m do 1,0

m, od aktualnej powierzchni ternu. 

Głębokość występowania wody gruntowej odnosi się do dnia, w którym wykonywane

były wiercenia i  może ulegać wahaniom w zależności  od pory roku, intensywności  opadów

i/lub tajania śniegów.
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Wartości współczynnika filtracji k dla tych gruntów wynoszą:

Litologia gruntu Wartość współczynnika filtracji k
Charakter

przepuszczalności

Piaski drobne 10-4– 10-5 m/s średni

Źródło: „Hydrogeologia ogólna”, Z. Pazdro, Wyd. Geologiczne, W-wa 1990 r.

8. Warunki geotechniczne

Warunki  geotechniczne  określono  w  oparciu  o  analizę  warunków  terenowych  i  ich

interpretację.  Przekrój  geotechniczny  przedstawiono  zgodnie  z  polskimi  normami,  na

podstawie genezy, litologii oraz parametrów identyfikacyjnych gruntu, określonych podczas

prac terenowych.

Dla występujących w podłożu gruntów określono parametry identyfikacyjne, gdzie dla

gruntów spoistych był to stopień plastyczności IL.

W  podłożu  budowlanym  wydzielono  2  pakiety  (Ia  i  IIIa)  różniące  się  między  sobą

własnościami fizyczno-mechanicznymi, oraz litologią i genezą.

8.1. Podział na pakiety geotechniczne

Pakiet  Ia  –  został  wydzielony  w  oparciu  o  przypowierzchniową  warstwę  glebową,

która występuje powyżej poziomu posadowienia konstrukcji wsporczych.

Pakiet  IIIa  –  stanowią  go  piaski  drobne  i  piaski  drobne  przewarstwione  piaskami

gliniastymi, występujące w stanie średniozagęszczonym (pakiet IIIa - ID
[n] = 0,45). Są to grunty

niewysadzinowe  lub  wątpliwe  pod  względem  wysadzinowym  grunty,  charakteryzujące  się

dobrą nośnością i małą ściśliwością. 

Szczegółowe  rozmieszczenie  wszystkich  pakietów  naniesiono  na  przekrój

geotechniczny  (załącznik  nr  4),  natomiast  obliczeniowe  parametry  geotechniczne

wydzielonych pakietów geotechnicznych przedstawia załącznik nr 3.

9. Podsumowanie

9.1.  Rozpoznanie  geotechniczne  przeprowadzono  w  Białogardzie,  przy  ul.

Kołobrzeskiej,  w  obrębie  działki  nr  27/1,  gdzie  projektuje  się  budowę  instalacji

fotowoltaicznej.

9.2.  Pod  względem  morfologicznym  obszar  objęty  rozpoznaniem  jest  położony  w

obrębie  równiny sandrowej i wodnolodowcowej.
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9.3.  Przeprowadzone  prace  pozwoliły  ustalić,  iż  w  miejscu  objętym  rozpoznaniem,

występują grunty jednorodne genetycznie i litologicznie o mało zróżnicowanych wartościach

parametrów geotechnicznych.

9.4.  Podczas prac terenowych prowadzonych zimą,  przy stanach wód zbliżonych do

średnich, nawiercono swobodne zwierciadło wody podziemnej na głębokości od 0,7 m do 1,0

m, od aktualnej powierzchni ternu. 

9.5.  Głębokość  występowania  wody  gruntowej  odnosi  się  do  dnia,  w  którym

wykonywane  były  wiercenia  i  może  ulegać  wahaniom  w  zależności  od  pory  roku,

intensywności opadów i/lub tajania śniegów.

9.6. Głębokość przemarzania gruntów na terenie Białogardu wynosi 0,8 m. W strefie tej

występują wysadzinowe gleby oraz niewysadzinowe piaski drobne.

9.7. Proponuje się zaliczenie projektowanego obiektu do I kategorii geotechnicznej w

prostych  warunkach  gruntowych.  Zgodnie  z  rozporządzeniem  Ministra  Transportu,

Budownictwa  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  25  kwietnia  2012  r.  w  sprawie  ustalenia

geotechnicznych  warunków  posadowienia  obiektów  budowanych § 4,  ust.  4  „kategorię

geotechniczną  całego  obiektu  budowlanego  lub  jego  poszczególnych  części  określa

projektant obiektu budowlanego, na podstawie badań geotechnicznych gruntu, których

zakres uzgadnia z wykonawcą specjalistycznych robót geotechnicznych”.

10. Zalecenia

10.1.  W  stwierdzonych  warunkach  gruntowych  zaleca  się  w  pierwszej  kolejności

sprawdzenie  czy  jest  możliwość  bezpośredniego  posadowienia  konstrukcji  na  gruntach

rodzimych, po sprawdzeniu czy zostały zachowane stany graniczne.

10.2.  W przypadku, gdy któryś ze stanów granicznych nie zostanie zachowany, zaleca

się rozpatrzyć możliwość dogęszczenia gruntów słabonośnych i posadowienie projektowanych

konstrukcji  wsporczych  na  zagęszczonym  piaszczysto  –  żwirowym  nasypie  budowlanym,

ewentualnie wzmocnionym dodatkowo geosyntetykiem.

10.3.  Dogęszczenie  należy  wykonać  do uzyskania  wymaganego  przez  projektanta

stopnia zagęszczenia.

10.4.  Roboty  ziemne  należy  prowadzić  zgodnie  z  zaleceniami  przedstawionymi  w

normie PN-B-06050 ze stycznia 1999 r. Geotechnika – roboty ziemne – wymagania ogólne.
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Załącznik 3

TABELA PARAMETRÓW GEOTECHNICZNYCH

Rodzaj gruntu
r

mw w m

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Gleby H Ia brak ustalonych zależności korelacyjnych

Piaski drobne Pd III a 0,45 - szg - 1,73 1,89 16-24 30 - 56,3 42,0 0,80

Oznaczenie 
warstwy i sym-

bol gruntu

Stopień
Zagęszczenia 

I
D

[n] 

Stopień
Plastyczności 

I
L

[n] 

Stan 
gruntu

Wartości parametrów geotechnicznych x[n] 

Wilgotność 
naturalna

 wn [%]

Kąt tarcia 
wewnętrznego 

F(n) [°] 

Kohezja 
C

u
[n] MPa

Edometryczny 
moduł 

ściśliwości 
pierwotnej Mo

[n] 
MPa

Moduł 
pierwotnego 

odkształcenia  
Eo

[n] MPa

Wskaźnik 
skonsolidowania 

gruntu b

  T/m3
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               Białogard, ul. Kołobrzeska, działka nr 27/1

nr arch. A2042/2021
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