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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 

1. Przedmiotem projektowanej inwestycji jest sieć wodociągowa oraz kanalizacji 

sanitarnej zlokalizowana w ul. Marcinkiewicza, Sienkiewicza w mieście Gostynin, 

gmina Gostynin, na dz. ewid. nr 4308, 4307, 4239/2, 4240. 

2. Działki w rejonie których będzie przebiegać inwestycja są zagospodarowane 

infrastrukturą techniczną taką jak sieci napowietrzne i kablowe NN, przyłącza                    

i instalacje elektroenergetyczne, sieci kanalizacji deszczowej i instalacja kanalizacji 

deszczowej, sieć kanalizacji sanitarnej, sieć i przyłącza wodociągowe oraz droga 

publiczna z nawierzchnią utwardzoną, tereny zielone.  

 Do stanu istniejącego zalicza się również budynek mieszkalny jednorodzinny              

      w budowie wraz ze stawem. 

3. Projektuje się wykonanie sieci wodociągowej z rur PEHD DN110 L = 141,80 mb, 

kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U kl. S DN200 L=148,60 mb wraz z odgałęzieniami 

bocznymi z rur PVC-U kl. S DN160 L=43,50 mb. Na terenie objętym planem 

miejscowym długość inwestycji sieci wodociągowej z rur  PEHD DN110 L = 41,90 

mb, a długość sieci kanalizacji sanitarnej z rur  PVC-U kl. S DN 200 L = 44,60 mb. 

Natomiast na terenie objętym decyzją o ustaleniu lokalizacji celu publicznego 

długość inwestycji sieci wodociągowej z rur  PEHD DN110 L = 99,90 mb, a długość 

sieci kanalizacji sanitarnej z rur  PVC-U kl. S DN 200 L = 104,00 mb.                       

z odgałęzieniami bocznymi z rur PVC-U kl. S DN160 L=43,50 mb. 

4. Powierzchnia rzutu poziomego projektowanego uzbrojenia dla sieci wodociągowej 

wynosi 15,60 m2 a dla sieci kanalizacji sanitarnej 38,69 m2. 

5. Przedmiotowe działki zlokalizowane są poza obszarem objętym ochroną 

konserwatorską. 

6. Inwestycja nie znajduje się na terenie górniczym. 

7. Przy realizacji inwestycji nie przewiduje się zagrożeń dla środowiska. 

8. Obszar oddziaływania obiektu zawiera się w całości na działkach objętych 

inwestycją i nie będzie negatywnie oddziaływał na działki sąsiednie.  

 

  

 



 

Opis techniczny 
I. Dane ogólne 

1.1. Podstawa opracowania  

− aktualna mapa sytuacyjno – wysokościowa terenu w skali 1:500, 

− warunki techniczne nr 1081/2019 wydane przez MPK w Gostyninie Sp. z.o.o. 

− dokumentacja geotechniczna wykonana przez GEOBI we wrześniu 2019   

− obowiązujące  normy  i przepisy dotyczące projektowania 

− obowiązujące przepisy i normy 

 

1.2.  Zakres opracowania  

Przedmiot niniejszego opracowania stanowi projekt sieci wodociągowej oraz sieci 

wodociągowej HDPE DN110 PN10 SDR17, sieci kanalizacji sanitarnej PVC-U kl. S 

DN200 wraz z odgałęzieniami bocznymi PVC-U kl. S DN160 w ul. Marcinkowskiego, 

Sienkiewicza w mieście Gostynin, gm. Gostynin. 

 

II. Warunki gruntowo- wodne 

Na podstawie badań geotechnicznych wykonanych przez pracownię GEOBI 

przeprowadzonych we wrześniu 2019 r. określono budowę geologiczną, warunki 

hydrogeologiczne, geotechniczną charakterystykę podłoża oraz podano wnioski 

i zalecenia wraz z opinią geotechniczną. 

 

2.1 Budowa geologiczna 

 Na powierzchni badanego terenu nawiercono nasypy antropogeniczne: 

niekontrolowane. Warstwa przypowierzchniowa zalega do głębokości 0,5-1,0 m p.p.t. 

Poniżej podłoże czwartorzędowe stanowią grunty rodzime plejstoceńskie o genezie: 

- wodnolodowcowej (fluwioglacjalnej – Qpfg), wykształcone w postaci piasków 

średnich (warstwa I). Grunty tej genezy występują powszechnie w badanym podłożu, 

zalegającą na gruntach spoistych. 

- lodowcowej (glacjalnej – Qpg), wykształconej w postaci glin piaszczystych i glin 

(warstwa II). Grunty te zalegają powszechnie na badanym obszarze, do głębokości 

wykonanego wiercenia nie osiągnięto ich spągu. 

- zastoiskowej (Qh), wykształcone w postaci organicznych namułów gliniastych. 

Grunty te zalegają w otworze OW01 w strefie głębokości 0,50-0,90 m p.p.t. 

 

2.2. Warunki hydrogeologiczne 

W okresie prowadzonych badań, tj. wrzesień 2019r. wody gruntowej nie nawiercono. 

W trakcie wykonywania badań, zostało odnotowane sączenie na stropie utworów 

spoistych w otworze OW01 na głębokości 1,60 m p.p.t. Po długotrwałych opadach 

oraz wiosennych roztopach w strefie występowania osadów piaszczystych, mogą 

pojawiać się wody o charakterze zawieszonym oraz sączenia w strefie występowania 

osadów spoistych o zróżnicowanej intensywności.  

 

2.3. Zalecenia i wnioski 

1. Rozpoznane w podłożu projektowanej inwestycji grunty rodzime są głównie nośne. 

    Należy uniknąć naruszenia struktury i dodatkowego zawilgocenia gruntów   

    spoistych występujących w dnie wykopu fundamentowego. 



 

2. Za grunty nienośne uznano osady organiczne (namuły gliniaste) występujące w   

     otworze OW01 w strefie głębokości 0,5– 0,9 m p.p.t. - nie mogą one stanowić  
     podłoża budowlanego. 

3. Za grunty nienośne uznano także występujący w strefie przypowierzchniowej  

     nasyp niekontrolowany - nie może stanowić podłoża budowlanego. 

4. W trakcie wykonywania prac terenowych wody gruntowej nie nawiercono. 

5. W świetle wymienionego na wstępie „Rozporządzenia Ministra Transportu,  

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

     geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych” rozpoznane w  

     podłożu projektowanej inwestycji warunki gruntowe należy uznać za proste. 

6. Występujące w podłożu nasypy niekontrolowane oraz grunty spoiste nie mogą być 
    ponownie wykorzystane do zasypki wykopu. Zasypkę należy wykonać gruntem 

    mineralnym, sypkim, zagęszczanym warstwami co ok. 30 cm. 

7. Projektowane obiekty w prostych warunkach gruntowych proponuje się uznać za   

     obiekt drugiej kategorii geotechnicznej. Ostatecznego wyboru kategorii dokonuje   

     projektant obiektu. 

8. Rozpoznanie budowy podłoża gruntowego ma charakter punktowy. Szczegółowe 

    określenie rodzaju i stanu gruntów oraz przelotu warstw dotyczy wyłącznie 

    poszczególnych punktów badawczych. 

 

III. Sieć wodociągowa 

 

3.1.  Opis rozwiązań projektowych 

Projektowany odcinek sieci wodociągowej zaprojektowano z rur HDPE100 

SDR17 DN 110 jako odgałęzienie istniejącej sieci. Połączenie z ist. wodociągiem 

∅ 110 z rur tworzywowych realizować za pomocą trójnika kołnierzowego żeliwnego 

równoprzelotowego DN110 zgodnie ze schematem włączenia (wg punktu W1). 

Uzyskano zapewnienie MPK w Gostyninie Sp. z o.o. o wydajności sieci min. 10 l/s. 

Skrzyżowanie z przyłączem wodociągowym należy wykonać zgodnie z profilem 

podłużnym. 

       Na końcówce sieci wybudować hydrant p. poż. DN 80 podziemny zgodnie  

z profilem i schematem montażowym z uwagi na fakt kolizji z planowanym w tym 

miejscu ciągiem komunikacyjnym. Przed hydrantem zamontować zasuwę DN 80. 

Pod  kształtkami żeliwnymi oraz zasuwami w miejscach połączenia z przewodem 

wodociągowym zamontować betonowe bloki podporowe, zachowując zasadę, aby 

blok jedną stroną (z izolacją) podpierał element sieci i opierał  się na gruncie 

nienaruszonym.   

Nad przewodem wodociągowym na wys. ok. 30 cm ułożyć taśmę ostrzegawczą 

polietylenową (niebieską albo biało-niebieską) z napisami: „uwaga – woda”. 

 

3.2. Roboty ziemne 

     Sieć wodociągową układać w wykopie otwartym, wąsko przestrzennym 

o ścianach pionowych, odeskowanych i rozpartych. Wykonanie wykopów 

mechaniczne  za pomocą  koparki lub ręcznie. W miejscu skrzyżowania z istniejącym 

uzbrojeniem kopać ręcznie. Po zakończeniu prac należy odtworzyć teren do stanu 

pierwotnego. 



 

3.3. Roboty montażowe  

Przed  przystąpieniem  do  robót należy  osuszyć dno tak , aby  montaż  rur  

odbywał  się  w gruncie  suchym. Przewód  odcinka sieci  wodociągowej należy  

układać na podsypce piaskowej grubości 0,15 m  lub na podłożu  wzmocnionym, w 

zależności od rodzaju  gruntu w  wykopie. W przypadku wykopu w gruncie 

stabilizowanym, grunt z wykopów nadaje się do zasypu, a zagęszczenie wykonać 
płytami wibracyjnymi. Spód wykopu należy pozostawić na poziomie wyższym od 

rzędnej projektowanej  

o 2 do 5 cm w gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym około 20 cm. Wykopy 

należy wykonać bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Pogłębienie wykopu do 

projektowanej rzędnej należy wykonać bezpośrednio przed ułożeniem podsypki. 

Wydobyty grunt z wykopów w gruncie rodzimym nie nadający się do zagęszczenia 

należy wywieźć.  
Zasypkę  przewodu piaskiem do wysokości 0,20 m nad wierzch rury należy wykonać 
ręcznie z dokładnym  podbiciem do wysokości rur i zagęszczeniem gruntu. Dalszą  

zasypkę  wykonać ręcznie i mechanicznie warstwami o grubości 0,30 m  

z  zagęszczeniem każdej  warstwy do wskaźnika zagęszczenia ls=0,98. 

Do zagęszczania można używać wibratorów o masie do 200 kg.  

Do zasypki wykopu należy używać gruntów sypkich, mało spoistych nie 

zawierających kamieni oraz torfu i pozostałości materiałów budowlanych. Na okres 

wykonywania robót wykopy muszą być zabezpieczone barierkami ochronnymi. Przed 

wykonaniem zasypki zgłosić do inwentaryzacji powykonawczej przez uprawnioną 

firmę geodezyjną. 

 

3.4. Próba  szczelności 

Po zmontowaniu wodociągu, a przed oddaniem do eksploatacji należy 

zgodnie z wymaganiami PN-EN 805:2002 przeprowadzić w trzech etapach próby:  

a) Próbę wstępną przy zastosowaniu ciśnienia roboczego – 6 bar. Czas trwania 

próby 24 h.  

b) Próbę spadku ciśnienia przy ciśnieniu próbnym – 10 bar  

c) Główną próbę ciśnieniową przeprowadzić przy ciśnieniu próbnym – 10 bar metodą 

ubytku wody.  

Czynnikiem wykorzystanym do prób będzie woda pitna wodociągowa. 

Próby przeprowadzić przed zasypaniem wodociągu dla miejsc z wykonanymi na 

budowie połączeniami. Próbę wstępną należy przeprowadzić po ustabilizowaniu 

temperatury czynnika próbnego. Wymagany czas stabilizacji - nie mniej niż 2 godziny 

po zakończeniu napełniania wodą. Próbę spadku ciśnienia i główną próbę 

ciśnieniową prowadzić metodą ubytku wody, a czas przeprowadzania tych prób 

będzie trwał po 0,5 godziny. Podczas prowadzenia próby należy w sposób ciągły  

w czasie rejestrować zmiany temperatury i ciśnienia czynnika. 

 

3.5. Płukanie  i  dezynfekcja  

Po przeprowadzeniu pozytywnej próby szczelności należy przeprowadzić 
czyszczenie wodociągu polegające na przepuszczeniu wody wodociągowej. 

Czyszczenie należy połączyć z procedurą statyczną z użyciem wody wodociągowej  



 

i środka do dezynfekcji. Dezynfekcję należy przeprowadzić podchlorynem sodu 

(NaClO) w roztworze z wodą o stężeniu maksymalnym 50 mg/dm3 (jako Cl). Podczas 

dezynfekcji wodociągu realizowanego należy oddzielić od wodociągu istniejącego 

przegrodą fizyczną. Czas kontaktu przewodu z roztworem ze środkiem do 

dezynfekcji – 2 godziny. Dezynfekcję należy przerwać przy użyciu tiosiarczanu sodu 

(Na2S2O3) jako środka neutralizującego. Po przeprowadzeniu dezynfekcji i płukaniu 

przedstawić próbki wody wodociągowej do kontroli przez właściwą terenowo 

Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną. 

 

3.6. Zabezpieczenie sieci kolidujących z wykopami.   

3.6.a  Zabezpieczenie kabli energetycznych 

Harmonogram niezbędnych wyłączeń linii energetycznych na czas prac, 

należy uzgadniać pisemnie z 14-dniowym wyprzedzeniem w ENERGA OPERATOR 

SA Oddział w Płocku – Rejon Dystrybucji Kutno, Dział Eksploatacji. Na istniejących 

kablach w miejscu skrzyżowania ułożyć przepusty ochronne z zastosowaniem rury 

osłonowej dwudzielnej o dł. min. 1,5m koloru niebieskiego oraz zabezpieczyć obie 

końcówki rury przed zamuleniem z zachowaniem folii ostrzegawczej. 

 

IV. Opis przyjętych rozwiązań – kanalizacja sanitarna grawitacyjna 

4.1. Opis ogólny 

Ścieki sanitarne z posesji wzdłuż ul. Sienkiewicza przejmowane będą 

projektowanymi odgałęzieniami bocznymi ∅160 oraz przez projektowany kanał 

sanitarny ∅200 odprowadzane w kierunku ul. Marcinkowskiego. Jako studzienki 

połączeniowo–rewizyjne stosować studzienki tworzywowe ∅425 oraz betonową 

∅1000 z włazami żeliwnymi kl. D400. Przejścia rurociągów przez ściany studzienek 

przy pomocy typowych przejść szczelnych osadzanych w trakcie wykonywania 

studni. Skrzyżowania z kanalizacją deszczową, przyłączem wodociągowym należy 

wykonać zgodnie z profilami podłużnymi. Po ułożeniu przewodów i zasypaniu 

wykopów grunt należy zagęścić do Is = 0,98. Odejścia boczne do granic posesji 

zakończyć korkami PVC DN160.       

4.2.  Materiały i uzbrojenie 

Rury kanalizacyjne 

Zaprojektowano rury kanalizacyjne z PVC-U ze ścianką litą jednorodną spełniające 

wymagania PN-EN 1401:1999 kl. „S” Ø160 i Ø200, kielichowe 

z łącznikami i kształtkami. Rury ≥ Ø200 powinny być z nadrukiem wewnątrz 

umożliwiającym identyfikację rur podczas inspekcji telewizyjnej. Parametry 

podlegające identyfikacji to co najmniej technologia wykonania rury, średnica oraz 

sztywność obwodowa. Rury i kształtki powinny być wyposażone w uszczelki typu BL 

(wargowe).   

 

Studzienki kanalizacyjne 

Studzienki kanalizacyjne Ø1000 betonowe szczelne, należy wykonać  
w całości z elementów prefabrykowanych łącznie z kinetą, elementy łączone 

na uszczelkę gumową z osadzonymi fabrycznie tulejami. Studnie te  należy wykonać  
w sposób odpowiadający wymaganiom normy PN-B-10729:1999 i PN-EN 1917.  



 

Studzienki tworzywowe Ø425 dostarczyć jako gotowe elementy z kinetą tworzywową 

prefabrykowaną. Studzienki te powinny posiadać dopuszczenie do stosowania 

w sieciach kanalizacyjnych: aprobata techniczna COBRTI Instal oraz aprobatę 

techniczną IBDiM. Właz oparty na stożku tworzywowym oraz na rurze teleskopowej 

wchodzącej w rurę karbowaną. Konstrukcja rury trzonowej karbowana 

jednowarstwowa o profilu karbów dostosowanym do zabudowy w pionie, co ułatwia 

wykonanie zagęszczenia wokół studzienki (niedopuszczalne zastosowanie 

konstrukcji wykonanej z rury kanalizacyjnej 2-ściennej bez warstwy wewnętrznej, 

przy której z uwagi na głębokość karbów i ich rozstaw trudne do uzyskania jest 

prawidłowe zagęszczenie na całej wysokości studzienki). Średnica wewnętrzna rury 

trzonowej 425 mm, średnica zewnętrzna 476 mm. Kinety tworzywowe powinny być 
wyposażone w zintegrowane króćce kielichowe połączeniowe dla rur po stronie 

dopływów i odpływu. Króćce kielichowe powinny być zintegrowane z kinetą 

i umożliwiać zmianę kierunku ustawienia +/- 7,5° w każdej płaszczyźnie. Nastawne 

kielichy +/- 7,5° z zastosowaniem kinet przelotowych 0-90° umożliwiające zmianę 

kierunku kanalizacji o dowolny kąt. Nastawne kielichy niezbędne są do zabudowy 

studzienek na kanałach o dużych spadkach.  

 

Beton 

Beton do budowy studzienek kanalizacyjnych powinien odpowiadać wymaganiom 

normy PN – EN 206-1. Cement portlandzki 25 lub 35 powinien odpowiadać normie 

PN – EN 197-1. Cement hutniczy powinien odpowiadać normie PN – EN 197-1. 

Kręgi betonowe powinny spełniać wymagania normy PN – EN 1917. Wszystkie 

elementy betonowe powinny być wykonane z wysokiej jakości betonu 

wibroprasowanego B45, wodoszczelnego W8, mrozoodpornego F-100, zgodnie 

z normą DIN 4034 cz. 1. 

 

Włazy kanałowe 

Włazy powinny odpowiadać wymaganiom normy PN – EN 124, typu D400.  

 

Stopnie żeliwne 

Stopnie żeliwne w otulinie PE do studzienek kanalizacyjnych wg PN – EN 13101. 

  

Pospółka i piasek 

Piasek i pospółka na podsypkę i obsypkę rur kanalizacyjnych oraz studzienek wg  

PN – EN 13043. 

 

4.3.  Roboty  montażowe                                    

Całość prac ziemnych należy wykonywać zgodnie z „Warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych – zeszyt 9” COBRTI INSTAL. Ściany 

wykopów wąsko przestrzennych pod kanał sanitarny i wykopów pod studnie 

głębszych niż 1,2 m poniżej poziomu terenu należy zabezpieczyć szalunkiem.  

W przypadku wykopu w gruncie stabilizowanym, grunt z wykopów nadaje się 

do zasypu, a zagęszczenie wykonać płytami wibracyjnymi. Wydobyty grunt 

z wykopów w gruncie rodzimym nie nadający się do zagęszczenia należy wywieźć.  



 

Przewody należy układać w wykopie zgodnie z zaleceniami producenta. Wykop 

należy rozpocząć od najniższego punktu i prowadzić w górę w kierunku przeciwnym 

do spadku przewodu. Zapewnia to możliwość grawitacyjnego odpływu wód z wykopu  

w czasie opadów oraz odwodnienia wykopów nawodnionych.  

Spód wykopu należy pozostawić na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej  

o 2 do 5 cm w gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym około 20 cm. Wykopy 

należy wykonać bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Pogłębienie wykopu do 

projektowanej rzędnej należy wykonać bezpośrednio przed ułożeniem podsypki. 

Dla kanałów budowanych w gruntach suchych, nienawodnionych, o podłożu 

z gruntów spoistych pod rury należy wykonać podsypkę z pospółki lub ze żwiru  

∅ 2-20 mm o grubości 15 cm. Materiał do podsypki nie może być zmrożony oraz nie 

może zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału. Szczegóły wg 

wytycznych producenta rur. Podsypkę należy zagęścić ubijakami mechanicznymi lub 

płytami wibracyjnymi warstwowo do stopnia zagęszczenia 95 % SPD (standardowej 

metody Proctora). Należy wykonać starannie łożysko nośne pod rurę. 

Rury układać w gotowym suchym (lub odwodnionym) wykopie           

wąskoprzestrzennym o ścianach pionowych (szerokość  wykopu 1,2 m) wykopanym 

koparką podsiębierną, a w miejscach  kolizji  ręcznie wg PN – B – 06050 : 1999. 

Obsypkę należy układać symetrycznie po obu stronach rury warstwami o grubości 

nie większej niż 0,2 m, zwracając szczególną uwagę na jej staranne zagęszczenie  

w strefie podparcia rury. W trakcie zagęszczania obsypki w tej strefie konieczne jest 

zachowanie należytej staranności, aby nie nastąpiło podniesienie rury. 

Do zagęszczenia obsypki zaleca się stosowanie lekkich wibratorów płaszczyznowych  

(o masie do 100 kg). Używanie wibratora bezpośrednio nad rurą jest 

niedopuszczalne. Wibratora można używać, gdy nad rurą ułożono warstwę gruntu  

o grubości min. 0,3 m. Obsypkę do wysokości co najmniej 0,3 m ponad górną 

krawędź rury zaleca się wykonać z materiału o parametrach takich jak dla podsypki. 

Obsypkę należy zagęścić do stopnia zagęszczenia 95 % w skali SPD.  

Grunt rodzimy może być użyty do wykonania obsypki w strefie posadowienia rury 

o ile spełnia on wszystkie poniższe kryteria: 

a) nie zawiera cząstek większych niż dopuszczalne dla danej średnicy rury 

b) nie zawiera grud większych niż podwojony rozmiar cząstek 

dopuszczalnych dla danej aplikacji; 

c) nie jest materiałem zmrożonym; 

d) nie zawiera cząstek obcych (np. asfaltu, butelek, puszek, kawałków drewna); 

e) jest materiałem podatnym na zagęszczanie 

Zasypka powinna być wykonana gruntem jak dla obsypki. Do zagęszczania można 

używać wibratorów o masie do 200 kg.  

  

Studzienki kanalizacyjne 

• Odległość zewnętrznej powierzchni ścian studzienek od krzyżujących się  

z kanałem elementów infrastruktury powinny być nie mniejsze niż 1,0 m. 

• Studzienki kanalizacyjne powinny być szczelne, wytrzymałe na parcie ziemi, 

wody i obciążenia dynamiczne oraz nie powinny być unoszone wskutek wyporu 

wody. 



 

Studzienki kanalizacyjne połączeniowo-rewizyjne z elementów betonowych 

prefabrykowanych należy wykonać zgodnie z PN – EN 1917. 

Studzienki kanalizacyjne powinny być wykonane z materiałów trwałych w tym: 

- beton hydrotechniczny wg PN – EN 206-1 wraz z domieszkami   

uszczelniającymi 

- kręgi betonowe wg PN – EN 1917 

Włazy kanałowe powinny mieć średnicę nie mniejszą niż 600 mm dla włazów na 

studniach betonowych. Włazy należy usytuować nad stopniami złazowymi,  

w odległości 0,1 m od krawędzi wewnętrznej ścian studzienek. Studzienki 

kanalizacyjne  należy wykonać jako prefabrykowane. Pod dno należy ułożyć 
podsypkę z piasku grubości 15 cm i ustawić część denną.  Na tak wykonaną dolną 

część studzienki należy ułożyć kręgi betonowe, pokrywę żelbetową z pierścieniem 

odciążającym i właz żeliwny ∅ 600 mm wg PN-94/H-74051-2. Ilość kręgów jest 

uzależniona od głębokości studzienki. 

Osadzenie włazów i stopni włazowych należy wykonać co 30 cm na mijankę.  

Studzienki tworzywowe Ø425 należy montować zgodnie z zaleceniami producenta. 

Do zasypki wykopu należy używać gruntów sypkich, mało spoistych nie 

zawierających kamieni oraz torfu i pozostałości materiałów budowlanych. 

Na okres wykonywania robót wykopy muszą być zabezpieczone barierkami 

ochronnymi. Przed wykonaniem zasypki zgłosić do inwentaryzacji powykonawczej  

przez uprawnioną firmę geodezyjną. 

 

Rurociągi 

Rurociągi PVC łączy się poprzez wciśnięcie „do oporu” bosego końca rury w kielich 

rury uprzednio ułożonej. Rury należy precyzyjnie ustabilizować w wykopie tak, aby 

znak odniesienia był skierowany ku górze (zapewnia to maksymalną liniowość 
wewnętrznej dolnej powierzchni rurociągu). Przy stosowaniu dźwigni lub naciągarki 

do wciskania rur należy pamiętać o stosowaniu drewnianej podkładki 

zabezpieczającej kielich rury przed uszkodzeniem. Podłoże pod kanalizację musi być 
wyprofilowane półkoliście i posiadać zagłębienia w miejscach usytuowania kielichów. 

 

4.4.  Próba  szczelności  kanału  sanitarnego  

Próby szczelności wykonać zgodnie z PN – EN 1610 oraz wytycznymi producenta.  

 

4.5. Transport i składowanie materiału 

Materiały użyte do budowy kanalizacji powinny być transportowane 

i składowane zgodnie z wytycznymi producentów poszczególnych elementów 

wchodzących w skład kanalizacji. 

 

4.6. Inspekcja telewizyjna 

Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia inspekcji telewizyjnej, całości 

wykonanej sieci kanalizacyjnej . Wykonawca przedstawi inspektorowi do akceptacji 

firmę dokonującą kamerowania sieci, oraz kamerę z aktualna legalizacją; ponadto 

kamera musi być wyposażona w sensor spadku. Po zakończonej inspekcji 

wykonawca przekaże inspektorowi zapis DVD i raporty z przeprowadzonych 



 

inspekcji. Inspektor nadzoru dokona oceny wizualnej poprawności wykonanych 

robót.  

 

4.7. Zabezpieczenie sieci kolidujących z wykopami.   

4.7a.  Zabezpieczenie kabli energetycznych. 

Harmonogram niezbędnych wyłączeń linii energetycznych na czas prac, 

należy uzgadniać pisemnie z 14-dniowym wyprzedzeniem w ENERGA OPERATOR 

SA Oddział w Płocku – Rejon Dystrybucji Kutno, Dział Eksploatacji. Na istniejących 

kablach w miejscu skrzyżowania ułożyć przepusty ochronne z zastosowaniem rury 

osłonowej dwudzielnej o dł. min. 1,5m koloru niebieskiego oraz zabezpieczyć obie 

końcówki rury przed zamuleniem z zachowaniem folii ostrzegawczej. 

 

V . ZALECENIA KOŃCOWE : 

 

- Odcinek kanalizacji sanitarnej umieszczony pod nawierzchnią bitumiczną 

wykonać metodą przecisku lub przewiertu sterowanego zgodnie z zapisem pkt. 

3.6 decyzji Burmistrza  Miasta Gostynina o nr. D.7230.1.74.2019. 

- Roboty montażowe mogą być realizowane przez osoby lub firmy uprawnione 

do wykonywania tego typu robót. 

- Osoba podejmująca się kierowania robotami winna posiadać odpowiednie 

uprawnienia budowlane oraz złożyć w organie administracji państwowej 

pisemną deklarację o przyjęciu obowiązków kierownika robót. 

- Roboty montażowe i ziemne wykonywać zgodnie z: 

• Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Wodociągowych, 

zeszyt Nr 3 IX 2001r.  

• Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych, 

zeszyt Nr 9 VIII 2003r. 

• Zapisami protokołu z narady koordynacyjnej nr GK.6630.131.2019 

• Decyzją Burmistrza Miasta Gostynina nr D.7230.1.74.2019 

  -     Wszystkie wbudowane materiały muszą posiadać dopuszczenia do     

 stosowania w budownictwie. 

  -     Rurociągi po zmontowaniu w  wykopie należy zgłosić do inwentaryzacji   

        powykonawczej –  uprawnionej jednostce geodezyjnej. 

  -     Przed odbiorem końcowym teren doprowadzić do stanu przed rozpoczęciem  

        robót.  

  -     Wszelkie odstępstwa od projektu uzgadniać z projektantem 

                                                                                                          Opracował: 



ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW 
 

SIEĆ WODOCIĄGOWA 
 

1. Rura HDPE100 SDR17 DN110 – 142,0 m 

2. Kolano PEHD DN110 45 st. – 8 szt.  

3. Kolano PEHD DN110 90 st. – 2 szt.  

4. Trójnik kołnierzowy równoprzelotowy DN100 – 1 szt. 

5. Trójnik kołnierzowy redukcyjny 100-80-100 – 1 szt. 

6. Połączenie kołnierzowe z kielichem wciskanym do PVC DN100/Ø100 - 2 szt. 

7. Połączenie kołnierzowe z króćcem PE do zgrzewania DN100/Ø100 - 5 szt. 

8. Trzpień teleskopowy zasuwy, skrzynka uliczna, płyta betonowa 

prefabrykowana ∅80 – 2 kpl. 

9. Hydrant podziemny DN 80 – 1 szt. 

10. Kolano dwukołnierzowe ze stopką DN 80 – 1 szt. 

11. Prostka dwukołnierzowa L=0,6m DN80 – 1 szt. 

12.  Zasuwa kołnierzowa DN 80 – 1 szt. 

13.  Zasuwa kołnierzowa DN 100 – 1 szt.  

14. Taśma ostrzegawcza z wkładką metaliczną - 143,0 m 

15.  Kołpak (zaślepka)LS DN110 PE – 1 szt. 

 
SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ 

 
 

1. Rura ∅200 PVC kl. S – 143,0 m 

2. Rura ∅160 PVC kl. S – 45,0 m 

3. Studnia betonowa ∅1000 z włazem kl.D400 – 2 szt.  

4. Studzienka inspekcyjna tworzywowa ∅425 z włazem kl. D400  

     na stożku odciążającym – 9 kpl 

5. Rura dwudzielna osłonowa AROT (1,5m) – 6 szt. 

6. Kołpak (zaślepka) PVC ∅160 – 4 szt.  

 

 

 



INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU 

 
W myśl znowelizowanego Art. 20 Prawa budowlanego, od 28 czerwca 2015 r. do 

obowiązków projektanta należy sporządzenie informacji o obszarze oddziaływania 

obiektu.  

1. Rodzaj zabudowy: 

Zakres opracowania obejmuje projekt sieci wodociągowej z rur PEHD DN110 

PN10 oraz kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U kl.S DN200 wraz z odgałęzieniami 

bocznymi PVC DN160 oraz ul. Marcinkowskiego, Sienkiewicza w mieście 

Gostynin, gm. Gostynin. Projektowana długość sieci wodociągowej L = 142,0 mb, 

natomiast łączna długość sieci kanalizacji sanitarnej 187,00 mb.  

Zakres robót budowlanych obejmuje:  

− wytyczenie trasy sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej,  

− wykonanie odkrywek istniejącego uzbrojenia ewentualne wykonanie rozbiórki 

istniejących nawierzchni utwardzonych w niezbędnym zakresie,  

− wykonanie wykopów,  

− ułożenie projektowanej sieci (w przedmiotowym zakresie ) w wykopach wraz 

z ułożeniem taśmy sygnalizacyjno-ostrzegawczej, drutu wskaźnikowego 

i elementów towarzyszących,  

− wykonanie uzbrojenia sieci wodociągowej: hydrantów p.poż., zasuw itp.,  

− montaż studzienek inspekcyjnych, studzienki betonowej  

− zasypywanie wykopów wraz z zagęszczeniem gruntu, przywrócenie terenu 

do należytego stanu (dokonanie wymiany gruntu w niezbędnym zakresie, 

zagęszczenie i odtworzenie nawierzchni). 

 

2. Adres budowy: 

     Działki ewid. nr : 4308, 4307, 4239/2, 4240 

     Obręb ewidencyjny : 0001 – Gostynin 

     Jednostka ewidencyjna : 140401_1 – Gostynin 

3. Inwestor: 

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SP. Z O.O. W GOSTYNINIE                      

ul. Polna 2, 09 – 500 Gostynin 

 

 



 
 

4. Określenie obszaru oddziaływania obiektu 

Projektowane sieci wodociągowa oraz kanalizacyjna stanową liniowe obiekty 

budowlane uzupełniające istniejącą infrastrukturę techniczną w zakresie 

podziemnego uzbrojenia terenu. Zakres oddziaływania obiektu zamyka się 

w całości na działkach objętych inwestycją i nie ma negatywnego wpływu na 

działki sąsiednie. Brak przepisów, które nakazywałyby objęcie obszarem 

oddziaływania sąsiednie działki. 

 



 
 
 
 

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA  
I OCHRONY ZDROWIA 

 
 
 
 
 
 
 

NAZWA I ADRES OBIEKTU 
BUDOWLANEGO 

SIEĆ WODOCIĄGOWA HDPE DN110 
I KANALIZACYJNA PVC-U DN200  Z  
ODGAŁĘZIENIAMI BOCZNYMI DN160 

          W UL. MARCINKOWSKIEGO, SIENKIEWICZA W 
          GOSTYNINIE GM. GOSTYNIN 

 

 

  

NAZWA INWESTORA  
I ADRES 

     
 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO 
  KOMUNALNE W GOSTYNINIE SP. Z O.O. 

      ul. Polna 2, 09 – 500 Gostynin 
 

 

 

IMIĘ, NAZWISKO I ADRES 
PROJEKTANTA 

        mgr inż. Łukasz Tarnowski  
       ul. Szymanowskiego 10a/4 
       99-300 Kutno 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



   

 
W trakcie realizacji robót w ramach budowy sieci wodociągowej oraz kanalizacji 

sanitarnej w ul. Marcinkowskiego, Sienkiewicza gm. Gostynin występują roboty 
stwarzające ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.  
W związku z art. 21a ust. 1 ustawy  „Prawo budowlane” kierownik budowy 
zobowiązany jest do sporządzenia lub zapewnienia sporządzenia przed 
rozpoczęciem budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zwanego „Planem 
BIOZ” w oparciu o informację, o której mowa w art. 20 ust.1 pkt 1b w/w ustawy. 

 
Przy sporządzaniu planu „bioz” należy kierować się obowiązującymi warunkami 

technicznymi prowadzenia robót, przepisami bhp, p.poż. a w szczególności: 
 
-   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia z dnia 23 czerwca 2003 
r. (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)  

- Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników zatrudnionych przy ręcznym 
dźwiganiu i przenoszeniu ciężarów (Dz. U. z dnia 23 kwietnia 1953r.), 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r.  
w sprawie szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa  
i higieny pracy (Dz. U. Nr 62, poz. 285), 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. 
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, 
poz. 844), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
(Dz. U. Nr 47, poz. 401).  

 
1. Zakres robót . 

 
1a. Budowa sieci wodociągowej 

 Kolejność prowadzenia robót: 
-    wytyczenie lokalizacji sieci wodociągowej, 
- wykopy pod wodociąg,  
- montaż w gotowych wykopach przewodów wodociągowych,  
- zasypywanie wykopów wraz z zagęszczeniem 

 
1b. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej 

 
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z odgałęzieniami bocznymi,  

Kolejność prowadzenia robót: 
- wytyczenie lokalizacji trasy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz 

przykanalików, miejsc posadowienia studni, załamań, 
- wykopy pod przewody kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej,  
- wykopy pod studnie  
- umocnienie przygotowanych wykopów, 
- montaż rurociągów w gotowych wykopach wraz z posadowieniem studni,  
- wykonanie próby szczelności, 
- zasypywanie wykopów wraz z zagęszczeniem, 
- demontaż umocnień wykopów, 



   

- odtworzenie i niwelacja nawierzchni terenu. 
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych: 
 

Sieć napowietrzna i kablowa NN, przyłącza i instalacje elektroenergetyczne, sieć 
kanalizacji deszczowej i instalacja kanalizacji deszczowej, sieć kanalizacji 
sanitarnej, sieć i przyłącza wodociągowe Do stanu istniejącego zalicza się 
również budynek mieszkalny jednorodzinny w budowie wraz ze stawem. 
 

3. Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

 
Dla powyższej inwestycji występują elementy zagospodarowania terenu, które 
mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, takie jak sieć 
energetyczna.  
 

4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót   
     budowlanych. 
 

Podczas prowadzenia prac budowlanych istnieją zagrożenia związane 
z następującymi czynnościami: 
- wykopy pod projektowaną sieć wodociągową ze względu na głębokość 

wykopów i możliwość zamknięcia niedostatecznie zabezpieczonego wykopu 
- wykopy pod projektowaną sieć kanalizacyjną ze względu na głębokość 

wykopów i możliwość zamknięcia niedostatecznie zabezpieczonego wykopu, 
- nieumiejętny rozładunek elementów ciężkich tj. studni, rurociągów kanalizacji 

sanitarnej, armatury, itp., przy wykorzystaniu nieodpowiedniego sprzętu i 
prowadzony w pośpiechu, ze względu na możliwość przygniecenia 
pracownika lub/i spowodowanie zgnieceń, złamań, obtarć, ran, itp.,   

- wykopy prowadzone przy kablach energetycznych podziemnych ze względu 
na możliwość zerwania kabla i porażenie prądem,  

 
5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do  
      realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 
 
 Każdy pracodawca ma obowiązek ustalić wykaz prac szczególnie 

niebezpiecznych występujących na budowie oraz sposobu postępowania przy 
wykonaniu tych prac.  

 Pracownicy zatrudnienia na budowie powinni posiadać odpowiednie uprawnienia 
dopuszczające do pracy przy urządzeniach elektrycznych, pojazdach 
mechanicznych, maszynach budowlanych, itp.  

 Kierownik budowy ma obowiązek przedstawić zagrożenia wynikające w czasie 
prowadzenia prac budowlanych oraz przygotować i przeprowadzić instruktaż na 
temat przestrzegania przepisów BHP i udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie 
powyższe przeprowadza się jako: 
- szkolenie wstępne, 
- szkolenie okresowe. 
Szkolenia te przeprowadzane są w oparciu o programy poszczególnych rodzajów 
szkolenia. Szkolenia wstępne ogólne przechodzą wszyscy nowo zatrudniani 
pracownicy. Obejmuje ono zapoznanie pracowników z podstawowymi przepisami 
bhp zawartymi w Kodeksie Pracy i regulaminach pracy oraz zasadami udzielania 
pierwszej pomocy. Szkolenie wstępne na stanowisku pracy powinno zapoznać 



   

pracowników z zagrożeniami występującymi na określonym stanowisku pracy, 
sposobami ochrony przed zagrożeniami oraz metodami bezpiecznego 
wykonywania pracy na tym stanowisku. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia 
wstępnego powinien być potwierdzony przez pracownika na piśmie oraz 
odnotowany w aktach osobowych. 

 
6. Wskazanie środków zapobiegających niebezpieczeństwom. 
 
- egzekwować od pracowników stosowanie właściwych środków ochrony 

indywidualnej – odzieży i obuwia roboczego oraz właściwych narzędzi i sprzętu 
- stosować odpowiednie zabezpieczenie wykopów w zależności od lokalnych 

warunków gruntowo-wodnych 
- zachować odpowiednią odległość bezpieczną od maszyn i urządzeń technicznych 

podczas ich pracy poprzez wygrodzenie strefy bezpiecznej 
- ściśle stosować się do uzgodnień branżowych 
- zapewnić bezpieczne zejście do wykopu (drabina) 
- oznakować i zabezpieczyć przed wpadnięciem pracowników i osób trzecich 

poprzez prawidłowo ustawione poręcze i oświetlenie 
-   organizacja terenu budowy powinna zapewniać sprawną i skuteczną komunikację,  

a materiały budowlane winny być składowane w taki sposób, aby nie narazić 
przebywających tam osób na przypadkowe urazy 

-   w widocznym miejscu należy wywiesić numery telefonów alarmowych, z podaniem 
osób, które należy powiadomić o zaistniałym wypadku 

 
7. Uwagi końcowe. 
Wprowadzane zmiany w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, wynikające  
z postępów prac budowlanych, powinny być opatrzone adnotacją kierownika budowy 
o przyczynach ich wprowadzenia. 

 

Opracował:  
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1. WSTĘP 
 

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie w sposób opisowy i graficzny 
warunków gruntowo-wodnych oraz parametrów geotechnicznych gruntów stanowiących 
podłoże sieci kanalizacyjnej i wodociągowej projektowanej w ul. Marcinkowskiego i 
Sienkiewicza w Gostyninie. 

Dokumentację wykonano na zlecenie firmy "EKOINSTAL" Projektowanie Instalacyjne 
Łukasz Tarnowski. 

  
Dokumentację opracowano w oparciu o poniższe dane i materiały : 

 wyniki prac i badań polowych, 

 Rozporządzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 
25.04.2012  r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania 
obiektów budowlanych, 

 normy : PN-B-02479 , PN-86/B-02480 , PN-88/B-04481 , PN-81/B-03020, 

 literaturę geologiczną, 

 wytyczne Zamawiającego. 
 

2. ZAKRES WYKONANYCH BADAŃ 
 

Prace terenowe wykonane 11.09.2019 r. objęły wytyczenie i wykonanie 2 otworów 
geotechnicznych (badawczych) do głębokości 3,0 m p.p.t. każdy w miejscu projektowanej 
sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Otwory wykonano w miejscach uzgodnionych ze 
Zleceniodawcą. 

Wyrobiska badawcze wytyczono w terenie metodą domiarów prostokątnych 
do istniejących obiektów i naniesień.  

Wiercenia wykonane zostały przy użyciu wiertnicy mechanicznej hydraulicznej 
świdrami spiralnymi o średnicy 110 mm przez firmę GEORECORD Wojciech Majewski. 

W trakcie prac wiertniczych pobierane były próby gruntu o naturalnym uziarnieniu 
(NU) i naturalnej wilgotności (NW) z każdej wyróżniającej się litologicznie warstwy, nie 
rzadziej jednak, niż co 0,5 m. Pobrane próby poddane zostały badaniom makroskopowym, 
zgodnie z wytycznymi normy PN-88/B-04481.  

Otwory badawcze zlikwidowane zostały wydobytym urobkiem z zachowaniem profilu 
geologicznego w poszczególnych otworach. 

Lokalizację otworów badawczych przestawiono na mapie stanowiącej załącznik do 
niniejszego opracowania (Zał. 1 w skali 1:1000). 

Wyniki wierceń i badań terenowych dały podstawę do wykonania części opisowej 
i graficznej dokumentacji oraz pozwoliły określić parametry geotechniczne gruntów 
stanowiących podłoże projektowanej inwestycji. 

 
3. LOKALIZACJA I MORFOLOGIA TERENU BADAŃ 

Zgodnie z dziesiętnym podziałem regionalnym Polski wg Kondrackiego obszar badań 
znajduje się na pograniczu dwóch mezoregionów:  Równiny Kutnowskiej i Pojezierza 
Kujawskiego. 

Równina Kutnowska to płaski mezoregion, pochylony ku południu równiną 
denudacyjną położoną na wysokości 90-100 m n.p.m. W zachodniej części równiny 

https://pl.wikipedia.org/wiki/R%C3%B3wnina
https://pl.wikipedia.org/wiki/Denudacja
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występują wzgórza morenowe w formie ostańców (tzw. moreny kutnowskie) o wysokościach 
dochodzących do 160 m.  

Pojezierze Kujawskie to jeziorna wysoczyzna (pojezierze) o wysokościach do 159 m 
n.p.m. Pojezierze Kujawskie ma krajobraz równinny, którego południowe krańce wyraźnie 
wyznaczają najdalszy zasięg ostatniego zlodowacenia. Południową część regionu przecinają 
dwa pasma wzgórz morenowych, rozdzielonych biegiem Noteci. 

Rzędne terenu w miejscach wykonanych wierceń zawierają się w przedziale 92,20-
93,70 m n.p.m. - mają one charakter orientacyjny. 

Pod względem administracyjnym teren badań położony jest w Gostyninie, woj. 
mazowieckie. 
 
4. CHARAKTERYSTYKA WARUNKÓW GRUNTOWO - WODNYCH 
 
4.1 BUDOWA GEOLOGICZNA 

 
Na powierzchni badanego terenu nawiercono nasypy antropogeniczne: 

niekontrolowane. Warstwa przypowierzchniowa zalega do głębokości 0,5-1,0 m p.p.t. 
Poniżej podłoże czwartorzędowe stanowią grunty rodzime plejstoceńskie o genezie: 

 
 wodnolodowcowej (fluwioglacjalnej – Qpfg), wykształcone w postaci piasków 

średnich (warstwa I). Grunty tej genezy występują powszechnie w badanym 
podłożu, zalegającą na gruntach spoistych. 

 lodowcowej (glacjalnej – Qpg), wykształconej w postaci glin piaszczystych i glin 
(warstwa II). Grunty te zalegają powszechnie na badanym obszarze, do 
głębokości wykonanego wiercenia nie osiągnięto ich spągu. 

 
 zastoiskowej (Qh), wykształcone w postaci organicznych namułów gliniastych. 

Grunty te zalegają w otworze OW01 w strefie głębokości 0,50-0,90 m p.p.t. 

4.2 WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE 

W okresie prowadzonych badań, tj.  wrzesień 2019r. wody gruntowej nie nawiercono. 
W trakcie wykonywania badań, zostało odnotowane sączenie na stropie utworów 

spoistych w otworze OW01 na głębokości 1,60 m p.p.t.  
Po długotrwałych opadach oraz wiosennych roztopach w strefie występowania osadów 

piaszczystych, mogą pojawiać się wody o charakterze zawieszonym oraz sączenia w strefie 
występowania osadów spoistych o zróżnicowanej intensywności. 
 
4.3 CHARAKTERYSTYKA WARUNKÓW GEOTECHNICZNYCH 

Zgodnie z wytycznymi normy PN-81/B03020 podłoże gruntowe podzielono na warstwy 
geotechniczne. Jako podstawę podziału przyjęto, zgodnie z wytycznymi PN - 81/B-03020 
genezę oraz zróżnicowanie stratygraficzno-facjalne osadów, wydzielając warstwy 
litologiczno-stratygraficzne, w obrębie których z kolei dokonano podziału na warstwy 
geotechniczne, różniące się między sobą właściwościami fizyko-mechanicznymi. 

Charakterystyczne wartości parametrów geotechnicznych dla wydzielonych warstw 
określono metodą B i C wg PN - 81/B-03020 w oparciu o ich cechy wiodące, które oznaczono 
na podstawie wyników badań polowych gruntów. W przypadku gruntów spoistych jako 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Morena
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ostaniec
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wysoczyzna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pojezierze
https://pl.wikipedia.org/wiki/R%C3%B3wnina
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zlodowacenie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wzg%C3%B3rze_(geografia)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Morena
https://pl.wikipedia.org/wiki/Note%C4%87
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cechę wiodącą przyjęto wartość charakterystyczną stopnia plastyczności IL
(n), a w przypadku 

gruntów niespoistych – wartość charakterystyczną stopnia zagęszczenia ID
(n). 

Wartości charakterystyczne parametrów geotechnicznych dla poszczególnych warstw 
geotechnicznych podano w tabeli nr 1. Krótka charakterystyka wydzielonych warstw 
przedstawia się następująco: 
 
warstwa I: należą do niej mało wilgotne i wilgotne wodnolodowcowe piaski średnie, 

w stanie średnio zagęszczonym o wartości charakterystycznej stopnia 
zagęszczenia ID

(n) = 0,50. Są to grunty o dobrej wodoprzepuszczalności - 
szacunkowa wartość współczynnika filtracji k=10-3-10-4 m/s. Są to grunty 
nośne. 

 
warstwa II: włączono do niej lodowcowe gliny piaszczyste i gliny. Grunty te są w stanie 

twardoplastycznym o wartości charakterystycznej stopnia plastyczności 
IL

(n) = 0,20. Gliny piaszczyste to grunty półprzepuszczalne - szacunkowa 
wartość współczynnika filtracji k= 10-6-10-8 m/s. Są to grunty nośne pod 
warunkiem uwzględnienia ich parametrów geotechnicznych oraz 
nienaruszenia ich struktury. 

 
warstwa III: do warstwy zaliczono namuły gliniaste. Grunty organiczne warstwy to grunty 

ściśliwe, klasyfikowane jako nienośne. Nie mogące stanowić bezpośredniego 
podłoża projektowanej inwestycji. Pod względem własności filtracyjnych 
grunty te należą do półprzepuszczalnych- wartość współczynnika filtracji k  
dla glin wynosi 10-6 - 10-8 m/s. 

 
Od powierzchni badanego terenu nawiercony został antropogeniczny nasyp 

niekontrolowany - piaszczysty z domieszką humusu. Nawiercono go do głębokości 0,5-1,0 m 
p.p.t. Z uwagi na różnorodność składu, a tym samym zmienność parametrów 
wytrzymałościowych oraz występowanie w nasypach gruntów organicznych nasypy te uznano 
za grunty nienośne. 
 Szacunkowe współczynniki filtracji podano wg klasyfikacji  Z. Pazdry. 

 
5. WNIOSKI I ZALECENIA 

1. Rozpoznane w podłożu projektowanej inwestycji grunty rodzime są głównie nośne. 
Należy uniknąć naruszenia struktury i dodatkowego zawilgocenia gruntów spoistych 
występujących w dnie wykopu fundamentowego.  
 

2. Za grunty nienośne uznano osady organiczne (namuły gliniaste) występujące w otworze 
OW01 w strefie głębokości 0,5– 0,9 m p.p.t. - nie mogą one stanowić podłoża 
budowlanego. 

 
3. Za grunty nienośne uznano także występujący w strefie przypowierzchniowej nasyp 

niekontrolowany - nie może stanowić podłoża budowlanego. 
 

4. W trakcie wykonywania prac terenowych wody gruntowej nie nawiercono.  
 

5. W świetle wymienionego na wstępie „Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa 
i Gospodarki Morskiej z dn. 25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 
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posadowienia obiektów budowlanych” rozpoznane w podłożu projektowanej inwestycji 
warunki gruntowe należy uznać za proste. 
 

6. Występujące w podłożu nasypy niekontrolowane oraz grunty spoiste nie mogą być 
ponownie wykorzystane do zasypki wykopu. Zasypkę należy wykonać gruntem 
mineralnym, sypkim, zagęszczanym warstwami co ok. 30 cm. 
 

7. Projektowane obiekty w prostych warunkach gruntowych proponuje się uznać za obiekt 
drugiej kategorii geotechnicznej. Ostatecznego wyboru kategorii dokonuje projektant 
obiektu. 

 
8. Rozpoznanie budowy podłoża gruntowego ma charakter punktowy. Szczegółowe 

określenie rodzaju i stanu gruntów oraz przelotu warstw dotyczy wyłącznie 
poszczególnych punktów badawczych. Przekroje są wyłącznie interpretacją wykonaną na 
podstawie pomiarów punktowych.  

 
 
Wrzesień 2019r. 



TABELA 1 
CHARAKTERYSTYCZNE WARTOŚCI PARAMETRÓW GEOTECHNICZNYCH 

 

 
Lp. 

Jednostka 
stratygraficzno 

-facjalna 

Nr 
warstwy 

geotechn. 

 
Nazwa gruntu 

wg normy 
PN-88/B-04481 

 
Symbol 

geologicznej 
konsolidacji 

gruntu 

Cecha wiodąca 
Wilgotność 
naturalna 

 
wn

(n) 

( % ) 

Gęstość 
objętościowa 

 


(n) 

( t * m-3 ) 

Kąt tarcia 
wewnętrzn. 

 

u
(n) 

( deg ) 

Spójność 
 

Cu
(n) 

( kPa ) 

Moduł 
odkształcenia 
pierwotnego 

 
Eo

(n) 

( kPa ) 

Moduł 
ściśliwości 
pierwotnej 

 
Mo

(n) 

( kPa ) 

Wskaźnik 
skonsoli- 
dowania 

 

 

stopień 
zagęszcz. 

ID
(n) 

stopień 
plastyczn. 

IL
(n) 

1. Qpfg I Ps - 0,50 - 
mw 5 
w 14 

1,70 
1,85 

32,9 - 79 100 94 600 0,90 

2. Qpg II Gp; G B - 0,20 12 2,20 18,2 31,6 28 000 36 800 0,75 

3. Qh III Nmg Nie badano - grunt organiczny, nienośny 

4. Nasyp - nN Nie badano - grunt antropogeniczny (nasyp niekontrolowany), nienośny 

Wartości obliczeniowe x
(r)

 przyjąć:  x
(r)

 = x
(n)

 
.
 (1 0,10) 

Opracował:  mgr Michał Bińczyk – upr. geolog. VII-1661 

 . 



R.O. Arot 

R.O. Arot 



 OW02    Rzędna: 93.70 m n.p.m.   Data: 11-09-2019

KARTA OTWORU GEOLOGICZNEGO

OW01

Zał.nr: 2

Wiertnica: WSG-W

Rejon: ul. Marcinkowskiego

Miejscowość: Gostynin

Województwo: mazowieckie

Obiekt: wodociąg i kanalizacja

Inwestor: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne

Wiercenie: GEOBI Michał Bińczyk

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 92.20 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 11-09-2019
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



   - NN  - nasyp niebudowlany   - NN  - nasyp niebudowlany

   - NB  - nasyp budowlany   - NB  - nasyp budowlany

- P- P

- P- P

Objaœnienia symboli u¿ywanych na przekrojach 
          geotechnicznych i w profilach otworów
Objaœnienia symboli u¿ywanych na przekrojach 
          geotechnicznych i w profilach otworów

Grunty nasypowe :Grunty nasypowe :

Grunty organiczne rodzime :Grunty organiczne rodzime :

  - Gb -  gleba  - Gb -  gleba

  - Nm - namu³  - Nm - namu³

Grunty mineralne, rodzime
nieskaliste :
Grunty mineralne, rodzime
nieskaliste :

   - KO - otoczaki   - KO - otoczaki

  - ¯   -  ¿wir  - ¯   -  ¿wir

   - Pr  - piasek gruby   - Pr  - piasek gruby

  - Ps  - piasek œredni  - Ps  - piasek œredni

  - Pd  - piasek drobny  - Pd  - piasek drobny

  - Pp  - piasek pylasty  - Pp  - piasek pylasty

- Po (g)  -  pospó³ka ( gliniasta )- Po (g)  -  pospó³ka ( gliniasta )

   - py³   - py³

p  - py³ piaszczystyp  - py³ piaszczysty

- Pg  - piasek gliniasty- Pg  - piasek gliniasty

      +        -  domieszki

      //       -  przewarstwienia

      /        -  na pograniczu

      +        -  domieszki

      //       -  przewarstwienia

      /        -  na pograniczu

Znaki dodatkowe :Znaki dodatkowe :

( )       - okreœlenia uzupe³niaj¹ce( )       - okreœlenia uzupe³niaj¹ce

d       -  osady deluwialne ( stokowe )       

gl      - utwory glacjilimniczne ( lodowcowo-zastoiskowe )

d       -  osady deluwialne ( stokowe )       

gl      - utwory glacjilimniczne ( lodowcowo-zastoiskowe )

Oznaczenia stanu gruntu :Oznaczenia stanu gruntu :

Grunty niespoiste (sypkie) :

I  = 0,50 -  wartoœæ stopnia zagêszczeniaD

ln    -  luŸny

szg -  œrednio zagêszczony

zg   -  zagêszczony 

Grunty niespoiste (sypkie) :

I  = 0,50 -  wartoœæ stopnia zagêszczenia

ln    -  luŸny

szg -  œrednio zagêszczony

zg   -  zagêszczony 

D

Grunty spoiste :

I  = 0,15  - wartoœæ stopnia plastycznoœciL

p³    -  p³ynny

mpl -  miêkkoplastyczny

pl    -  plastyczny

tpl  -  twardopastyczny

pzw -  pó³zwarty

zw   - zwarty

  

Grunty spoiste :

I  = 0,15  - wartoœæ stopnia plastycznoœci

p³    -  p³ynny

mpl -  miêkkoplastyczny

pl    -  plastyczny

tpl  -  twardopastyczny

pzw -  pó³zwarty

zw   - zwarty

  

L

Oznaczenia  wilgotnoœci gruntu :

        mw. -  ma³o wilgotny

        w .   -  wilgotny

        m.   -  mokry

        nw.  -  nawodniony  

Oznaczenia  wilgotnoœci gruntu :

            

              

             

              

mw. - ma³o wilgotny

w . - wilgotny

m. - mokry

nw. - nawodniony

Inne oznaczenia :Inne oznaczenia :

 - granice litologiczne - granice litologiczne

       IIa             - numer warstwy geotechnicznej       IIa             - numer warstwy geotechnicznej

- granice warstw geotechnicznych- granice warstw geotechnicznych

        1            - numer otworu
   229,50        - rzêdna otworu w m n.p.m.
        1            - numer otworu
   229,50        - rzêdna otworu w m n.p.m.

  2,5      - swobodne zwierciad³o wody 
                gruntowej w m p.p.t.
  2,5      - swobodne zwierciad³o wody 
                gruntowej w m p.p.t.

- poziom s¹czenia

- poziom zwierciad³a 
  wód gruntowych

- poziom s¹czenia

- poziom zwierciad³a 
  wód gruntowych

Geneza i stratygrafia :

     Qh     -  czwartorzêd , holocen

     Qp     -  czwartorzêd , plejstocen

      fg      -  utwory fluwioglacjalne ( wodnolodowcowe )

      g       -  utwory glacjalne ( polodowcowe )
    

Geneza i stratygrafia :

     Qh     -  czwartorzêd , holocen

     Qp     -  czwartorzêd , plejstocen

      fg      -  utwory fluwioglacjalne ( wodnolodowcowe )

      g       -  utwory glacjalne ( polodowcowe )
    

- G    - glina- G    - glina

- Gp (z)  - glina piaszczysta (zwiêz³a )- Gp (z)  - glina piaszczysta (zwiêz³a )

- Gp  - glina pylasta - Gp  - glina pylasta 

1,51,5

2,52,5

- zwierciad³o wody ustalone- zwierciad³o wody ustalone

 - zwierciad³o wody nawiercone - zwierciad³o wody nawiercone

 - próba gruntu o natur. Uziarnieniu - próba gruntu o natur. Uziarnieniu3,50

2,42,4
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1. WSTĘP 
 

Niniejszy projekt wraz z dokumentacją badań podłoża stanowi załącznik do projektu 

budowlanego. 

Przy opracowaniu niniejszej dokumentacji wykorzystano poniższe dane i materiały:  

 wyniki prac i badań polowych przedstawione w: Opinii geotechnicznej dla zadania: 

"Projekt budowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w ul. Marcinkowskiego i 

ul. Sienkiewicza w Gostyninie” wykonanej przez firmę GEOBI Michał Bińczyk. 

 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej  

z dn. 25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania 

obiektów budowlanych. 

 Polskie normy: 

- PN-B-04452 Geotechnika. Badania polowe. 

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

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

- PN-B-02481 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe 

i jednostki miar. 

- PN-B-02479 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. 

- PN-81/B-03020 Posadowienie bezpośrednie budowli. 

- PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7 – Projektowanie geotechniczne – Część 2: 

Rozpoznanie i badanie podłoża gruntowego. 

 literaturę geologiczną 

 wytyczne i informacje od Zleceniodawcy. 

 

2. LOKALIZACJA I ZAGOSPODAROWANIE TERENU BADAŃ 
 

Zgodnie z dziesiętnym podziałem regionalnym Polski wg Kondrackiego obszar badań 

znajduje się na pograniczu dwóch mezoregionów:  Równiny Kutnowskiej i Pojezierza 

Kujawskiego. 

Równina Kutnowska to płaski mezoregion, pochylony ku południu równiną denudacyjną 

położoną na wysokości 90-100 m n.p.m. W zachodniej części równiny występują wzgórza 

morenowe w formie ostańców (tzw. moreny kutnowskie) o wysokościach dochodzących do 

160 m.  

Pojezierze Kujawskie to jeziorna wysoczyzna (pojezierze) o wysokościach do 159 m n.p.m. 

Pojezierze Kujawskie ma krajobraz równinny, którego południowe krańce wyraźnie wyznaczają 

najdalszy zasięg ostatniego zlodowacenia. Południową część regionu przecinają dwa pasma 

wzgórz morenowych, rozdzielonych biegiem Noteci. 
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3. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI 
 

W ramach projektowanej inwestycji planuje się budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej 

wykonywanej metodą wykopu otwartego.  

 

4. PRACE GEOTECHNICZNE 
 

Prace terenowe wykonane 11.09.2019 r. objęły wytyczenie i wykonanie 2 otworów 

geotechnicznych (badawczych) o głębokości 3,0 m p.p.t., w miejscu projektowanej inwestycji. 

Otwory wykonano do głębokości wskazanej przez Zleceniodawcą oraz w miejscach uzgodnionych 

ze Zleceniodawcą. 

Wyrobiska badawcze wytyczono w terenie metodą domiarów prostokątnych do 

istniejących obiektów i naniesień.  

Wiercenia wykonane zostały przy użyciu wiertnicy mechanicznej hydraulicznej świdrami 
spiralnymi o średnicy 110 mm przez firmę GEORECORD Wojciech Majewski. 

W trakcie prac wiertniczych pobierane były próby gruntu o naturalnym uziarnieniu (NU) i 

naturalnej wilgotności (NW) z każdej wyróżniającej się litologicznie warstwy, nie rzadziej jednak, 

niż co 0,5 m. Pobrane próby poddane zostały badaniom makroskopowym, zgodnie z wytycznymi 

normy PN-88/B-04481. Dla określenia stopnia plastyczności gruntów spoistych wykonywano 

pomiary przy użyciu penetrometru tłoczkowego. 

Otwory badawcze zlikwidowane zostały wydobytym urobkiem z zachowaniem profilu 

geologicznego w poszczególnych otworach. 

Lokalizację otworów badawczych wniesiono na mapę sytuacyjno-wysokościową która 

stanowi załącznik do Opinii (Zał. 1 w skali 1:1000). 

Wyniki wierceń i badań terenowych dały podstawę do wykonania części opisowej 

i graficznej dokumentacji oraz pozwoliły określić parametry geotechniczne gruntów stanowiących 

podłoże projektowanej inwestycji. 

 

5. PRZEWIDYWANE PRACE BUDOWLANE 
 

Wykopy pod sieć wodno-kanalizacyjną będą wykonane jako wykopy otwarte. Projektuje 

się wykopy o szerokości do 2,5 m o ścianach pionowych, wykonywane na odkład koparkami 

podsiębiernymi. 

Umocnienia ścian wykopów do głębokości 3,0 m p.p.t. należy wykonać za pomocą pali 

szalunkowych stalowych, w gruntach suchych wykopy o szerokości do 1,0 m i głębokości do 3m, 

umocnienia pełne.  

Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji 

projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyższym od rzędnej 

projektowanej o 0,20 m. Zdjęcie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno być wykonane 

bezpośrednio przed ułożeniem przewodów rurowych. Zdjęcie tej warstwy Wykonawca wykona 

ręcznie lub w sposób uzgodniony z Inspektorem nadzoru. 
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Wszystkie odsłonięte podczas wykonywania wykopów i prac budowlano-montażowych 

urządzenia podziemne należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem zgodnie z powszechnie 

obowiązującymi przepisami. Prace zabezpieczające wykonać pod nadzorem użytkowników 

uzbrojenia. Roboty ziemne przy skrzyżowaniach z kablami energetycznymi telefonicznymi, 

wodociągiem wykonać ręcznie ze szczególną ostrożnością. 

Sieć wodno-kanalizacyjną należy układać na podbudowie mieszanki żwirowo-piaskowej 

w obsypce z piasku co najmniej średnioziarnistego zapewniając minimalną warstwę 20 cm od 

spodu rury, 15 cm od wierzchu rury. Zasypkę wykonywać warstwami 20-30 cm dobrze 

zagęszczając mechanicznie od warstwy 30 cm nad wierzchem rury. 

 

6. WARUNKI GEOTECHNICZNE 

  

 6.1 Prognoza zmian właściwości podłoża gruntowego w czasie  

 

W podłożu inwestycji występują głównie rodzime grunty nośne sypkie i spoiste. 

W rejonie prowadzonych badań geotechnicznych nie stwierdzono niekorzystnych zmian 

wywołanych przez procesy geodynamiczne. 

 Właściwości podłoża gruntowego nie zmienią się podczas wykonywania inwestycji ani w 

trakcie eksploatacji sieci wodno-kanalizacyjnej pod warunkiem, że rury zostaną szczelnie 

połączone ze sobą, oraz że zasypka nad przewodami zostanie wykonana z gruntu piaszczystego 

prawidłowo zagęszczonego. 

 

 6.2 Obliczeniowe parametry geotechniczne wydzielonych warstw 

geotechnicznych 

 

Przeprowadzone rozpoznanie i badania pozwalają na ocenę właściwości fizyczno-

mechanicznych gruntów tworzących wydzielone warstwy geotechniczne. 

Wydzielonym warstwom geotechnicznym, w oparciu o wyniki z wierceń i badań 

makroskopowych przypisano obliczeniowe parametry geotechniczne zawarte w Tabeli 1 

stanowiącej Załącznik nr 1. 
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 6.3 Określenie częściowych współczynników bezpieczeństwa do obliczeń 

geotechnicznych 

 

  

 6.4 Określenie oddziaływań od gruntu 

 

Dla projektowanej inwestycji przewiduje się następujące oddziaływania na podziemną 

sieć wodno-kanalizacyjną: 

- ciężar gruntu, 

- ciężar przejeżdżających pojazdów. 

 

 6.5 Przyjęcie modelu obliczeniowego podłoża gruntowego 

 

Układ i schemat warstw geotechnicznych ukazują profile geotechniczne stanowiące 

załącznik "Opinii geotechnicznej...” Zał. nr 2. 

 

 6.6 Obliczenie nośności i osiadania podłoża gruntowego oraz ogólnej 

stateczności, dane potrzebne do zaprojektowania fundamentów 

 

Obliczenia pierwszego i drugiego stanu granicznego przedstawione są w projekcie 

konstrukcyjnym przedmiotowej inwestycji. 

 

 6.7 Badania niezbędne do zapewnienia wymaganej jakości robót ziemnych 

i specjalistycznych robót geotechnicznych 

 

W trakcie prowadzenia robót ziemnych należy wykonać następujące prace geotechniczne 

w celu zapewnienia wymaganej jakości robót ziemnych: 

- odbiór podłoża w dnie wykopów 

- kontrola zagęszczenia zasypki nad przewodami przy użyciu sondy dynamicznej lub płyty 

dynamicznej.  

Wymagany wskaźnik zagęszczenia określi Projektant w projekcie budowlanym. 
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 6.8 Określenie szkodliwości oddziaływań wód gruntowych na obiekt 

budowlany i sposobów przeciwdziałania tym zagrożeniom 

 

Wody gruntowe nie będą oddziaływać negatywnie na projektowaną inwestycję. 
 

 6.9 Określenie zakresu niezbędnego monitorowania wybudowanego 

obiektu budowlanego, obiektów sąsiadujących i otaczającego gruntu, 

niezbędnego do rozpoznania zagrożeń mogących wystąpić w trakcie robót 

budowlanych lub w ich wyniku oraz w czasie użytkowania obiektu budowlanego. 

 

Nie przewiduje się potrzeby prowadzenia monitoringu projektowanego obiektu 

budowlanego, obiektów sąsiadujących i otaczającego gruntu po zakończeniu inwestycji. 

 

Wrzesień 2019 r. 










































