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Charakterystyka projektowanego obiektu. 
        Projektuje się budowę slipu o różnicy poziomów 18,20m.n.p.m. – 14,71m n.p.m. -3,49m,  

szerokości 4,0-3,70m, całkowitej długość 28m. Cześć pozioma długość 8m, pochylnia 20m, 

spadek około 0,175 -  kąt około 10o. W ścianach szczelnych slip będzie wykonany na dł. 

15m. Ścianki szczelne zabite będą do rzędnej 8,21m n.p.m. Wlot do slipu od strony od 

powietrznej ubezpieczony skrzydłami z ścian szczelnych o długości skrzydeł 4,0m. Na 

ściance szczelnej będzie wykonany oczep żelbetowy. Skarpy o nachyleniu 1:2 umocnione 

będą płytami betonowymi.   

       Projektowany obiekt można zaliczyć do II kategorii geotechnicznej wg. Rozporządzenia 

Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w 

sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych. 

 

Ocena warunków gruntowo – wodnych 

   Na podstawie przeprowadzonego rozpoznania geologicznego stwierdza si 

występowanie korzystnych warunków gruntowo - wodnych dla budowy projektowanej 

inwestycji. W podłożu w strefie głębokości projektowanego posadowienia całej konstrukcji 

zalegają grunty rodzime jednorodne pod względem genetycznym, litologicznym 

wykształcone, jako piaski i żwiry w stanie średnio zagęszczonym, które umożliwiają 

posadowienie jej posadowienie zgodnie z założeniami projektowymi. W/ grunty rodzime 

nawiercone pod nasypami niebudowlanymi na głębokości 0,6 – 1,2m charakteryzują się 

wysokimi wartościami parametrów wytrzymałościowych. Warstwy geotechniczne w podłożu 

układają się horyzontalnie i są powtarzalne. Do głębokości wykonanych badań tj. do 8,0m 

stwierdzono występowanie jednego ciągłego poziomu wód gruntowych w obrębie 

nawodnionych piasków o zwierciadle swobodnym, stabilizującym się na głębokości 1,42 – 

1,49m tj. na rzędnej 16,54m n.p.m. 

  

Uwzględniając konstrukcję i wielkość obiektu, zastosowane rozwiązania odnośnie jego 

posadowienia oraz rozpoznane warunki gruntowo - wodne projektowany obiekt można 

zaliczyć do drugiej kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowo - 

wodnych.  
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I.DANE  OGÓLNE 

 
Tytuł tematu: Budowa slipu nad rzeką Wisłą na nabrzeżu gen. Gustawa Orlicza- Dreszera w 

Grudziądzu. 
 

 

2. Cel opracowania: 

        Celem przeprowadzonych badań jest rozpoznanie i udokumentowanie warunków 

 gruntowo-wodnych dla projektowanej inwestycji, a w szczególności: 

  - rozpoznanie przestrzennego układu warstw geologicznych podłoża gruntowego 

  - wydzielenie warstw geotechnicznych 

  - określenie parametrów fizyczno-wytrzymałościowych wydzielonych warstw 

  - określenie głębokości zalegania wody gruntowej 

- ocena przydatności terenu dla bezpośredniego posadowienia projektowanego obiektu 



3. Charakterystyka projektowanej inwestycji 

        Projektuje się budowę slipu o różnicy poziomów 18,20m.n.p.m. – 14,71m n.p.m. -3,49m,  

szerokości 4,0-3,70m, całkowitej długość 28m. Cześć pozioma długość 8m, pochylnia 20m, 

spadek około 0,175 -  kąt około 10o. W ścianach szczelnych slip będzie wykonany na dł. 

15m. Ścianki szczelne zabite będą do rzędnej 8,21m n.p.m. Wlot do slipu od strony od 

powietrznej ubezpieczony skrzydłami z ścian szczelnych o długości skrzydeł 4,0m. Na 

ściance szczelnej będzie wykonany oczep żelbetowy. Skarpy o nachyleniu 1:2 umocnione 

będą płytami betonowymi.   

 

4.Charakterystyka środowiska geograficznego 

4.1 Topografia i  zagospodarowanie terenu 

 Dokumentowany teren położony jest na wschodnim brzegu rzeki Wisły w miejscowości 

Grudziądz przy nabrzeżu gen. Gustawa Orlicza- Dreszera na dz. nr 2/4, 1 obręb 46 i dz. 1 

obręb 3. Aktualnie obszar objęty badaniem to teren niezabudowany, porośnięty darnią i inną 

zielenią miejską oraz wybrukowanymi ciągami pieszo – jezdnymi. 

 

 4.2 Geomorfologia 

    W ujęciu geomorfologicznym analizowany obszar położony jest na wyższym tarasie 

zalewowym rzeki Wisły w obrębie kotliny Grudziądzkiej. 

 

4.3 Hipsometria 

    Powierzchnia terenu badań obejmująca około 100 m2 jest płaska, jej rzędne w miejscach 

wykonanych badań zawierają się w przedziale 17,96 – 18,03m n.p.m., deniwelacje osiągają 

około 0,1m.  

 

5. Zakres i metodyka wykonanych prac 

5.1 Prace terenowe 

- współrzędne wysokościowe określono na podstawie niwelacji wykonanej niwelatorem z 

dowiązaniem do punktu wysokościowego ( pokrywa studzienki kanalizacyjnej ) o rzędnej 

odczytanej z dostarczonego podkładu geodezyjnego. 

 

- wiercenia: -  wykonano 2 otwory wiertnicze, mechanicznie, świdrem spiralnym o średnicy 

90mm do głębokości 3,0 - 8,0m. Łącznie przewiercono 11,0 m podłoża gruntowego 

 



- sondowania : -  wykonano badania lekką sondą udarową DPL w 2 otworach w zakresie 

głębokości 0,96– 8,0m. Łącznie przesondowano 9,1m podłoża gruntowego.   

 

     Prace terenowe wykonano w dniu 20.08.2021 r pod stałym nadzorem geologicznym. 

 

II. WARUNKI GRUNTOWO – WODNE 

 
1. Charakterystyka geologiczno - geotechniczna podłoża 

Podłoże badanego terenu jest zbudowane z gruntów rodzimych, mineralnych, sypkich. 

Podzielono je na warstwy przyjmując, jako podstawę podziału wydzielenia geologiczne 

różniące się genezą, stratygrafią oraz litologią i ujęto w jednostki geotechniczne zgodnie z 

PN-EN 1997-1 i PN-EN 1997-2. 

  Warstwy geotechniczne opisano określonymi fizyko-mechanicznymi parametrami 

obliczeniowymi na podstawie przyjętych wydzieleń geologicznych (obejmujących zmienność 

litogenetyczną oraz stratygraficzną). Parametry geotechniczne określono na podstawie badań 

laboratoryjnych, terenowych oraz doświadczenia zgodnie z zaleceniami Eurokodu wg norm: 

PN-EN 1997-1:2008. Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Część 1: Zasady ogólne. 

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

badanie podłoża gruntowego. PN-EN ISO 14688-1. Badania geotechniczne i PN-EN ISO 

14688-2. Badania geotechniczne  

W budowie geologicznej dokumentowanego terenu, w strefie przypowierzchniowej do 

głębokości wykonanych wierceń tzn. 8,0m, wyróżniono osady czwartorzędowe holocenu i 

plejstocenu. 

 

Czwartorzęd (Q) 

Holocen (Qh) 

Nasypy niebudowlane ( QhNN ) – to bruk kamienny ułożony na warstwie piasków 

humusowych z domieszką gruzu, kamieni, i piasków drobnych, których spąg zapada w 

kierunku północnym do rzeki Wisły od głębokości 0,6 do 1,2m.  

 

Powyższe grunty z uwagi na młody wiek, wysoką ściśliwość, niskie wartości oraz 

anizotropię parametrów geotechnicznych nie powinny stanowić bezpośredniego podłoża 

budowlanego dla projektowanych obiektów, dlatego też pominięto je w szczegółowej 

charakterystyce  geotechnicznej. 



Plejstocen( Qpf ) – utwory sypkie akumulacji fluwialnej 

Warstwa I – to seria piasków i żwirów zalegająca ciągłą warstwą pod w/w nasypami na 

głębokości 0,6 – 1,2m, których do głębokości wykonanych wierceń tj; 8,0m nie przewiercono. 

Stanowią one główny element budujący analizowane podłoże. Wykształcone są w stanie 

średnio zagęszczonym o wartości stopnia zagęszczenia ID mieszczącej się w przedziale 0,40 – 

0,60 ustalonej na podstawie badań lekką sondą udarową DPL z końcówką stożkową. Z uwagi 

na zróżnicowanie ich zagęszczenia i uziarnienia wydzielono dodatkowo w ich obrębie 4 

warstwy;   

 

Warstwa Ia - to piaski grube z domieszka żwirów w stanie średnio zagęszczonym o wartości 

charakterystycznej stopnia zagęszczenia ID
/n/=0,40; 

 

Warstwa Ib- to piaski grube z domieszka żwirów w stanie średnio zagęszczonym o wartości 

charakterystycznej stopnia zagęszczenia ID
/n/=0,48; 

 

Warstwa Ic - to piaski grube w stanie średnio zagęszczonym o wartości charakterystycznej 

stopnia zagęszczenia ID
/n/=0,60; 

 

Warstwa Id - to żwiry w stanie średnio zagęszczonym o wartości charakterystycznej stopnia 

zagęszczenia ID
/n/=0,40; 

 

    Głębokość zalegania w/opisanych warstw i ich układ zilustrowano na przekroju 

geotechnicznym /Zał. nr 4/ i na profilach geotechnicznych /Zał. nr 5/. Pozostałe parametry 

geotechniczne zestawiono i zilustrowano w legendzie do przekrojów geologiczno - 

inżynierskich /Zał. nr 3/. 

 

2.  Warunki wodne  

            W okresie prowadzenia prac terenowych tj. sierpień 2021 r do głębokości 

wykonanych badań tj. do 8,0m stwierdzono występowanie jednego poziomu wód gruntowych 

w obrębie nawodnionych piasków warstwy I. Jego zwierciadło jest ciągłe, swobodne i 

stabilizuje się na głębokości 1,42 – 1,49m tj. na rzędnej 16,54m n.p.m.  

    Stwierdzone w trakcie badań stany wód gruntowych uznaje się za normalne w ich rocznym 

cyklu wahań. Tzw. w.w. w rzece Wiśle osiąga stany o 6m wyższe od stwierdzonego.  

 



W obrębie gruntów budujących podłoże w analizowanym obszarze stwierdza się środowisko 

stałe, wilgotne, nieagresywne w stosunku do betonu; 

Ocenę agresywności przeprowadzono na podstawie doświadczeń w budownictwie na 

obszarach  o podobnej budowie geologicznej. 

 

III. WNIOSKI  I  ZALECENIA 

WNIOSKI: 

1. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdza się, że warunki gruntowo – wodne dla 

posadowienia projektowanej inwestycji są korzystne z uwagi na: 

 

1.1 - występowanie w podłożu poniżej nasypów niebudowlanych gruntów rodzimych 

wykształconych, jako piaski grube i żwiry warstwy I w stanie średnio zagęszczonym 

umożliwiających posadowienie zgodnie z założeniami projektowymi.  

 

1.2 – występowanie w podłożu gruntów jednorodnych pod względem genetycznym i 

litologicznym, charakteryzujących się wysokimi wartościami parametrów 

wytrzymałościowych. 

 

1.3 – zaleganie cienkiej warstwy nasypów niebudowlanych, które po poddaniu ich zabiegom 

stabilizacyjnym mogą stanowić podłoże dla lekkich obiektów budowlanych 

 

1.4 – występowanie środowiska nieagresywnego na beton. 

 

2. Stwierdza się występowanie prostych warunków gruntowo – wodnych w badanym 

podłożu. Obiekt można zaliczyć do II kategorii geotechnicznej. 

 

3. Stwierdzono jeden poziom wód gruntowych o zwierciadle ciągłym swobodnym 

pozostającym w więzi hydraulicznej z wodami rzeki Wisły, którego zwierciadło stabilizuje 

się na głębokości 1,42 – 1,49m tj; na rzędnej 16,54m n.p.m. 

 
4. UWAGA! W obrębie żwirów mogą występować większe otoczaki kamienne mogące 

stanowić utrudnienie przy zabijaniu szczelnych ścianek.  

 

ZALECENIA:  



1. W świetle stwierdzonych warunków gruntowo – wodnych zaleca się wykonać 

posadowienie projektowanej inwestycji  zgodnie z założeniami projektowymi. 

 

2. Stwierdzone grunty nasypowe mogą stanowić podłoże dla projektowanych lekkich 

obiektów i nie obciążanych ciężkimi pojazdami powierzchni utwardzonych. Należy je 

powierzchniowo skorytować / 0,4 – 0,5m / i poddać zagęszczeniu. Na zagęszczonym 

stropie wykonać zagęszczona podsypkę i warstwy konstrukcyjne.     

 

3. Ewentualne odwodnienie prowadzić tylko przy użyciu igłofiltrów uwzględniając do 

obliczeń wartości współczynnika filtracji ,,k” – podane w legendzie do przekrojów.   
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