
  ZAKŁAD GEOLOGICZNY „GEOL” 
 

10-685 Olsztyn, ul. Barcza 31/6 
11+041 Olsztyn, Gutkowo 54D 
 tel./fax (0-89) 539 18 93 
tel. kom. (0-602) 73 11 92 
NIP 739-106-09-48  REGON 004450600 
e-mail: geol@geol.pl www.geol.pl 

 

Olsztyn, listopad 2017r.                                                                                                 
 

 

 
DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO – IN ŻYNIERSKA   

na potrzeby projektu rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 507 na odcinku 
Braniewo – Pieniężno od km 26+580 do km 28+840,80 (Obwodnica 

Pieniężna). 
 
 

powiat braniewski 
województwo warmińsko-mazurskie 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
OPRACOWANIE:                                                                    KIEROWNIK OPRACOWANIA:  
 
 
mgr inż. Magdalena Chromiec                                                   mgr Stanisław Guz 
 
 
mgr inż. Bożena Pacuszka 
 

 
 
 

 
INWESTOR: 

 

 
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie  

ul. Pstrowskiego 28b, 10-602 Olsztyn.  
NIP 739-29-74-001. 

 
ZLECENIODAWCA:  

 

 
Pracownia Projektowo – Konsultingowej Dróg i Mostów 

DROMOS Spółka z o.o.  
ul. Polna 1b/10, 10-059 Olsztyn.  

NIP 739-020-17-37. 



 
DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO – INŻYNIERSKA na potrzeby projektu rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 507 na odcinku 

Braniewo – Pieniężno od km 26+580 do km 28+840,80 (Obwodnica Pieniężna). 
 

2 

TOM I 
 

SPIS TREŚCI 
1. Wstęp.  
2. Charakterystyka inwestycji. 
3. Wykorzystane materiały. 
4. Zakres wykonanych prac. 

4.1. Badania i prace terenowe. 
4.2. Prace geodezyjne. 
4.3. Badania laboratoryjne.  

5. Metodyka interpretacji sondowań statycznych CPT i CPTu. 
6. Położenie oraz charakterystyka środowiska geograficznego. 

6.1. Fizjografia. 
6.2. Morfologia. 
6.3. Hydrografia. 
6.4. Obszary chronione i główne zbiorniki wód podziemnych.  

7. Budowa geologiczna.  
8. Hydrogeologia.  
9. Charakterystyka warunków geologiczno – inżynierskich. 
10. Tereny o niekorzystnych właściwościach fizycznych gruntu pod budowę 

projektowanej inwestycji. 
11. Określenie przydatności gruntów z wykopów do wbudowania w nasyp 

drogowy.   
12. Wpływ wykonanych robót geologicznych na obszary chronione. 
13. Wpływ inwestycji na środowisko gruntowo – wodne oraz zagrożenia i 

wytyczne na etapie realizacji, eksploatacji i likwidacji. 
13.1. Faza budowy. 
13.2. Faza eksploatacji. 

14. Monitoring drogi oraz obiektów drogowych. 
15. Podsumowanie i wnioski.  

 
SPIS ZAŁĄCZNIKÓW GRAFICZNYCH 

1. Mapa topograficzna. 
2. Szczegółowa mapa geologiczna Polski. 
3. Mapa hydrogeologiczna Polski. 
4. Mapa geośrodowiskowa Polski. 
5. Mapa dokumentacyjna. 
6. Tabela charakterystycznych parametrów geotechnicznych. 
7. Objaśnienia symboli i znaków użytych na przekrojach geologiczno – 

inżynierskich. 
8. Przekrój geologiczno – inżynierski- podłużny. 
9. Przekroje geologiczno – inżynierskie – poprzeczne. 



 
DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO – INŻYNIERSKA na potrzeby projektu rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 507 na odcinku 

Braniewo – Pieniężno od km 26+580 do km 28+840,80 (Obwodnica Pieniężna). 
 

3 

 
 

9A-9B. Przekroje geologiczno – inżynierskie – przepusty. 
10. Karty wyników sondowań statycznych typu CPT i CPTu. 
11. Karty wyników sondowań dynamicznych, lekkich typu DPL. 
12. Karty wyników sondowań obrotowo – ścinających SLVT. 

 

TOM II 
 

13.1. Mapa izohips stropu utworów słabonośnych. 
13.2. Mapa warunków geologiczno – inżynierskich.  
13.3. Mapa obszarów zagrożonych podtopieniami. 
14. Karty otworów wiertniczych. 
15. Karty archiwalnych otworów wiertniczych. 
16. Archiwalne przekroje konstrukcyjne warstw bitumicznych. 
17. Wyniki badań laboratoryjnych pobranych prób gruntów. 
18. Wyniki badań laboratoryjnych pobranej próby wody gruntowej. 
19. Decyzja zatwierdzająca projekt robót geologicznych. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO – INŻYNIERSKA na potrzeby projektu rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 507 na odcinku 

Braniewo – Pieniężno od km 26+580 do km 28+840,80 (Obwodnica Pieniężna). 
 

4 

1. WSTĘP. 

Dokumentację geologiczno – inżynierską wykonano na zlecenie Pracowni 
Projektowo – Konsultingowej Dróg i Mostów DROMOS Spółka z o. o.  
ul. Polna 1b/10, 10-059 Olsztyn. NIP 739-020-17-37. 

Dokumentacja została poprzedzona projektem robót geologicznych 
zatwierdzonym przez Starostę Braniewskiego (Decyzja nr: ŚI.6540.1.2016  
z dnia 04.08.2016r.). 

Dokumentację opracowano w oparciu o następujące materiały:  

a) Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze  
(Dz. U. z 2016r. poz. 1131,1991, z 2017r. poz. 60,202), 

b) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2016r.  
w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno - 
inżynierskiej (Dz. U. z 2016r. poz. 2033). 

c) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2011r.  
w sprawie gromadzenia i udostępniania informacji geologicznej  
(Dz. U. Nr 282, poz.1657). 

d) Decyzja zatwierdzająca projekt robót geologicznych wydana przez 
Starostę Braniewskiego (Decyzja nr: ŚI.6540.1.2016 z dnia 
04.08.2016r.). 

2. CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI.  

Projektowana obwodnica jest częścią drogi DW 507 biegnącej na odcinku 
Braniewo – Pieniężno w województwie warmińsko – mazurskim.  
W projektowanym km 26+580 następuje zmiana  przebiegu DW507 – początek 
obwodnicy Pieniężna. Obwodnica biegnie nową trasą do skrzyżowania  
z ul. Królewiecką, omijając Pieniężno od strony wschodniej. Następnie 
kontynuuje przebieg DW510 do skrzyżowania z DW507 w km 29+305. W 
obecnym stanie droga posiada klasę G. Średnia szerokość istniejącej jezdni 
wynosi 6,0 m.  
 

Tab. 1. Zestawienie istniejących i projektowanych przepustów. 
konstrukcja 
przepustu 
istniej ąceg
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długo ść 
przepustu 
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o
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1 27+727,20
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- - -
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24,05 71,68 71,53
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2 28+387,10
rama 

żelbetowa 
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16,00 69,41 69,30
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- - -
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kilometra ż 
wg 

dokumenta
cji 

projektowej
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Na przedmiotowym odcinku inwestycji występują następujące mosty  
i przepusty:  

a. nowy przepust na obwodnicy Pieniężna w km 27+727,20; 

b. istniejący przepust na obwodnicy Pieniężna w km 28+387,10; 

c. istniejący most na rzece Wałsza w km 28+700,00. 

3. WYKORZYSTANE MATERIAŁY. 

W opracowaniu wykorzystano wybrane materiały dotyczące zarówno 
warunków gruntowo – wodnych, jak i koncepcji projektowanej inwestycji: 

• Mapa sytuacyjno – wysokościowa dostarczona przez 
Zleceniodawcę. 

• Mapa topograficzna w skali 1:50 000. 

• Szczegółowa mapa geologiczna Polski w skali 1 : 50 000. Arkusz 
Pieniężno (61). 

• Mapa hydrogeologiczna Polski w skali 1 : 50 000. Arkusz 
Pieniężno (61). 

• Mapa geośrodowiskowa Polski w skali 1 : 50 000. Arkusz 
Pieniężno (61). 

• Kondracki J. – Geografia regionalna Polski, PWN, Warszawa 
2000 r. 

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

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

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

• PN-88/02481 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole 
literowe i jednostki miar. 

• PN-98/S-02205 Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

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

• PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe. 

• PN-EN 1997-1 : Eurokod 7 : Projektowanie geotechniczne – część 
1: Zasady ogólne,  

• PN-EN 1997-2: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne – część 
2:  Rozpoznanie i badanie podłoża gruntowego. 

• „OPINIA GEOTECHNICZNA  odnośnie warunków gruntowo 
– wodnych na obszarze przeznaczonym pod rozbudowę drogi 
wojewódzkiej nr 507 na odcinku Braniewo – Pieniężno od km 
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0+000 do km 28+840,80.” opracowana przez Zakład 
Geologiczny „GEOL” w czerwcu 2016r.  

•  „PROJEKT ROBÓT GEOLOGICZNYCH dla wykonania 
dokumentacji geologiczno – inżynierskiej na potrzeby rozbudowy 
drogi wojewódzkiej nr 507 na odcinku Braniewo – Pieniężno od 
km 26+580 do km 28+840,80 (Obwodnica Pieniężna),” 
opracowany przez Zakład Geologiczny GEOL  
w czerwcu 2016r. 

4. ZAKRES WYKONANYCH PRAC.  

Dla osiągnięcia zamierzonego celu badawczego wykonano otwory wiertnicze. 
Otwory wykonano tak aby możliwe było uzyskanie informacji o przestrzennej 
zmienności warunków geologiczno – inżynierskich na całej długości 
i szerokości badanego obszaru. Otwory wiertnicze zostały wykonane wiertnicą 
mechaniczną. Ponadto w celu dokładnego zbadania parametrów 
geotechnicznych gruntów wykonano sondowania statyczne CPT i CPTu, 
sondowanie dynamiczne lekkie typu DPL oraz sondowania obrotowo – 
ścinające SLVT. 

Lokalizację wykonanych badań przedstawiono na mapie dokumentacyjnej 
w skali 1 : 500 (załącznik nr 5 opracowania). 

4.1.  Badania i prace terenowe. 

Wykonano następujące prace polowe: 
A) 102 otwory wiertnicze o głębokości 4,0 ÷ 38,0 m p.p.t. o łącznym 

metrażu 1652,0 mb.  

(w projekcie 1758,0 mb + rezerwa 527,4 mb = 2285,4 mb). 

B) 44 sondowania statyczne typu CPT i CPTu o głębokości 6,0 ÷ 38,0  
m p.p.t. o łącznym metrażu 826,0 mb.  

(w projekcie 665,0 mb + rezerwa 199,5 mb = 864,5 mb). 

C) 7 sondowań dynamicznych, lekkich typu DPL o głębokości 2,4 ÷ 9,0 
m p.p.t. o łącznym metrażu 36,9 mb. 

(w projekcie 40,0 mb + rezerwa 20,0 mb = 60,0 mb). 

D) 9 sondowań obrotowo – ścinających SLVT o głębokości 2,7 ÷ 9,0  
m p.p.t. o łącznym metrażu 54,2 mb. 

(w projekcie 60,0 mb + rezerwa 30,0 mb = 90,0 mb). 

Łączny metraż sondowań CPT,  CPTu, DPL i SLVT wynosi 917,1 mb. 

Przeprowadzonymi wierceniami zrealizowano zakres badań przedstawiony  
w projekcie robót geologicznych.  
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Prace wiertnicze były prowadzone przy stałym nadzorze geologicznym.  
W ramach nadzoru na podstawie badań makroskopowych zostały 
scharakteryzowane poszczególne przewiercane grunty, pobierane próbki do 
badań, rejestrowane poziomy wód podziemnych. Otwory wiertnicze zostały 
zlikwidowane bezpośrednio po przeprowadzeniu badań i obserwacji 
terenowych, poprzez zasypanie urobkiem, z zachowaniem kolejności warstw. 

4.2.  Prace geodezyjne. 

Lokalizacja punktów badawczych została wyznaczona geodezyjnie, przy 
użyciu systemu GPS GRS-1, pomiary poziome wykonane zostały 
z dokładnością do ±10mm+1ppm, natomiast pomiary pionowe z dokładnością 
do ±15mm+1ppm. 

4.3.  Badania laboratoryjne. 

Badania gruntu. 

Podczas wierceń zostały pobrane próbki gruntów z otworów wiertniczych 
(przy niewielkiej zmienności rodzaju gruntów co 1,0 metr, przy dużej 
zmienności z każdej zmiennej litologicznie warstwy podłoża).  W warunkach 
laboratoryjnych został dokonany przegląd wszystkich pobranych próbek 
gruntu. Próbki przed typowaniem ich do badań zostały ponownie opisane 
makroskopowo.  

Do badań laboratoryjnych zostało wytypowane 15 próbek NW oraz 5 próbek 
NU.  

Dla pobranych 5 próbek gruntów sypkich (NU) wykonano analizy uziarnienia 
oraz oznaczenie wilgotności naturalnej (wn = 21,62 ÷ 30,72 %).  

Dla pobranych 3 próbek gruntów spoistych (NW) wykonano następujące  
oznaczenia:   

– wilgotność naturalna (wn) 15,53 ÷ 26,23 %    
– granica plastyczności (wp) 11,11 ÷ 17,46 % 
– granica płynności (wL)  22,63 ÷ 41,22 %    
– stopień plastyczności (IL) 0,35 ÷ 0,37 
– wskaźnik plastyczności (Ip) 5,16 ÷ 23,9. 

Dla pobranych 12 próbek gruntów organicznych (NW) wykonano następujące  
oznaczenia:  

– wilgotność naturalna (wn) 21,62 ÷ 47,47 % 
– zawartość części organicznych  21,71 ÷ 70,32 % 

Wyniki badań w formie tabel i wykresów przedstawiono w załączniku nr 17 
opracowania. 
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Badania wody gruntowej. 

Badaniom laboratoryjnym na agresywność w stosunku do betonu została 
poddana 1 próba wody gruntowej pobrana z otworu wiertniczego nr OW42 
z głębokości 0,3 m p.p.t. Badana próba wody gruntowej wykazała słabą 
agresywność w stosunku do betonu – klasa ekspozycji betonu XA1. 

Wyniki badań w formie tabel przedstawiono w załączniku nr 18 opracowania. 

5. METODYKA INTERPRETACJI SONDOWA Ń STATYCZNYCH CPT 
i CPTu 

Sondowania statyczne CPT i CPTu przeprowadzono przy zastosowaniu 
urządzenia hydraulicznego PAGANI TG 63-150/200 z zastosowaniem stożka 
mechanicznego typu Begamanna dla sondowania CPT oraz stożka 
elektrycznego z pomiarem ciśnienia wody w porach u2 dla sondowania CPTu. 
Parametry stożka oraz przebieg badania jest zgodny z wymogami normy  
PN/B-04452:2002. Geotechnika. Badania polowe. 

Profil gruntowy wyinterpretowano na podstawie otworów geotechnicznych 
wykonanych w sąsiedztwie punktów badawczych, nomogramu Robertsona 
[1990], pomierzonych wartości współczynnika tarcia Rf oraz ciśnienia wody 
w porach gruntu u2. 

Bezpośrednio z otrzymanych wyników sondowań określono parametry: 
- opór na stożku qc, 
- opór tarcia gruntu na tulei fs, 
- współczynnik tarcia Rf, 
- ciśnienia wody w porach gruntu u2. 

%100
c

s
f q

f
R =  

Parametry geotechniczne przedstawione na kartach wyników sondowań 
określono przy użyciu programu „CPT-pro” firmy „Geosoft” przy 
zastosowaniu następujących formuł: 
 
� stopień plastyczności wg. Geoteko: 

)'(log5,0 010 VtL qAI σ−−=  

A – współczynnik zależny od rodzaju gruntu; w ramach niniejszego opracowania nie 
przeprowadzono badań weryfikujących wielkość tego współczynnika, w związku z czym 
na podstawie wieloletniego doświadczenia dla wszystkich gruntów przyjęto 0,35.    

� stopień zgęszczenia (formuła GEOL): 
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2759,00362,00008,010105 23548 ++−+⋅−= −−
ccccD qqqqI  

Wzór został opracowany na podstawie wieloletniego doświadczenia oraz wykorzystania 
dwóch wzorów normowych. Dla zakresu qc < 11,0 MPa obowiązuje wzór normy DIN 4094 
dla U > 6: 

cD qI 10log31,025,0 +=  

natomiast dla qc > 11,0 MPa obowiązuje wzór PN-B-04452:2002: 

165,0log709,0 −= cD qI ; 

Formuła GEOL nie oddaje tożsamych wartości stopnia zagęszczenia uzyskanych na 
podstawie wzorów normowych w podanych przedziałach oporu na stożku. Otrzymane 
wartości stopnia zagęszczania na podstawie formuły GEOL są natomiast bardzo zbliżone do 
wartości z wzorów normowych w podanych przedziałach.   

 
� wytrzymałość na ścinanie w warunkach bez odpływu wg. Schmertmann 

(1978): 

84 +
−

=
c

Voc
u q

q
S

σ  

� pierwotny moduł ściśliwości dla sypkich gruntów normalnie 
skonsolidowanych wg. Lunne, Christoffersen (1983): 

M0 = 4 qc dla qc < 10 MPa 

M0 = 2 qc + 20 MPa dla 10 MPa < qc < 50 MPa 

M0 = 120 MPa dla 50 MPa < qc 

� pierwotny moduł ściśliwości dla gruntów spoistych wg. Senneset (1988): 

cqM ⋅= 2 - dla gruntów spoistych i organicznych dla MPaqc 5,2≤  

54 −⋅= cqM - dla pozostałych gruntów spoistych dla MPaqc 5,2> . 

Moduł ściśliwości wyznaczony z badań: CPT i CPTu odnosi się do wartości naprężeń 
zbliżonych do „in situ” i wartości odkształceń 0,5÷1%. Określony na tej podstawie moduł 
nie może być bezpośrednio stosowany do celów projektowych. Wykres tego parametru 
należy traktować jako charakterystykę zmienności sztywności gruntu w profilu oraz daje 
ogólny pogląd co do rzędu wielkości tego parametru. 

� kąt tarcia wewnętrznego dla gruntów niespoistych w odniesieniu do 
naprężeń efektywnych φ’ (Schmertman, 1999): 
 

28125,0' +⋅= DIφ  [º] – dla piasków średnich. 
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6. POŁOŻENIE ORAZ CHARAKTERYSTYKA ŚRODOWISKA 
GEOGRAFICZNEGO. 

6.1. Fizjografia 

Projektowany odcinek obwodnicy został zaprojektowany jako północne 
obejście miasta Pieniężno. Położony jest w województwie warmińsko-
mazurskim, na terenie powiatu braniewskiego.  

Obszar badań pod względem fizjograficznym położony jest w obrębie 
prowincji Niżu Wschodniobałtycko-Białoruskiego (podprowincji Pobrzeże 
Wschodniowobałtyckie). Jednostką niższego rzędu jest tu makroregion Nizina 
Staropruska, obejmujący w granicach arkusza mezoregiony Wzniesienia 
Górowskie i Równina Ornecka (Kondracki, 2001). 

Na omawianym odcinku projektowanej przebudowy drogę przecinają rzeki 
Żugienie i Wałsza. 

6.2. Morfologia. 

Na dokumentowanym obszarze przeważają formy utworzone w strefie 
martwego lodu i formy rzeczne. Dodatkowo występują formy pochodzenia 
lodowcowego.  

Formy lodowcowe 

Wysoczyzny morenowe faliste znajdują się na wysokości do 132 m n.p.m.  
w rejonie Pieniężna. Charakteryzuje się występowaniem licznych pagórków, 
zagłębień bezodpływowych i wąskich niekiedy głęboko wciętych dolinek. Jest 
to obszar, na którym deglacjacja przebiegała poprzez rozpad lądolodu na bryły 
martwego lodu. Śladem po bryłach są zazwyczaj zagłębienia bezodpływowe.  

Formy rzeczne – dna dolin rzecznych 

Wysoczyzna polodowcowa rozcięta jest doliną rzeki Wałszy. W rejonie 
Pieniężna są to płytkie doliny, których deniwelacje nie przekraczają 4 metrów. 
Zbocza dolin są łagodne w  związku z czym na badanym terenie nie występują 
obrywy i osuwiska.  

Terasy akumulacyjne w dolinie rzecznej 

Formy akumulacyjne powstałe w schyłkowym okresie stadiału górnego 
zlodowacenia Wisły. W rejonie Pieniężna listwy tarasów nadzalewowych  
w dolinie rzeki Wałszy. Powierzchnia tarasów jest płaska znajduje się na 
wysokości 75–80 m n.p.m. w okolicy Pieniężna. Terasy zbudowane są  
z piasków rzecznych o miąższości kilku metrów.  
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6.3. Hydrografia. 

Według podziału regionalnego zwykłych wód podziemnych Polski 
dokumentowany obszar leży w północnej części regionu mazurskiego, 
będącego częścią makroregionu północno-wschodniego. Uwzględniając 
podział regionalny wód podziemnych według jednolitych części wód 
podziemnych omawiany obszar znajduje się w prowincji Wisły, należącej do 
regionu dolnej Wisły, subregionu Zalewu Wiślanego. Obszar inwestycji nie 
obejmuje swym zasięgiem głównych zbiorników wód podziemnych. 
Okolice projektowanej drogi na rozpatrywanym odcinku są odwadniane przez 
kilka małych cieków powierzchniowych z których najistotniejszym dla 
projektowanej inwestycji jest rzeka Żugienie oraz rzeka Wałsza.  W tabeli 
poniżej przedstawiono usytuowanie projektowanej inwestycji  
w stosunku do przecinających ją rzek, strumyków, cieków, rowów 
melioracyjnych itp. 
 
Tab.2 usytuowanie projektowanej inwestycji w stosunku do przecinających ją rzek. 

Położenie w stosunku do 
kilometrażu 

[km] 
Nazwa 

27+727,20 rzeka Żugienie 
28+387,10 rzeka Żugienie 

28+700 rzeka Wałsza 

6.4. Obszary chronione i główne zbiorniki wód podziemnych. 
Rys.1 Lokalizacja projektowanej inwestycji na tle obszarów chronionych. 

 



 
DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO – INŻYNIERSKA na potrzeby projektu rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 507 na odcinku 

Braniewo – Pieniężno od km 26+580 do km 28+840,80 (Obwodnica Pieniężna). 
 

12 

 

Od km 26+620 do km 26+520 teren inwestycji położony jest na obszarze 
ptasim Natura 2000 - Ostoja Warmińska. Na północny-wschód od terenu badań 
występuje Obszar Chronionego Krajobrazu Rzeki Wałszy, natomiast  
w kierunku południowo - zachodnim przebiega granica rezerwatu Doliny 
Rzeki Wałszy.  

 

7. BUDOWA GEOLOGICZNA. 

Lokalną budowę geologiczną opisano na podstawie danych pochodzących ze 
Szczegółowej Mapy Geologicznej Polski, Arkusz Pieniężno (61),  
w skali 1 : 50 000. 

Lokalne warunki geologiczne. 

Omawiany obszar położony jest w obrębie zachodniej części syneklizy 
perybałtyckiej stanowiącej fragment platformy wschodnioeuropejskiej. 

Utwory czwartorzędu zalegają ciągłą pokrywą na powierzchni omawianego 
obszaru. Miąższość tego kompleksu jest bardzo zmienna i wynosi od 120  
m w części północno-zachodniej do 260 m w części południowo-wschodniej. 
Rozpoznano tutaj osady związane ze zlodowaceniami: południowo-, 
środkowo- i północnopolskimi, osady interglacjału wielkiego oraz utwory 
holocenu. Na powierzchni terenu odsłaniają się jedynie osady zlodowaceń 
północnopolskich i holocenu. 

Ze zlodowaceniem południowopolskim związane są utwory zlodowaceń Nidy  
i Wilgi. Zlodowacenie Nidy reprezentują osady zastoiskowe (piaski, mułki  
i iły), lodowcowe (gliny zwałowe) i wodnolodowcowe (piaski i żwiry) 
stadiałów dolnego i górnego rozdzielonych lokalnie przez osady rzeczne 
interstadiału.  
W czasie trwania zlodowacenia Wilgi w pierwszej kolejności osadziły się 
mułki, iły i piaski zastoiskowe, następnie piaski i żwiry wodnolodowcowe,  
a z deglacjacją lądolodu związane są gliny zwałowe. Interglacjał wielki 
reprezentują jeziorne iły, mułki i torfy pochodzące z wczesnego etapu 
interglacjału mazowieckiego. Podczas deglacjacji lądolodu zlodowacenia odry 
zostały zdeponowane gliny zwałowe oraz zalegające na nich piaski 
wodnolodowcowe. Ze stadiałem dolnym zlodowacenia Warty związane są 
gliny zwałowe oraz piaski i żwiry wodnolodowcowe. Stadiał środkowy 
reprezentują mułki, iły i piaski zastoiskowe, piaski i żwiry wodnolodowcowe 
oraz gliny zwałowe.  

U schyłku plejstocenu i na początku holocenu rozpoczyna się powstanie 
pokryw piasków deluwialnych. Ich występowanie jest ściśle związane  
z ukształtowaniem powierzchni terenu. Osady te wypełniają dna i pokrywają 
część zboczy małych dolin na wysoczyźnie morenowej. Utwory akumulacji 
holoceńskiej to: piaski jeziorne występujące wokół jeziora Taftowo, piaski 
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rzeczne tarasów zalewowych, gytie, namuły oraz torfy. W obrębie dużych 
zagłębień, powstałych w miejscu wytopienia się brył martwego lodu, 
miąższość torfów przekracza 5 m. Największe takie zagłębienia występują  
w rejonie Posady, na północ od Łożnika, obok Wyrębisk, Cieszęt i Bornit.  
W obrębie jeziornych osadów węglanowych udokumentowano złoża kredy 
jeziornej. 

Nawiercone na obszarze badań grunty szczegółowo opisano w punkcie 9. 
opracowania. 

8. HYDROGEOLOGIA. 

Lokalne warunki hydrogeologiczne opisano na podstawie danych 
pochodzących z Mapy Hydrogeologicznej Polski, Arkusz Pieniężno (61),  
w skali 1 : 50 000. 

Lokalne warunki hydrogeologiczne. 

Czwartorzędowe piętro wodonośne dzieli się na trzy główne poziomy 
wodonośne. Górny poziom związany jest z piaskami rozdzielającymi gliny 
zwałowe zlodowaceń północnopolskich. Utwory te występują na głębokości od 
kilku do 40 m. Środkowy poziom wodonośny związany jest z osadami 
piaszczystymi rozdzielającymi gliny zwałowe zlodowaceń środkowopolskich 
(rzadziej południowopolskich), które występują na głębokościach od 60 do 100 
m. Dolny poziom wodonośny czwartorzędu występuje w osadach 
piaszczystych zlodowacenia Nidy na głębokościach większych niż 140 m.  

Na analizowanym obszarze występuje poziom wodonośny paleoceńsko-
oligoceński. W okolicach Pieniężna budują go piaski paleocenu. Poziom ten 
występuje na głębokościach 160–180 m, a jego miąższość zmienia się od 20 do 
ponad 40 m. Współczynnik filtracji ujmowanej warstwy wodonośnej wynosi 
około 5 m/24h. Zasilanie poziomu paleoceńsko-oligoceńskiego odbywa się 
głównie poprzez dopływy z obszarów sąsiednich oraz w niewielkim stopniu 
przez przesączanie z czwartorzędowego piętra wodonośnego. Zwierciadło wód  
o charakterze naporowym stabilizuje się kilka metrów niżej niż  
w czwartorzędowych (górnym i środkowym) poziomach wodonośnych. Wody 
podziemne spływają w kierunku zachodnim. 

Warunki hydrogeologiczne na charakteryzowanym terenie. 

W wykonanych otworach wiertniczych stwierdzono występowanie jednego,  
nieużytkowego poziomu wodonośnego w postaci wody gruntowej  
o zwierciadle swobodnym, zwierciadle napiętym oraz w postaci sączeń  
w obrębie gruntów spoistych i organicznych. Po upływie kilku godzin  
od wykonania otworów wiertniczych poziom lustra wody gruntowej 
ustabilizował się na głębokości 0,0 ÷ 3,9 m p.p.t. to jest w zakresie rzędnych  
68,39 ÷ 90,72 m n.p.m. 
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Przedstawiony powyżej „obraz” warunków wodnych pochodzi z okresu 
polowych badań geotechnicznych (wrzesień - listopad 2016r). Pod uwagę 
brano jedynie otwory wykonane dla potrzeb niniejszej dokumentacji. Nie 
uwzględniono otworów archiwalnych ze względu na to, iż otwory były 
wiercone w innym okresie czasu.  

W zależności od opadów atmosferycznych i wiosennych roztopów poziom 
lustra wody gruntowej w miejscu badań może ulegać cyklicznym wahaniom, 
szacunkowo o ok. 0,5 ÷ 0,8 m. Głębokości nawierconych i ustabilizowanych 
zwierciadeł wody gruntowej przedstawiono na przekrojach geologiczno – 
inżynierskich (zał. 8 i zał. 9).  

9. CHARAKTERYSTYKA WARUNKÓW GEOLOGICZNO – 
INŻYNIERSKICH. 

Nawiercone na obszarze badań grunty zaliczono do pięciu warstw 
geologicznych. Do warstwy pierwszej zaliczono holoceńskie grunty nasypowe, 
do drugiej gleby, do trzeciej grunty organiczne, do czwartej osady deluwialno 
– aluwialne, a do piątej plejstoceńskie grunty morenowe. Podział na warstwy 
geologiczne przeprowadzono zgodnie z zaleceniami normy PN-81/B-03020, 
przyjmując za kryterium genezę nawierconych gruntów. W obrębie 
wydzielonych warstw geologicznych dokonano podziału na warstwy 
geotechniczne, również zgodnie z zaleceniami normy PN-81/B-03020 
przyjmując za kryterium rodzaj gruntu oraz zróżnicowanie przyjętych 
charakterystycznych (uogólnionych) wartości stopnia zagęszczenia i stopnia 
plastyczności. 

Krótka charakterystyka wydzielonych warstw geotechnicznych przedstawia się 
następująco: 

warstwa geotechniczna Ia – obejmuje holoceńskie nasypy budowlane  
i niekontrolowane w postaci wilgotnych piasków drobnych 
humusowych z domieszką gruzu, kamieni, żużlu i humusu,  
piasków średnich w tym przewarstwianych piaskami gliniastymi  
z domieszką gruzu i kamieni oraz glinami humusowymi, piasków 
średnich na pograniczu piasków drobnych, piasków drobnych 
humusowych, piasków średnich humusowych z kamieniami, 
piasków średnich przewarstwianych żwirem gliniastym  
z humusem oraz żwirów z domieszką gruzu w stanie 
średniozagęszczonym o charakterystycznej wartości stopnia 
zagęszczenia ID = 0,40 ÷ 0,60.  

warstwa geotechniczna Ib – obejmuje holoceńskie nasypy niekontrolowane  
i budowlane w postaci wilgotnych piasków gliniastych w tym na 
pograniczu piasków drobnych z humusem, piasków gliniastych 
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humusowych, glin humusowych przewarstwianych piaskami 
gliniastymi i piaskami drobnymi, glin piaszczystych w tym 
przewarstwianych piaskami drobnymi, glin pylastych, glin 
zwięzłych oraz glin przewarstwianych pyłami piaszczystymi z 
domieszką humusu w stanie twardoplastycznym i plastycznym  
o charakterystycznej wartości stopnia plastyczności IL = 0,25 ÷ 
0,40. Ze względu na genezę grunty tych warstw zgodnie  
z klasyfikacją podaną w normie PN-81/B-03020 zalicza się do 
typu ,,C” jako inne grunty spoiste, nieskonsolidowane. 

warstwa geotechniczna IIa – obejmuje holoceńskie gleby w postaci 
wilgotnych piasków drobnych humusowych, glin humusowych, 
pyłów humusowych, piasków gliniastych humusowych. Warstwę 
tę zaliczono do gruntów słabonośnych. 

warstwa geotechniczna IIIa – obejmuje holoceńskie grunty organiczne 
reprezentowane przez wilgotne namuły gliniaste w tym na 
pograniczu torfów, kredy, torfy w tym przewarstwione namułami 
piaszczystymi i gytie. Warstwę tę zaliczono do gruntów 
słabonośnych. 

Dla pobranych 12 próbek gruntów organicznych (z otworów  
o numerach: OW49, OW50, OW60, OW62, OW67, OW68, 
OW73, OW75, OW80, OW84, OW85, OW89) wykonano 
oznaczenie wilgotności naturalnej wn = 21,62 ÷ 47,47 % oraz 
zawartości części organicznych Iom = 21,71 ÷ 70,32 %. 

warstwy geotechniczne IVa, IVb, IVc, IVd – obejmują holoceńskie grunty 
deluwialno – aluwialne reprezentowane przez wilgotne gliny 
pylaste w tym przewarstwiane pyłami piaszczystymi, gliny 
humusowe, gliny pylaste zwięzłe w tym z domieszką węglanu 
wapnia, gliny pylaste na pograniczu glin pylastych zwięzłych, 
gliny zwięzłe humusowe na pograniczu namułów gliniastych, 
gliny pylaste humusowe w tym z domieszką węglanu wapnia, pyły 
piaszczyste oraz gliny z częściami roślin w stanie 
twardoplastycznym, plastycznym oraz miękkoplastycznym. 

Dokonano następującego podziału na poszczególne warstwy geotechniczne  
w zależności od rodzaju gruntu oraz przyjętej charakterystycznej wartości 
stopnia plastyczności: 

IVa – gliny pylaste, gliny humusowe, gliny pylaste zwięzłe w tym z domieszką 
węglanu wapnia o charakterystycznej wartości stopnia plastyczności  
IL = 0,20; 

IVb – gliny pylaste w tym przewarstwiane pyłami piaszczystymi, gliny 
humusowe, gliny pylaste zwięzłe w tym z domieszką węglanu wapnia, 
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gliny pylaste na pograniczu glin pylastych zwięzłych, gliny zwięzłe 
humusowe na pograniczu namułów gliniastych, gliny pylaste humusowe 
w tym z domieszką węglanu wapnia oraz gliny z częściami roślin  
o charakterystycznej wartości stopnia plastyczności IL = 0,35. 

  Dla pobranej próby gruntu z otworu nr OW84 wykonano oznaczenie 
wilgotności naturalnej wn = 26,23 %, 

IVc – gliny pylaste na pograniczu glin pylastych zwięzłych, gliny zwięzłe 
humusowe na pograniczu namułów gliniastych, gliny pylaste zwięzłe  
o charakterystycznej wartości stopnia plastyczności IL = 0,55; 

IVd – gliny pylaste, gliny pylaste humusowe w tym z domieszką węglanu 
wapnia, gliny z częściami roślin, pyły piaszczyste o charakterystycznej 
wartości stopnia plastyczności IL = 0,70.  

Ze względu na genezę grunty tych warstw zgodnie z klasyfikacją podaną  
w normie PN-81/B-03020 zalicza się do typu ,,C” jako inne grunty spoiste, 
nieskonsolidowane.   

warstwy geotechniczne IVe, IVf, IVg, IVh, IVi, IVj – obejmują holoceńskie 
grunty deluwialno – aluwialne reprezentowane przez wilgotne 
i nawodnione piaski drobne w tym na pograniczu piasków 
pylastych, piaski pylaste, piaski drobne przewarstwiane glinami 
piaszczystymi i pyłami, piaski średnie oraz pospółki w stanie 
luźnym oraz średniozagęszczonym. 

Dokonano następującego podziału na poszczególne warstwy geotechniczne  
w zależności od rodzaju gruntu oraz przyjętej charakterystycznej wartości 
stopnia zagęszczenia: 

IVe – piaski drobne w tym na pograniczu piasków pylastych, piaski pylaste, 
piaski drobne przewarstwiane glinami piaszczystymi i pyłami  
o charakterystycznej wartości stopnia zagęszczenia ID = 0,25; 

IVf – piaski średnie o charakterystycznej wartości stopnia zagęszczenia  
ID = 0,25.  

IVg – pospółki o charakterystycznej wartości stopnia zagęszczenia ID = 0,25; 

IVh – piaski drobne w tym na pograniczu piasków pylastych, piaski pylaste, 
piaski drobne przewarstwiane glinami piaszczystymi i pyłami  
o charakterystycznej wartości stopnia zagęszczenia ID = 0,45; 

Dla pobranych prób gruntów z otworów o numerach: OW55, OW75, OW80 
wykonano oznaczenie wilgotności naturalnej wn = 21,62 ÷ 30,72 %. 

IVi – piaski średnie o charakterystycznej wartości stopnia zagęszczenia  
ID = 0,45; 
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Dla pobranych prób gruntów z otworów o numerach: OW68 i OW79 
wykonano oznaczenie wilgotności naturalnej wn = 21,63 ÷ 27,90 %. 

IVj – pospółki o charakterystycznej wartości stopnia zagęszczenia ID = 0,45. 

warstwy geotechniczne Va, Vb, Vc – obejmują plejstoceńskie grunty 
morenowe reprezentowane przez wilgotne gliny piaszczyste  
w tym na pograniczu glin i piasków gliniastych, gliny pylaste  
w tym przewarstwiane pyłami piaszczystymi, pyły piaszczyste, 
gliny przewarstwiane piaskami gliniastymi i piaskami drobnymi  
w stanie twardoplastycznym i plastycznym. 

Dokonano następującego podziału na poszczególne warstwy geotechniczne  
w zależności od rodzaju gruntu oraz przyjętej charakterystycznej wartości 
stopnia plastyczności: 

Va – gliny piaszczyste w tym na pograniczu glin i piasków gliniastych, gliny  
o charakterystycznej wartości stopnia plastyczności IL = 0,10; 

Vb – gliny piaszczyste w tym na pograniczu glin i piasków gliniastych, gliny 
pylaste w tym przewarstwiane pyłami piaszczystymi, pyły piaszczyste  
o charakterystycznej wartości stopnia plastyczności IL = 0,20; 

Vc – gliny piaszczyste, gliny pylaste w tym przewarstwiane pyłami 
piaszczystymi, pyły piaszczyste, gliny przewarstwiane piaskami 
gliniastymi i piaskami drobnymi o charakterystycznej wartości stopnia 
plastyczności IL = 0,35; 

Dla pobranych prób gruntów z otworów o numerach: OW67 i OW85 
wykonano oznaczenie wilgotności naturalnej wn = 15,53 ÷ 15,55 %. 

Ze względu na genezę grunty tych warstw zgodnie z klasyfikacją podaną  
w normie PN-81/B-03020 zalicza się do typu ,,B” jako morenowe grunty 
spoiste, nieskonsolidowane. 

warstwy geotechniczne Vd, Ve, Vf, Vg, Vh – obejmują plejstoceńskie grunty 
morenowe reprezentowane przez wilgotne i nawodnione piaski 
drobne w tym na pograniczu piasków średnich, piaski średnie  
w tym z domieszką żwirów, piaski średnie na pograniczu piasków 
drobnych, piaski średnie przewarstwiane żwirami gliniastymi oraz 
pospółki w stanie średniozagęszczonym. 

Dokonano następującego podziału na poszczególne warstwy geotechniczne  
w zależności od rodzaju gruntu oraz przyjętej charakterystycznej wartości 
stopnia zagęszczenia: 

Vd – piaski drobne w tym na pograniczu piasków średnich  
o charakterystycznej wartości stopnia zagęszczenia ID = 0,50. 
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Ve – piaski średnie w tym z domieszką żwirów, piaski średnie na pograniczu 
piasków drobnych, piaski średnie przewarstwiane żwirami gliniastymi  
o charakterystycznej wartości stopnia zagęszczenia ID = 0,50;  

Vf – pospółki o charakterystycznej wartości stopnia zagęszczenia ID = 0,50; 

Vg – piaski drobne o charakterystycznej wartości stopnia zagęszczenia  
ID = 0,70;  

Vh – piaski średnie o charakterystycznej wartości stopnia zagęszczenia  
ID = 0,70. 

Stopień zagęszczenia dla gruntów sypkich oraz stopień plastyczności dla 
gruntów spoistych ustalono na podstawie wykonanych sondowań (CPT, CPTU, 
DPL, SLVT), genezy nawierconych gruntów, oceny makroskopowej oraz 
oporu w trakcie prac wiertniczych. 

Charakterystyczne (uogólnione) wartości parametrów geotechnicznych 
ustalono zgodnie z normą PN-81/B-03020 metodami „A” i „B” przyjmując za 
parametry wiodące stopień zagęszczenia i stopień plastyczności. Wszystkie 
charakterystyczne (uogólnione) wartości parametrów geotechnicznych zebrano 
i zestawiono w tabeli na załączniku nr 6 opracowania. Warunki gruntowo – 
wodne wraz z podziałem na warstwy geotechniczne przedstawiono w formie 
graficznej na przekrojach geologiczno - inżynierskich (załączniki o numerach: 
8 i 9). 

10. TERENY O NIEKORZYSTNYCH WŁA ŚCIWO ŚCIACH 
FIZYCZNYCH GRUNTU POD BUDOW Ę PROJEKTOWANEJ 
INWESTYCJI. 

Poniżej przedstawia się zestawienie gruntów ze względu na genezę  
i uziarnienie oraz inne właściwości fizyczne, których występowanie jest 
niekorzystne do wykonania pod posadowienie drogi i przepustu. 

a. Grunty organiczne i spoiste grunty w stanie miękkoplastycznym. 

Najbardziej niekorzystnym podłożem budowlanym  są grunty organiczne. Ze 
względu na niewielką gęstość (zazwyczaj 1,0 ÷ 1,4 g/cm3), pod wpływem 
obciążenia budowlą, potrafią one zmniejszyć swoją objętość nawet  
o kilkadziesiąt procent. Duży wpływ na osiadania ma wilgotność naturalna (jej 
zmienność) oraz stopień rozłożenia części organicznych. Dlatego też wszystkie 
grunty zawierające więcej niż 2% części organicznych  należy wymienić na 
nasyp składający się  z gruntów sypkich o uziarnieniu  U ≥ 3 bądź wzmocnić 
podłoże pod nasyp drogowy (np. konsolidacją statyczną – dreny pionowe  
z nasypem przeciążającym). Również grunty spoiste miękkoplastyczne 
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osiadają pod wpływem obciążenia. Lokalizację oraz głębokości występowania 
gruntów organicznych i miękkoplastycznych przedstawiono na załącznikach 
dołączonych do niniejszego opracowania.  

b. Grunty sypkie z dużą zawartością frakcji pylastej. 
 
Na skutek przepływu wód podziemnych, w gruntach takich może dojść do 
uruchomienia i wymycia najdrobniejszych frakcji. W wyniku tego procesu  
w przestrzeni pod budowlą zwiększa się porowatość gruntów i mogą tworzyć 
się pustki. Zjawisko takie sprzyja osiadaniu zapadowemu. Grunty te są zdolne 
do upłynnienia się w wyniku różnicy ciśnień wody gruntowej, w wyniku 
odprężenia dna wykopu oraz od obciążeń dynamicznych. W przypadku 
upłynnienia w dnie wykopu należy za pomocą igłofiltrów obniżyć zwierciadło 
wody gruntowej, a następnie wzmocnić podłoże przy pomocy wymiany na 
grunt sypki o wskaźniku różnoziarnistości U ≥ 3. 

c. Grunty sypkie z niewielką zawartością frakcji pylastej. 

Wszelkiego rodzaju grunty zaliczone do gruntów sypkich, w których frakcja 
pylasta nie przekracza 5% (piaski drobne, piaski średnie, piaski grube, 
pospółki, żwiry), gdy występują w stanie średniozagęszczonym lub 
zagęszczonym, na skutek obciążenia budowlą nie ulegają znaczącym 
osiadaniom i stanowią bardzo dobre podłoże fundamentowe. Grunty te mogą 
stanowić problem jedynie gdy występują w stanie luźnym, gdzie osiadania na 
skutek konsolidacji mogą osiągać znaczące wartości. 

d. Grunty spoiste morenowe. 

Grunty te są dobre do posadowienia budowli w stanie zwartym, półzwartym, 
twardoplastycznym i plastycznym. Grunty te należy chronić przed wodą 
pochodzącą z opadów atmosferycznych i wiosennych roztopów oraz przed ich 
przemarznięciem. W przeciwnym wypadku należy uplastycznione lub 
przemarznięte grunty wybrać, a w ich miejsce wzmocnić podłoże nasypem 
piaszczystym o wskaźniku różnoziarnistości U ≥ 3, bądź w przypadku 
obiektów inżynierskich zastąpić chudym betonem.  

11. OKREŚLENIE PRZYDATNO ŚCI GRUNTÓW Z WYKOPÓW DO 
WBUDOWANIA W NASYP DROGOWY. 

Grunty sypkie z wykopów zakwalifikowano jako przydatne do wbudowania  
w nasyp, bez ulepszania.  
Grunty spoiste z wykopów zakwalifikowano jako przydatne do wbudowania  
w nasyp, jeśli granica płynności jest poniżej 70% i zawartość frakcji pylastych 
poniżej 15%. Grunty te muszą się charakteryzować wilgotnością optymalną.  
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W przypadku wilgotności naturalnej większej od wilgotności optymalnej 
należy je osuszyć.  
Grunty organiczne z wykopów zakwalifikowano jako nieprzydatne do 
wbudowania w nasyp.  

Według autorów niniejszego opracowania zakłada się, że konstrukcja nasypów 
drogi wojewódzkiej zostanie wykonana z materiałów naturalnych (gruntów 
sypkich i gruntów spoistych nadających się do wbudowania w nasyp zgodnie  
z S.T.). Dla gruntów sypkich minimalna wartość ciężaru objętościowego γ=18 
kN/m3, kąt tarcia wewnętrznego ɸ = 32°. Natomiast dla gruntów spoistych  
γ=20 kN/m3, ɸ’ = 16 - 18° (efektywny kąt tarcia wewnętrznego).  

12. WPŁYW WYKONANYCH ROBÓT GEOLOGICZNYCH NA 
OBSZARY CHRONIONE. 

Wykonane roboty geologiczne nie miały negatywnego wpływu na środowisko 
naturalne. Otwory wiertnicze zostały zlikwidowane bezpośrednio po 
przeprowadzeniu badań i obserwacji terenowych, poprzez zasypanie urobkiem, 
z zachowaniem kolejności warstw.  

13. WPŁYW INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO GRUNTOWO - 
WODNE ORAZ ZAGRO ŻENIA I WYTYCZNE NA ETAPIE 
REALIZACJI, EKSPLOATACJI I LIKWIDACJI. 

W trakcie realizacji inwestycji wystąpią niewielkie uciążliwości, które można 
podzielić na dwa etapy: 

1. etap budowy, 
2. etap eksploatacji. 

W obu etapach inwestycja będzie w niewielkim stopniu uciążliwa dla 
otoczenia ze względu na: 

• ruch pojazdów, 
• przemieszczanie mas ziemnych, 
• okresowe obniżanie zwierciadła wody gruntowej. 

13.1 Faza budowy. 

Podczas fazy realizacji Inwestycji wystąpią krótkotrwałe uciążliwości 
wynikające z prowadzonych prac budowlanych. W czasie budowy emitowane 
będą zanieczyszczenia pyłowe i gazowe, których źródłem będzie ruch 
poruszających się pojazdów budowlanych, praca silników maszyn oraz inne 
prace bezpośrednio związane z realizacją inwestycji. 

Na terenie przewidzianym pod budowę, konieczne będzie przeprowadzenie 
następujących robót budowlanych: 
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•  rozbiórka elementów drogowych, 

•  rozbiórka nawierzchni bitumicznej, 

•  linii energetycznych (linki, słupy, izolatory), 

•  wycinka drzew i krzewów, 

•  zebranie gruntu organicznego. 

W czasie tych prac powstanie duża grupa odpadów tj.: odpady z budowy, 
remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz drogowych, które powinny 
być w pierwszej kolejności poddane odzyskowi. W czasie prowadzenia prac 
budowlanych na terenie zaplecza (placu) budowy powstanie również pewna 
ilość odpadów komunalnych i komunalno-podobnych, tj. odpady komunalne 
powstające w wyniku obsługi socjalno-bytowej pracowników na terenie 
budowy. Odpady komunalne odbierane powinny być sukcesywnie przez 
wyspecjalizowane przedsiębiorstwo na podstawie indywidualnej umowy. 
Emisja do atmosfery, powstająca w trakcie realizacji fazy budowy będzie 
jedynie czasowa, a przy zachowaniu odpowiednich norm pracy będzie 
zminimalizowana. W trakcie fazy budowy prace powodujące wzmożony hałas 
powinny być wykonywane jedynie w ciągu dnia. Prace wymagające użycia 
sprzętu powodującego wibracje należy wykonywać w taki sposób, aby uniknąć 
potencjalnego uszkodzenia istniejących budowli. W trakcie budowy należy 
zachować szczególną uwagę, aby wyeliminować wszelkie możliwości 
zanieczyszczenia wód gruntowych i wód powierzchniowych spowodowane 
przez oleje i smary. Nie przewiduje się znaczącego wpływu na stan gleby, o ile 
są zastosowane odpowiednie środki ochronne. Odpowiednie środki ostrożności 
powinny być zachowane, aby uniknąć zanieczyszczenia gleby i wód 
gruntowych poprzez wyciek substancji szkodliwych. Zalecane jest ponowne 
wykorzystanie warstwy uprawnej gleby w tak dużym stopniu, jak tylko jest to 
dopuszczalne technologicznie. 

13.2 Faza eksploatacji.  

Pojazdy samochodowe poruszające się po nowo powstałej drodze będą 
źródłem emisji do powietrza atmosferycznego głównie: dwutlenku azotu, 
tlenku węgla, dwutlenku siarki i węglowodorów. Skutkiem budowy autostrady 
będzie zwiększenie emisji gazów spalinowych wydzielanych przez samochody. 
Są to, oprócz tlenków siarki, także tlenki azotu, które odpowiadają za 
zwiększenie żyzności środowiska. Konsekwencją tego jest pojawianie się 
dodatkowych dawek azotu w środowisku przyrodniczym. Azot ten może być 
szczególnie niekorzystny w siedliskach charakteryzujących się ubogością 
związków azotu, gdzie występują gatunki roślin i zwierząt, dla których ta 
dawka azotu będzie toksyczna. Oprócz takiego oddziaływania tych związków 
powodują one przeżyźnienie siedlisk, a co za tym idzie wkraczanie do nich 
gatunków nitrofilnych. Skutkiem tego jest stopniowa degradacja naturalnych 
siedlisk. 
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Głównym źródłem hałasu (typu liniowego) na analizowanym terenie będzie 
hałas drogowy emitowany z terenu pasa drogowego drogi ekspresowej. Zasięg 
jego oddziaływania na terenie przyległym do drogi przekraczać będzie granice 
linii rozgraniczającej niezbędnej do jej funkcjonowania i użytkowania. 
Głównymi elementami wpływającymi na zmiany jakości pobytu i życia 
potencjalnych mieszkańców i użytkowników sąsiednich terenów będą: 

• podwyższone stężenia zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego, 
• podwyższone poziomy hałasu.  

W czasie eksploatacji węzła komunikacyjnego obszar jego pasa drogowego 
ulegnie zanieczyszczeniu w wyniku rozprzestrzeniania się toksycznych 
składników spalin samochodowych, zużycia nawierzchni, opon i metalowych 
części samochodów. Analiza danych literaturowych dotyczących zmiany 
stężenia zanieczyszczeń gleby w funkcji odległości od drogi wskazuje na 
bardzo szybkie zmniejszanie się tego stężenia.  

W trakcie fazy eksploatacji inwestycji, starte części nawierzchni drogi 
zanieczyszczone przez abrazję opon, cząstki stałe oraz sól lub inne środki 
przeciwoblodzeniowe będą kierowane do systemu odwadniania. 
Podczas eksploatacji drogi występować będzie pewna ilość szlamów 
powstających podczas czyszczenia urządzeń podczyszczających ścieki, 
zaliczonych do odpadów niebezpiecznych, które powinny być odbierane przez 
wyspecjalizowane firmy. Konieczne jest wykonanie odpowiednich 
zabezpieczeń środowiska gruntowo – wodnego przed zanieczyszczonymi 
wodami opadowymi spływającymi z powierzchni jezdni i poboczy. 
W celu ograniczenia negatywnego wpływu ruchu kołowego, poza 
obowiązującymi przepisami o ruchu kołowym, w celu obniżenia poziomu 
stężenia tlenków azotu na poszczególnych odcinkach drogi może zostać 
posadzona nowa zieleń wzdłuż pasów.  

14. MONITORING DROGI ORAZ OBIEKTÓW DROGOWYCH. 

Podczas budowy i w trakcie eksploatacji należy prowadzić działania  
i obserwacje monitorujące stan i zachowanie budowli drogowych (nasypów  
i przepustów). Celem tych działań jest kontrola poprawności przewidywań  
w projekcie, dotyczących zachowania się budowli oraz zapewnienie, że 
podczas eksploatacji obiekt będzie zachowywać się zgodnie z określonymi 
wymaganiami. Podstawowe działania powinny polegać na prowadzeniu 
typowego nadzoru robót i przeglądzie eksploatowanej budowli. Systematyczny 
monitoring należy zorganizować, gdy przeglądy obiektu wykażą jego 
nieprawidłowe zachowanie (osiadania, przemieszczenia, rysy, pęknięcia 
konstrukcji, deformacje nawierzchni itp.), których charakter wskazuje na 
związek z podłożem gruntowym lub zasypką. W razie stwierdzenia 
niepokojących zjawisk należy wykonać dodatkowe badania: podłoża, pomiary 
naprężeń w konstrukcji itp. Na odcinkach trasy w km 26+640 ÷ 26+780, 
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226+850 ÷ 26+900, 26+930 ÷ 27+170 i 27+200 ÷ 28+290 jeśli zostaną 
przyjęte rozwiązania techniczne zakładające pozostawienie zalegającej  
w podłożu warstwy gruntów organicznych, będzie wymagany monitoring 
osiadań nasypu drogowego. W związku z tym należy przewidzieć 
zainstalowanie urządzeń do pomiaru osiadań (repery, punkty pomiaru osiadań 
lub przemieszczeń) i wykonać odczyty początkowe oraz opracować program 
obserwacji i prowadzić je w czasie budowy i eksploatacji obiektu. 

15.  PODSUMOWANIE I WNIOSKI. 

15.1. Na badanym obszarze występują holoceńskie grunty nasypowe (nN  
i nB), gleby (H), grunty organiczne (lQh) oraz grunty deluwialno – 
aluwialne (d-aQh) zalegające na plejstoceńskich gruntach morenowych 
(gQp4). 

15.2. W wykonanych otworach wiertniczych stwierdzono występowanie 
jednego,  nieużytkowego poziomu wodonośnego w postaci wody 
gruntowej o zwierciadle swobodnym, zwierciadle napiętym oraz  
w postaci sączeń w obrębie gruntów spoistych i organicznych. 
Po upływie kilku godzin od wykonania otworów wiertniczych poziom 
lustra wody gruntowej ustabilizował się na głębokości 0,0 ÷ 3,9 m p.p.t. 
to jest w zakresie rzędnych  68,39 ÷ 90,72 m n.p.m. 

Przedstawiony powyżej „obraz” warunków wodnych pochodzi z okresu 
polowych badań geotechnicznych (wrzesień- listopad 2016r). Pod uwagę 
brano jedynie otwory wykonane dla potrzeb niniejszej dokumentacji. Nie 
uwzględniono otworów archiwalnych ze względu na to, że otwory były 
wiercone w innym okresie czasu. W zależności od opadów 
atmosferycznych i wiosennych roztopów poziom lustra wody gruntowej 
w miejscu badań może ulegać cyklicznym wahaniom, szacunkowo  
o ok. 0,5 ÷ 0,8 m 

15.3. Badaniom laboratoryjnym na agresywność w stosunku do betonu została 
poddana 1 próba wody gruntowej pobrana z otworu wiertniczego nr 
OW42 z głębokości 0,3 m p.p.t. Badana próba wody gruntowej 
wykazała słabą agresywność w stosunku do betonu – klasa ekspozycji 
betonu XA1. 

Wyniki badań w formie tabel przedstawiono w załączniku nr 18 
opracowania. 

15.4. Omawiana inwestycja pod względem geomorfologicznym położona jest 
na obszarze wysoczyzny morenowej (na odcinku od km 26+580 do km 
26+650)  oraz doliny rzeki Wałszy (na odcinku od km 26+650 do końca 
opracowania). Na załącznikach o numerach: 13.1 i 13.2 dołączonych do 
opracowania  przedstawiono obszar badań w oparciu o następujące  
mapy:   



 
DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO – INŻYNIERSKA na potrzeby projektu rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 507 na odcinku 

Braniewo – Pieniężno od km 26+580 do km 28+840,80 (Obwodnica Pieniężna). 
 

24 

MAPA IZOHIPS STROPU UTWORÓW SŁABONO ŚNYCH 
(gruntów organicznych oraz gruntów spoistych o IL ≥ 0,55)  

Grunty słabonośne (organiczne oraz spoiste o IL ≥ 0,55) występują na 
większości omawianego obszaru. Wyjątek stanowią odcinki 
projektowanej drogi o następującym kilometrażu: 

– km 26+580 do km 26+650, 
– km 26+775 do km 26+840, 
– km 26+905 do km 26+955, 
– km 27+175 do km 27+200, 
– km 27+520 do km 27+550 (prawa strona drogi), 
– km 28+830 do km 28+840,08. 

Obszar badań jest nachylony w kierunku południowym – w kierunku 
rzeki Wałszy. Strop gruntów słabonośnych zgodny z nachyleniem terenu 
kształtuje się w zakresie rzędnych 64,0 ÷ 91,0 m n.p.m. Miąższość 
nawierconych gruntów słabonośnych zawiera się w przedziale  0,3 ÷ 
25,8 m.  Na mapie izohips przedstawiono w sposób szczegółowy 
(tabelarycznie, przy każdym z otworów wiertniczych)  miąższości 
gruntów słabonośnych oraz głębokości stropu w m p.p.t. 

 
MAPA WARUNKÓW GEOLOGICZNO – IN ŻYNIERSKICH  
w poziomie istniejącego terenu (bez uwzględnienia humusu) 
 
Na odcinku od km 26+580 do km 28+000 projektowana droga przebiega 
po nowej trasie, natomiast od km 28+000 do końca opracowania 
inwestycja obejmuje przebudowę istniejącej DW 507. Niweleta drogi  na 
większości odcinka nowoprojektowanego przebiega nad istniejącym 
terenem lub w poziomie istniejącego terenu.  Natomiast od km 28+000 do 
końca opracowania niweleta drogi pokrywa się z istniejącą DW 507. 
 
Na mapie warunków geologiczno – inżynierskich przedstawiono podział 
obszaru badań w zależności od gruntów występujących w poziomie 
obecnie ukształtowanego terenu (bez uwzględnienia humusu). 
Wydzielono następujące obszary: 

– obszar występowania rodzimych gruntów sypkich (Pπ, Pd, Ps)  
o stopniu zagęszczenia ID = 0,25 ÷ 0,45 (grupy nośności: G1, G2); 

– obszar występowania rodzimych gruntów spoistych (Pg, Gp, G, 
Gπ) o stopniu plastyczności IL= 0,20 ÷ 0,35 (grupy nośności:  
G3, G4); 

– obszar występowania rodzimych gruntów spoistych (Pg, Gp, G, 
Gπ) o stopniu plastyczności IL= 0,55 ÷ 0,70 (grupy nośności:  
G3, G4); 

– obszar występowania  gruntów organicznych (Nmg, Nmp, Gy, T, 
Krj);  
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– obszar występowania nasypowych gruntów sypkich (Pd, Ps)  
o stopniu zagęszczenia ID = 0,40 ÷  0,60 (grupy nośności: G1, G2); 

– obszar występowania nasypowych gruntów spoistych (Pg, Gp, G, 
Gπ) o stopniu plastyczności IL= 0,25 ÷ 0,40 (grupy nośności:  
G3, G4). 

Grupy nośności podłoża określono na podstawie „Rozporządzenia 
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.,  
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 
publiczne i ich usytuowanie.” 

15.5. Na przekroju geologiczno – inżynierskim podłużnym  (zał. 8) wydzielono 
odcinki występowania gruntów słabonośnych (gruntów organicznych oraz 
miękkoplastycznych gruntów spoistych o IL ≥ 0,55) wraz  
z przedstawieniem głębokości występowania gruntów słabonośnych oraz 
zaleceniami sposobu przygotowania podłoża pod projektowaną drogę. 

15.6. Proponuje się następujące sposoby przygotowania podłoża gruntowego 
poniżej warstw konstrukcyjnych nowoprojektowanej drogi: 

NA ODCINKU OD KM 26+580 DO KM 28+000, GDZIE 
PROJEKTOWANA DROGA PRZEBIEGA PO NOWEJ TRASIE: 

• na obszarze występowania gruntów słabonośnych (gruntów 
organicznych oraz miękkoplastycznych gruntów spoistych o IL ≥ 0,55) 
do głębokości ≤ 5,0 m zaleca się całkowitą wymianę gruntów 
słabonośnych na grunty sypkie o wskaźniku różnoziarnistości U ≥ 3; 

• na obszarze występowania gruntów słabonośnych (gruntów 
organicznych oraz miękkoplastycznych gruntów spoistych o IL ≥ 0,55) 
do głębokości > 5,0 m zaleca się wzmocnienie podłoża. Proponowaną 
metodą wzmocnienia jest wybranie gruntów słabonośnych na głębokość 
2,0 m p.p.t. W dnie wykopu zaleca się ułożenie geotkaniny, następnie do 
powierzchni terenu wykonanie platformy z gruntów sypkich  
o wskaźniku różnoziarnistości U ≥ 3 (wymiany), o miąższości 2,0 m.  
Z poziomu góry platformy należy wykonać dreny pionowe i nasyp 
przeciążający; 

• na obszarze występowania nasypowych oraz rodzimych gruntów 
spoistych o IL < 0,55 poniżej warstw konstrukcyjnych 
nowoprojektowanej drogi zaleca się badania podłoża pod przyszły nasyp 
drogowy za pomocą płyty obciążonej statycznie VSS. W przypadku gdy 
osiągnięte parametry nie spełnią wymogów normowych należy 
wzmocnić podłoże gruntowe pod przyszłym nasypem drogowym; 

• na obszarze występowania nasypowych oraz rodzimych gruntów sypkich 
poniżej warstw konstrukcyjnych nowoprojektowanej drogi zaleca się 
badania podłoża pod przyszły nasyp drogowy za pomocą płyty 
obciążonej statycznie VSS i/lub sondy dynamicznej. W przypadku gdy 
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osiągnięte parametry nie spełnią wymogów normowych należy 
wzmocnić podłoże gruntowe pod przyszłym nasypem drogowym. 

NA ODCINKU OD KM 28+000 DO KOŃCA OPRACOWANIA, 
GDZIE PROJEKTOWANA DROGA PRZEBIEGA PO ISTNIEJĄCEJ 
TRASIE DW 507: 

• na całym przebudowywanym odcinku istniejącej DW 507 należy 
wykorytować podłoże poniżej warstw konstrukcyjnych 
nowoprojektowanej drogi (należy brać pod uwagę przedstawione grupy 
nośności). Następnie zaleca się badania podłoża pod nowy nasyp 
drogowy za pomocą płyty obciążonej statycznie VSS i/lub sondy 
dynamicznej. W przypadku gdy osiągnięte parametry nie spełnią 
wymogów normowych należy wzmocnić podłoże gruntowe pod 
przyszłym nasypem drogowym. 

15.7. Na podstawie „ZARYSU GEOTECHNIKI” Z. Wiłuna. Wydanie V. 
Wydawnictwo Komunikacji i Łączności. Sp. z o. o. Warszawa 1976, 
2001r. podaje się orientacyjne wartości współczynników 
wodoprzepuszczalności k10 (cm/s): 

piaski drobne – 5*10-3, 
piaski pylaste – 10-4, 
piaski średnie – 10 -2, 
pospółki – 1, 
żwiry – 10,  
gliny – 10-7, 
gliny piaszczyste – 10-7, 
gliny piaszczyste zwięzłe – 10-8, 
gliny zwięzłe – 10-8, 
gliny pylaste zwięzłe – 10-8, 
piaski gliniaste – 10-5, 
gliny pylaste – 10-7, 
pyły piaszczyste – 10-5, 
pyły – 10-6, 
namuły – 10-8, 
torfy – 10-9. 

15.8. Na trasie projektowanego odcinka drogi nie stwierdzono występowania 
procesów i zjawisk geodynamicznych. 

15.9. Występujące na badanym terenie nawodnione piaski pylaste, piaski 
drobne, pyły, pyły piaszczyste są zdolne do upłynnienia pod wpływem 
różnicy ciśnień wody gruntowej, obciążeń dynamicznych oraz od 
wstrząsów pracujących maszyn. 
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15.10. Strefa przemarzania dla rejonu badań zgodnie z PN-81/B-03020 wynosi 
Hz = 1,20 m p.p.t. 

 

 

 

OPRACOWAŁ: 
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