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I. CZĘŚĆ OPISOWA.
1.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizacja robót
budowlanych na jej podstawie tj. oczyszczenie dna stawu położonego w Parku „Planty” (w części
„dużej”) oraz ujścia potoku Aleksander, jak i wzmocnienie linii brzegowej stawu, poprzez wykonanie
narzutu kamiennego wraz z robotami dodatkowymi.
I Prace projektowe


Wykonanie koncepcji projektowej do akceptacji z Zamawiającym.



Wykonanie projektu wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień oraz wszelkich zgód
i pozwoleń wynikających z prawa budowlanego, prawa wodnego.



Zaprojektowanie zasilania w energię elektryczną fontanny oraz imprez plenerowych
(budowa w II etapie).



Zasilanie wykonać kablem YKY 4(5) x 6 mm2 ułożonym w rurach karbowanych
od najbliższego słupa sieci energetycznej napowietrznej przy ul. Górniczej (l = 50-60m).
Kabel zakończyć w szafie wolnostojącej 88x40 cm posadowionej na fundamencie
z tworzyw termoutwardzalnych. Szafę wyposażyć w rozłącznik, sygnalizację LED,
gniazdo 3-fazowe 16 i 32A i trzy gniazda wtyczkowe 1-fazowe 16A/Z wraz
z zabezpieczeniami. Przyłącze energetyczne od sieci NN oraz szafkę pomiarową
wybuduje Tauron-Dystrybucja.

II Roboty budowlane
 Zabezpieczenie rejonu objętego pracami;
 Wykonanie połączenia potoku Aleksander z istniejącym ujściem wody,
 Wykonanie osuszenia stawu i mechaniczne usunięcie namułu zalegającego na dnie stawu;
 Wytyczenie geodezyjne granicy działki i punktów charakterystycznych;
 Nadsypanie północno-zachodniej linii brzegowej ziemią do granicy działki Zamawiającego;
 Demontaż kamieni aktualnie występujących na fragmentach linii brzegowej stawu;
 Ubezpieczenie skarp opaską brzegową z kamienia hydrotechnicznego wraz z narzutem
kamiennym na geowłókninie;
 Wykonanie opaski z żerdzi wraz z narzutem kamiennym na geowłókninie;
 Przebudowa wylotu ze stawu, jeżeli zajdzie taka potrzeba;
 Wykonanie w potoku Aleksander krat zbierających nanoszony piasek oraz
zanieczyszczenia;
 Montaż siatki w stawie do wychwytywania osadów biologicznych;
 Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
 Wykonanie zasilania w energię elektryczną oraz zabudowa szafy rozdzielczej.
a). Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót
budowlanych:
Przedmiotem inwestycji jest oczyszczenie dna stawu oraz ujścia potoku Aleksander i wzmocnienie
linii brzegowej stawu, poprzez wykonanie narzutu z kamieni. W granicy działki Zamawiającego tj. na
północno – zachodniej linii brzegowej wiąże się to z koniecznością nadsypania ziemi przed
wykonaniem narzutu kamiennego. Planuje się także umocnienie linii brzegowej pozostałych linii
brzegowych stawu. Zwiększony poziom wód oraz nurt cieku wodnego doprowadził do podmycia
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brzegów, naruszenia ich struktury, a w efekcie do przesunięcia linii brzegowej poza teren działek
należących do Zamawiającego. Proponowane nadsypanie ziemi wraz z narzutem kamieniami służyć
ma stałemu zabezpieczeniu linii brzegowej w granicy działki północno – zachodniej. Oprócz
powyższego planuje się także wykonanie w potoku Aleksander krat zbierających nanoszony piasek
oraz zanieczyszczenia oraz montaż siatki do wychwytywania osadów biologicznych w stawie.
Jak wynika z przeprowadzonych pomiarów staw wodny objęty czyszczeniem ma powierzchnię
1270 m2, średnia głębokość to 0,41 m maksymalna głębokość wynosi 1,0 m. Objętość wody
wypełniająca zbiornik wynosi około 525 m3. Na dnie stawu przewiduje się zaleganie dużych ilości
silnie uwodnionych osadów dennych pochodzenia organicznego. Szacunkowa objętość osadów
to około 365 m3. Stanowią go głównie opadłe z okolicznych drzew liście i gałęzie. Duża ilość
substancji organicznych powoduje, że osady te są beztlenowe wydzielają, gnilno- siarkowodorowy
zapach.
Zakres robót mogą ulec zmianie po dokonaniu szczegółowych pomiarów geodezyjnych,
badań geotechnicznych. Rodzaje i ilości wyżej podanych robót są orientacyjne, dlatego
wykonawca musi liczyć się z faktem, że po opracowaniu dokumentacji projektowej roboty
te mogą ulec zmianie.

Rys. 1 Lokalizacja stawu, w którym planowane jest czyszczenie dna oraz przebieg
planowanego umocnienia linii brzegowej z narzutu kamiennego. [http://gis.mikolow.eu – stan
10-2019]
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Rys. 2 Widok ogólny stawu [fot. własna]

b). Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia:
Lokalizacja
Przedmiotowy zbiornik wodny zlokalizowany jest na działkach gminnych nr 370/76, 885/76 oraz na
działkach sąsiednich nr 3899/73, 3005/70, 3885/66.
Usytuowanie
Działka nr 370/76 o kształcie wydłużonym, załamanym. Jej zagospodarowanie stanowią tereny
zielone z pojedynczymi drzewami, utwardzony ciąg pieszy, ciek wodny oraz fragment stawu.
Pozostały fragment stawu znajduje się na działce nr 885/76 Dostęp do działek znajduje się od
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strony północnej bezpośrednio od ul. Górniczej. Działki zlokalizowane są na terenie zieleni miejskiej
„Planty”.
Poniżej przedstawiono dokumentację
proponowanych prac remontowych.

fotograficzną

wraz

ze

wskazaniem

wybranych

Rys. 3 Widok kamieni aktualnie występujących na fragmentach linii brzegowej stawu [fot.
własna].
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Rys. 4 Widok linii brzegowej stawu z przeznaczeniem do umocnienia kamieniami
w granicy działek [fot. własna].
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Rys. 5 Widok linii brzegowej stawu z przeznaczeniem do umocnienia narzutem
kamiennym [fot. własna].
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Rys. 6 Widok ujścia potoku Aleksander do stawu [fot. własna].
Ochrona konserwatorska
Uchwała nr XXIX/437/2004 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 28.12.2004 w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołowa:
Działka nr 370/76 oraz 885/76 położone przy ul. Górniczej w Mikołowie objęte są strefą urbanistyczną ZP, co oznacza tereny parków i zieleńców bez prawa zabudowy kubaturowej (rys. 7),
- strefą A ochrony konserwatorskiej jest objęty ciąg zieleni zorganizowanej, zwany "Planty",
- Zieleń miejska „Planty” (zieleń zorganizowana, lokalne układy starodrzewu) została wpisana
do rejestru zabytków o numerze A 51/01 z dnia 17.12.2001 r.
Wyznaczenie stref ochrony konserwatorskiej ma na celu ochronę, utrzymanie i zachowanie
najwartościowszych elementów zabytkowych i kulturowo-krajobrazowych.
Nie wyklucza to wprowadzenia nowej funkcji, nowej zabudowy lub modernizacji starej, jednakże
z zachowaniem wymogów konserwatorskich, w sposób harmonijny i zgodny z charakterem
zabytkowej zabudowy. Strefa A stanowi strefę pełnej ochrony konserwatorskiej - bezwzględny
priorytet wymogów konserwatorskich.
Dla terenów zabudowy usług różnych 279ZP ustalono:
- podstawowe: zieleń parkowa, zieleń zorganizowana
- dopuszczalne: urządzenia sportu i rekreacji, place zabaw i gier, drobne usługi handlu
i gastronomii (zakaz zabudowy obiektami kubaturowymi połączonymi na stałe z gruntem), obiekty
infrastruktury technicznej obsługujące funkcję podstawową
Uchwała nr XXIX/437/2004 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 28.12.2004
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nie ogranicza zapisami prac polegających na wykonaniu czyszczenia dna stawu oraz wykonaniu
obrzutu kamiennego w celu zatrzymania degradacji linii brzegowej.
Zakres opracowania dotyczący oczyszczenia stawu oraz wykonania narzutu kamiennego nie jest
ograniczony przez zapisy szczegółowe w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego
dla przedmiotowej działki.

Przedmiotowa
lokalizacja

Rys. 7 Fragment załącznika graficznego do MPZP dla przedmiotowej lokalizacji
c). Ogólne i szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe:
Funkcja obiektu nie ulega zmianie. Realizacja obiektu usystematyzuje linię brzegową stawu oraz
doprowadzi do poprawy jakości wody.
1.2. Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia dotyczące:
ad I Prace projektowe
Wykonanie koncepcji projektowej do akceptacji z Zamawiającym.
Wykonanie projektu, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz kosztorysu wraz
z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień oraz wszelkich zgód i pozwoleń wynikających z prawa
budowlanego i prawa wodnego. Ilość kompletów ma być taka, aby dla Inwestora pozostały 2 kpl.
dokumentacji w wersji papierowej oraz DWG na płycie CD. Przed złożeniem do Starostwa
Powiatowego dokumentacja musi być uzgodniona i zaakceptowana przez Inwestora.
Termin do 29.05.2020 r.
Ad II Roboty budowlane
Wykonanie robót budowlanych
przewidzianych do realizacji.
Termin do 30.09.2019 r.

na

podstawie
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opracowanej

dokumentacji

technicznej,

Wymagania dla prac projektowych:
1. Mapę do celów projektowych Wykonawca pozyskuje we własnym zakresie.
2. Zakres i formę dokumentacji projektowej, umożliwiającej uzyskanie wszelkich zgód i pozwoleń
i realizację zadania należy opracować zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.
3. Projekt oraz koncepcja musi być przedstawiony do akceptacji Zamawiającemu.
4. Uzyskanie na podstawie upoważnień otrzymanych od Zamawiającego wymaganych
obowiązującymi przepisami stosownych opinii, uzgodnień i pozwoleń od odpowiednich organów.
5. Ilość opracowań dla Zamawiającego: projekt budowlany – Ilość kompletów ma być taka, aby dla
Inwestora pozostały 2 kpl. dokumentacji.
6. Ponadto Wykonawca sporządzi taką ilość egzemplarzy poszczególnych opracowań
projektowych, jaka jest potrzebna do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnień i decyzji oraz dla
potrzeb wykonawstwa.
7. Wszystkie materiały wyjściowe, uzgodnienia, decyzje pozyskuje własnym staraniem
Wykonawca. Zamawiający udzieli mu w tym celu stosownych upoważnień.
8. Wykonawca dołączy do projektu oświadczenie, iż jest on zgodny z umową, obowiązującymi
przepisami, normami i wytycznymi oraz że został wykonany w stanie kompletnym z punktu
widzenia celu, któremu ma służyć.
9. Kompletny projekt wykonawczy przed rozpoczęciem prac budowlanych musi być zatwierdzony
przez Zamawiającego.
10. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych powinny być zgodne z zawartością
odpowiednich specyfikacji technicznych.
Wymagania dla robót budowlanych:
Wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji technicznej w oparciu
o specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót.
W zakres wykonania robót wchodzą w szczególności:
1. Zabezpieczenie rejonu objętego pracami.
2. Spuszczenie wody ze stawu oraz tymczasowe ujęcie (obejście) istniejącego cieku tak, aby woda
nie dostała się do miejsca prowadzenia prac.
3. Osuszenie i oczyszczenie dna stawu oraz fragmentu potoku Aleksander z zalegających osadów
dennych pochodzenia organicznego.
- Osady około 365 m3.
4. Wytyczenie geodezyjne granicy działki i punktów charakterystycznych.
5. Demontaż kamieni aktualnie występujących na fragmentach linii brzegowej stawu;
6.Przed przystąpieniem do umocnienia skarpy, nadsypanie północno-zachodniego brzegu stawu
masami ziemnymi do granicy działki Zamawiającego tj. 370/76.
7.
a) Linia brzegowa na granicy działki zamawiającego (370/76) i działek sąsiednich (3899/73,
3005/70, 3885/66):
Wykonanie opaski kamiennej trapezowej u podstawy skarpy o wysokości 1,0 m i
szerokości górnej krawędzi 1,0 m oraz na długości około 71,0 mb.
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Powyżej opaski kamiennej należy wykonać narzut kamienny z kamienia hydrotechnicznego
o frakcji 50-350 mm na szerokości 2,0 m po skarpie i grubości 30,0 cm na geowłókninie
o gramaturze 400 g/m2.

b) Pozostałe fragmenty linii brzegowej stawu:
Należy wykonać opaski z żerdzi o średnicy 15,0 cm (połowice drewniane) podwójne, a
powyżej opaski wykonać narzut kamienny z kamienia hydrotechnicznego o frakcji 50-350
mm na geowłókninie o gramaturze 400 g/m2

 Opaska kamienna trapezowa: 2m3 / mb x 71 mb = 142 m3;
 Narzut kamienny nad opaską kamienną: 2,0 m x 0,3 m x 71,0 mb = 42,6 m3;
 Opaska z żerdzi podwójna po obrysie stawu – brzegów przeciwległych. Paliki średnica
8- 10 cm i żerdzie o śr. 15,0 cm x 2. Obrys stawu brzegów przeciwległych wynosi około
86,0 mb;
 Nad opaską z żerdzi narzut kamienny grubości 0,3 m na całą wysokość skarp
na geowłókninie: 1,5 m x 0,3 m x 86,0 mb = 38,7 m3;
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8. Przebudowa wylotu ze stawu, jeżeli zajdzie taka potrzeba.
9. Wykonanie w potoku Aleksander krat zbierających nanoszony piasek oraz zanieczyszczenia.
10. Montaż siatek w stawie do wychwytywania piasku i osadów biologicznych.
11. Ubezpieczenie odpływów pod ścieżką.
12. Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
Ogólne warunki wykonania i odbioru robót.
Zamawiający wymaga, aby roboty budowlane były wykonane w sposób powodujący najmniejsze
utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego.
Do powyższych potrzeb wykonawca powinien dysponować odpowiednim sprzętem.
Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i za wyniki
działalności w zakresie:
- organizacji robót budowlanych,
- zabezpieczenia interesów osób trzecich,
- ochrony środowiska,
- warunków bezpieczeństwa pracy,
- warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego,
- zabezpieczenia robót przed dostępem osób trzecich,
- zabezpieczenia terenu robót od następstw związanych z budową.
Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, mają spełniać
wymagania polskich (unijnych) przepisów, a wykonawca będzie posiadał dokumenty
potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach
budowlanych i posiadają wymagane parametry. Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę
wykonywanych robót budowlanych.
Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania i utrzymywania w stanie nadającym się do użytku
oraz do likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych o zrealizowania przedmiotu
zamówienia. Zamawiający nie będzie opłacał robót tymczasowych. Do robót tymczasowych będą
między innymi zaliczone: drogi tymczasowe, ewentualne pompowanie wody, pomosty,
zabezpieczenia wykopów itp.
II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA.
2.1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikającymi z oddzielnych przepisów:
Numeryczny model terenu dostępny jest pod adresem:
http://gis.mikolow.eu/imap/?locale=pl
Struktura własności Gminy Mikołów dostępna jest pod adresem:
http://gis.mikolow.eu/imap/?locale=pl
Mapa poglądowa zasadnicza dostępna jest pod adresem
http://mikolowski.pl/informacja-katastralna-powiatu-mikolowskiego/
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Obowiązujący plan zagospodarowania przestrzennego dostępny jest pod adresem:
http://gis.mikolow.eu/imap/?locale=pl
2.2 Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego:
Akty prawne:
Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r.- Prawo wodne (Dz.U. z 2012 r., poz.1115 z późn. zm.).
Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz.1623 z późn.zm.).
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r.
Nr 120, poz.1126).
-Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r.
W sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003 r. Nr 120,
poz.1133).
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dot.
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r, nr. 120 poz. 1126).
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002 r. Nr 108, poz.953).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie(tekst jednolity Dz.U. z 2015 r
poz 1422 z późń. zm.)
Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.),
Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Z 2008 r. Nr 25, poz. 150
z późn.zm.),
Ustawy z dnia 27 marca 2003 r.-o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2012,
poz. 647 z późn. zm.).
Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.-Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759
z późn. zm.).
przepisami bhp i p.poż.
Wykaz norm stosowanych w budownictwie wodnym i melioracyjnym:
PN-70/B-01025 Oznaczenia graficzne na rysunkach architektoniczno- -budowlanych.
PN-84/B-01080 Kamień dla budownictwa i drogownictwa. Podział i zastosowanie według
właściwości fizyczno - mechanicznych.
PN-74/B-02480 Grunty budowlane. Podział, nazwy, symbole i określenia.
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne
i projektowanie.
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.
BN-69/8952-27 Budownictwo hydrotechniczne. Elementy budowli regulacyjnych. Kiszki
faszynowe.
BN-69/8952-30 Budownictwo hydrotechniczne. Faszyna wiklinowa.
BN-76/8952-31 Budownictwo hydrotechniczne. Kamień naturalny do robót regulacyjnych
i ubezpieczeniowych.
BN-80/8952-35
Budownictwo hydrotechniczne. Betonowe elementy prefabrykowane
do zabudowy rzek i potoków. Płyty z otworami. Wymagania i badania.
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BN-74/9191-02 Urządzenia wodno-melioracyjne. Darniowanie. Wymagania i badania przy
odbiorze.
BN-82/9193-01 Zagospodarowanie pomelioracyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
BN-78/9224-04 Faszyna i kołki faszynowe.
PN-78/R-71603 Materiał siewny. Nasiona roślin rolniczych.
Instrukcje geodezyjne:
Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji i Kartografii,
Warszawa 1979.
Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978.
Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983.
Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979.
Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983.
Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983.
2.3. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót
budowlanych:
Załącznik 1: analiza batymetryczna z opisem stawu w Parku Duże Planty w Mikołowie;
Załącznik 2:opinia – geotechniczne warunki posadowienia.
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43 - 190 Mikołów
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1. GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA
1.1. PODSTAWY OPRACOWANIA
Do wykonania części geotechnicznej wykorzystano następujące materiały:
[I].

PN-EN 1997-2:2009. Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne -- Część
2: Rozpoznanie i badanie podłoża gruntowego.

[IV].

Wizja lokalna i badania własne: 05.10.2017 r.

[V].

Dokumentacja fotograficzna wykonana podczas wizji lokalnej.

1.2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem

niniejszego

opracowania

jest

podłoże

nabrzeża

stawu

zlokalizowanego w Mikołowie, przy ul. Górniczej.

1.3. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA
Celem opracowania jest określenie warunków gruntowo-wodnych w podłożu
nabrzeża stawu pod kątem jego zabezpieczenia przed podmywaniem wodą.
Zakresem swoim niniejsze opracowanie obejmuje badania terenowe oraz prace
kameralne związane z realizacją celu opinii.

1.4. OPIS I WYNIKI PRZEPROWADZONYCH BADAŃ
1.4.1. Krótki opis terenu
Przedmiotowy teren znajduje się w centrum Mikołowa przy ul. Górniczej.
Rozpatrywane nabrzeże znajduje się od strony zachodniej stawu.
Teren ten ma powierzchnię lekko nachyloną w kierunku wschodnim, porośnięty
jest trawą, niewielkimi krzewami i drzewami.
Przez staw, od jego strony zachodniej, na kierunku południe-północ przebiega ciek
wodny.
1.4.2. Opis badań
Badania terenowe dotyczące określenia warunków gruntowo-wodnych na
przedmiotowym terenie obejmowały wykonanie dwóch odwiertów badawczych.
Lokalizację punktów badawczych przedstawiono na rys. 1 oraz w załączniku nr 1.
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Rys. 1. Rozmieszczenie punktów badawczych (1,2)

Wiercenia badawcze przeprowadzono ręcznie. Ich głębokość wyniosła 2,5 m p.p.t.
(poniżej poziomu terenu).
1.4.3. Wyniki badań
Jak wynika z przeprowadzonych badań w podłożu projektowanego obiektu
występują:
-humus do głębokości ok. 0,2-0,3 m p.pt.,
-plastyczne i miękkoplastyczne pyły, gliny piaszczyste z dodatkiem części
organicznych oraz namuły gliniaste do głębokości od 1,5-2,0 m p.p.t.
-twardoplastyczne pyły do głębokości 2-2,2 m p.p.t.
-średnio zagęszczone piaski średnie występujące do głębokości wierceń.
W podłożu stwierdzono występowanie wody gruntowej na dwóch poziomach tj. na
głębokości 1-1,1 m oraz 2-2,2 m p.p.t (zwierciadło lekko napięte). Powyżej
zwierciadła wody gruntowej stwierdzono również występowanie sączenia wody
w gruncie.
Szkic przekroju geotechnicznego pokazano na rys. 2.
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o.o.
Rys. 2. Szkic
przekroju
ul. Okrzei 25, 43-190 Mikołów I Biuro: tel. +48 32 326 36 95
Dział techniczny: tel./fax +48 32 226 57 31 I email: biuro@stekra.pl
STEKRA Sp. z o.o.

GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA……..

str. 5

1.5. OCENA GEOTECHNICZNYCH WARUNKÓW POSADOWIENIA
Jak wynika z przeprowadzonych badań podłoże nabrzeża do głębokości 1,52 m p.p.t. budują grunty o małej nośności i sztywności. Są to w zdecydowanej
większości grunty organiczne (namuły gliniaste) oraz mineralne (pyły i gliny)
z dodatkiem części organicznych. Charakteryzują się one stanem plastycznym
i miękkoplastycznym. Poniżej znajdują się grunty o większej nośności i sztywności
w postaci twardoplastycznych pyłów i średnio zagęszczonych piasków średnich.
Woda gruntowa występuje na dwóch poziomach tj. na głębokości 1-1,2 m oraz 22,2 m p.p.t (zwierciadło lekko napięte). Powyżej zwierciadła wody gruntowej
stwierdzono również występowanie sączenia wody w gruncie.
W związku z powyższym zaleca się zabezpieczenie nabrzeża stawu np. w postaci
ściany oporowej z gabionów posadowionych wprost na gruntach o większej nośności
tj. na twardoplastycznych pyłach. Zaletą tego typu rozwiązania jest odporność na
nierównomierne osiadania, możliwa filtracja wody zbierającej się za ścianą oporową
jak i walory architektoniczne. W trakcie prowadzenia prac konieczne jest spuszczenie
wody ze stawu jak i tymczasowe ujęcie (obejście) istniejącego cieku tak aby wody
nie dostała się do miejsca prowadzenia prac oraz odwodnienie miejsca prowadzenia
prac.
Ze względu na występowanie w podłożu gruntów spoistych wykopy fundamentowe
prowadzić w okresach bezdeszczowych. Nie dopuścić do zalegania wody w wykopie.
Bezpośrednio po wykonaniu wykopu należy wykonać konstrukcję i zabezpieczyć
grunt przed bezpośrednim działaniem wód opadowych i mrozu.
Ze względu na to, że projektowana konstrukcja to niewielka ścina oporowa
niwelująca różnicę terenu ok. 1 m a podłoże zbudowane jest z gruntów średnio
nośnych i sztywnych, stąd w świetle rozporządzenie MTBiGM z dnia 25.04.2012 r
mamy

do

czynienia

z I kategorią

geotechniczną

i

prostymi

warunkami

gruntowymi.

1.6. WNIOSKI
Z przeprowadzonych badań wynikają następujące wnioski:
1. Podłoże projektowanego obiektu, od głębokości 1,5-2,0 m p.p.t., budują grunty
średnio nośne i sztywne.
2. W pełni uzasadnione jest bezpośrednie posadowienie projektowanego
zabezpieczenia nabrzeża na głębokości
D Sp.=1,5-2
m p.p.t..
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3. Woda gruntowa występuje na dwóch poziomach tj. na głębokości 1-1,2 m oraz
2-2,2 m p.p.t (zwierciadło lekko napięte). Powyżej zwierciadła wody gruntowej
stwierdzono również występowanie sączenia wody w gruncie.
4. W związku z powyższym zaleca się zabezpieczenie nabrzeża stawu np.
w postaci ściany oporowej z gabionów posadowionych wprost na gruntach o
większej nośności tj. na twardoplastycznych pyłach.
5. W trakcie prowadzenia prac konieczne jest spuszczenie wody ze stawu jak
i tymczasowe ujęcie (obejście) istniejącego cieku tak aby wody nie dostała się do
miejsca prowadzenia prac oraz odwodnienie miejsca prowadzenia prac.
6. Ze względu na występowanie w podłożu gruntów spoistych wykopy
fundamentowe prowadzić w okresach bezdeszczowych. Nie dopuścić do zalegania
wody w wykopie. Bezpośrednio po wykonaniu wykopu należy wykonać konstrukcję i
zabezpieczyć grunt przed bezpośrednim działaniem wód opadowych i mrozu
7. Przedmiotową inwestycję w myśl rozporządzenia MTBiGM z dnia 25.04.2012 r.
zakwalifikowano do I kategorii geotechnicznej i prostych warunków gruntowych.

...............................................................
dr inż. Sławomir Kwiecień
Certyfikat Polskiego Komitetu Geotechniki nr 0226
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Lokalizacja Badań
Mikołów, ul. Górnicza

Legenda
1,2 – punkty badawcze (odwierty)
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