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1.1. WSTĘP. 

Opinię geotechniczną 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. 

Celem opracowania jest rozpoznanie warunków gruntowo – wodnych wraz 
z ustaleniem charakterystycznych (uogólnionych) wartości parametrów 
geotechnicznych na obszarze przeznaczonym pod rozbudowę drogi wojewódzkiej 
nr 507 na odcinku Braniewo – Pieniężno, powiat braniewski, woj. warmińsko - 
mazurskie. 

Polowe badania geotechniczne przeprowadzono w celu ustalenia stopnia 
skomplikowania warunków gruntowo – wodnych zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 
2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów 
budowlanych. 

Dla rozwiązania powyżej przedstawionego zadania w okresie  I - V 2016r. 
wykonano następujące prace polowe: 

- 257 otworów wiertniczych o głębokości 2,0 ÷ 30,0 m p.p.t. oraz  
60 odkrywek konstrukcji jezdni przegłębionych otworami wiertniczymi do 
głębokości 1,0 ÷ 8,5 m p.p.t. Łącznie odwiercono 1600,4 mb gruntu; 

- pobrano 12 prób gruntów NW w celu poddania analizie laboratoryjnej; 

- otwory wiertnicze w terenie wytyczono metodą domiarów prostokątnych 
(ortogonalnych) do uzbrojenia i zagospodarowania terenu oraz pikiet 
drogowych; 

- wyloty otworów wiertniczych zaniwelowano metodą punktów 
rozproszonych dowiązując się do reperów roboczych; 

- w trakcie polowych badań geotechnicznych sprawowany był stały dozór 
geologiczny przez mgr Alfreda Zwolskiego oraz mgr Marcina Piwcewicza. 
Do zadań dozoru należało: opis makroskopowy nawierconych warstw 
gruntu, obserwacje stanu nawodnienia podłoża gruntowego oraz czuwanie 
nad prawidłowym przebiegiem zleconych prac. 

Do opracowania opinii wykorzystano mapę sytuacyjno – wysokościową 
dostarczoną przez Zleceniodawcę, którą uzupełniono lokalizacją punktów 
badawczych oraz liniami przekrojowymi. 
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Opierając się na wynikach polowych badań geotechnicznych, wizji lokalnej 
terenu, normach, dostępnej literaturze sporządzono część tekstową wraz  
z następującymi załącznikami graficznymi: 

- orientacją, 

- podziałem na arkusze mapy dokumentacyjnej, 

- mapą dokumentacyjną, 

- tabelą charakterystycznych (uogólnionych) parametrów geotechnicznych, 

- objaśnieniami symboli i znaków użytych na przekrojach geotechnicznych, 

- przekrojem podłużnym, 

- przekrojami poprzecznymi, przekrojami przez przepusty oraz zdjęciami 
przepustów, 

- przekrojami konstrukcyjnymi warstw bitumicznych, 

- kartami otworów wiertniczych, 

- wynikami badań laboratoryjnych pobranych prób gruntów. 

Opinię wykonano w 11 egzemplarzach. Do egzemplarza archiwalnego, który 
pozostaje w archiwum wykonawcy dołączono metryki otworów wiertniczych 
oraz operat geodezyjny. Pozostałe 10 egzemplarzy oraz wersję elektroniczną 
opracowania otrzymuje Zleceniodawca. 

1.2. POŁOŻENIE I ZAGOSPODAROWANIE TERENU BADA Ń. 

Polowe badania geotechniczne wykonano w celu rozpoznania warunków 
gruntowo – wodnych na obszarze przeznaczonym pod rozbudowę drogi 
wojewódzkiej nr 507 na odcinku Braniewo – Pieniężno, powiat braniewski,  
woj. warmińsko - mazurskie. 

Odcinek projektowanej rozbudowy DW507 rozpoczyna się na skrzyżowaniu ulic: 
Elbląskiej i Królewieckiej w miejscowości Braniewo. Następnie biegnie  
w kierunku południowo – wschodnim poprzez miejscowości: Bobrowiec, 
Maciejewo, Lipowina, Wola Lipowska, Białczyn. W miejscowości Piotrowiec 
DW 507 obiera kierunek południowy i poprzez Sawity dociera do miejscowości 
Pieniężno.  

Od km 0+000 do km 26+910 projektowana rozbudowa przebiega po śladzie 
istniejącej DW507. W projektowanym km 26+910 następuje zmiana  przebiegu 
DW507 – początek obwodnicy Pieniężna. Obwodnica biegnie nową trasą do 
skrzyżowania z ul. Królewiecką, omijając Pieniężno od strony wschodniej. 
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Następnie kontynuuje przebieg DW510 do skrzyżowania z DW507 w km 
29+305. 

Na trasie projektowanej przebudowy drogę przecinają liczne cieki wodne i rzeki: 
Lipówka, Biebrza, Banówka, Burdula i Wałsza. 

Badany obszar jest zróżnicowany geomorfologicznie. Deniwelacje terenu na 
całym omawianym odcinku DW507 przekraczają 100 m, to jest zawierają się  
w przedziale rzędnych 3,38 m n.p.m. (w Braniewie) ÷ 106,43 m n.p.m.  
(w Pieniężnie). 

 

1.3. ISTNIEJĄCE PRZEPUSTY DROGOWE. 

Na badanym odcinku pod istniejącą DW507 zlokalizowano 41 przepustów oraz 2 
mosty. Dla każdego z tych przepustów oraz dla mostu na rzece Biebrzy 
wykonano badania, których wyniki przedstawiono w załączniku nr 5 
opracowania. 

 

Poniżej przedstawiono tabelaryczne zestawienie istniejących przepustów: 

 

Lp. 
kilometraż wg 
dokumentacji 
projektowej 

Opis przepustu istniejącego N
r 

za
łą

cz
ni

ka
 

1 0+346 przepust betonowy o przekroju prostokątnym  5.1 

2 0+861,50 przepust kamienny, częściowo obetonowany, o przekroju 
trapezowym - rzeka Lipówka 

5.2 

3 1+410,4 przepust zasypany lub nieistniejący 5.3 

4 1+469 przepust betonowy o przekroju prostokątnym od strony 
N. Od strony południowej brak wylotu. 

5.4 

5 1+879,60 most betonowy – rzeka Biebrza 5.5 

6 2+657,70 rura PCV Ø 0,80 m 5.6 

7 3+023,000 kręgi betonowe Ø wewn. 1,0 m 5.7 

8 4+594,20 kręgi betonowe Ø wewn. 0,78 m o dł. 2,1m (od strony 
S) / przepust kamienny o przekroju prostokątnym (od 
strony N) 

5.8 

9 4+764,40 kręgi betonowe Ø wewn. 0,77 m 5.9 

10 8+423,70 przepust kamienno – betonowy, dwukanałowy, 
sklepienie łukowe, betonowe - rzeka Lipówka 

5.10 

11 9+170,20 kręgi betonowe Ø wewn  0,50 m 5.11 

12 10+329,70 przepust dwukanałowy o takich samych przekrojach: 
kręgi betonowe Ø wewn. 0,70 m - rzeka Lipówka 

5.12 
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Lp. 
kilometraż wg 
dokumentacji 
projektowej 

Opis przepustu istniejącego N
r 

za
łą

cz
ni

ka
 

13 11+216,50 kręgi betonowe Ø wewn. 1,0 m - rzeka Lipówka 5.13 

14 11+582,70 kręgi betonowe Ø wewn. 0,95 m - rzeka Lipówka 5.14 

15 12+253,50 rura ceramiczna Ø wewn.   0,15 m  o dł. 15,5 m łącząca 
2 studnie 

5.15 

16 13+176,00 kręgi betonowe Ø wewn. 0,90 m 5.16 

17 13+556,30 kręgi betonowe Ø wewn. 0,60 m 5.17 

18 13+699,00 kręgi betonowe Ø wewn. 0,60 m 5.18 

19 15+156,50 kręgi betonowe Ø wewn. 0,60 m 5.19 

20 15+788,30 kręgi betonowe Ø wewn. 0,50 m 5.20 

21 16+069,30 kręgi betonowe Ø wewn.  0,60 m 5.21 

22 16+292,8 kręgi betonowe Ø wewn. 0,50 m 5.22 

23 17+077,90 kręgi betonowe Ø wewn  0,70 m 5.23 
 

24 17+206,00 przepust dwukanałowy o identycznym przekroju: rura 
PCV Ø 0,50 m 

5.24 

25 17+858,30 kręgi betonowe Ø wewn. 0,60 m 5.25 

26 19+565,40 rura Ø 0,76 m 5.26 

27 20+205,50 przepust betonowy o przekroju prostokątnym - rzeka 
Banówka 

5.27 

28 20+450,7 rura PCV Ø 0,60 m 5.28 

29 20+729,0 kręgi betonowe Ø wewn. 0,50 m 5.29 

30 20+882,00 kręgi betonowe Ø wewn. 0,50 m 5.30 

31 20+912,00 kd 200 5.31 

32 21+278,9 kręgi betonowe Ø wewn. 0,50 m 5.32 

33 22+436,80 kręgi betonowe Ø średn. 0,50m 5.33 

34 22+543,4 kręgi betonowe Ø wewn. 0,50 m 5.34 

35 23+022,8 kręgi betonowe Ø wewn. 0,50 m 5.35 

36 23+382,00 kręgi betonowe Ø wewn. 0,50 m 5.36 

37 23+847,00 rura PCV Ø 0,60 m 5.37 

38 24+463,20 rura PCV Ø 0,60 m 5.38 

39 25+002,30 kręgi betonowe Ø wewn. 1,00 m - rzeka Burdula 5.39 

40 26+015,50 kręgi betonowe Ø wewn. 0,40 m 5.40 

41 26+432 rura PCV Ø 0,60 m 5.41 

42 28+387,10 przepust betonowy o przekroju prostokątnym - rzeka 
Wałsza 

5.42 
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Charakterystyka przepustów. 

1) Km 0+346. 

Przepust betonowy o przekroju prostokątnym. Górę przepustu zaniwelowano 
na rzędnej: 4,35 m n.p.m. od strony SW i 4,39 m n.p.m. od NE, dół przepustu 
odpowiednio na rzędnych: 3,63 i 3,54 m n.p.m. Przepust jest wypełniony 
wodą. Poziom wody w przepuście zaniwelowano na rzędnej:  
3,74 m n.p.m. od strony SW i 3,75 m n.p.m. od strony NE. Oś drogi nad 
przepustem zaniwelowano na rzędnej 5,17 m n.p.m. Pod przepustem grunty 
nasypowe. Zaleca się posadowienie przebudowanego przepustu w sposób 
bezpośredni. 

2) Km 0+861,50  (rzeka Lipówka). 
Przepust kamienny, częściowo obetonowany, o przekroju trapezowym. Górę 
przepustu zaniwelowano na rzędnej: 4,89 m n.p.m. od strony SW  
i 5,30 m n.p.m. od NE, dół przepustu odpowiednio na rzędnych: 3,30  
i 3,35 m n.p.m. Przepust jest wypełniony wodą. Poziom wody w przepuście 
zaniwelowano na rzędnej: 3,36 m n.p.m. od strony SW i NE. Oś drogi nad 
przepustem zaniwelowano na rzędnej 5,61 m n.p.m. Pod przepustem grunty 
nasypowe  oraz rodzime grunty spoiste w stanie plastycznym (IL=0,35). Zaleca 
się posadowienie przebudowanego przepustu w sposób bezpośredni. 

3) Km 1+410,4. 
Przepust zasypany lub nieistniejący. 

4) Km 1+469. 
Przepust betonowy o przekroju prostokątnym od strony N. Od strony 
południowej brak wylotu. Górę przepustu od strony N zaniwelowano na 
rzędnej 5,36 m n.p.m., dół przepustu na rzędnej 4,24 m n.p.m. Przepust jest 
wypełniony nanosem. Poziom nanosu w przepuście zaniwelowano od strony  
N  na rzędnej 4,54 m n.p.m. Krawędź jezdni nad przepustem zaniwelowano na 
rzędnej 6,05 m n.p.m. Pod przepustem grunty nasypowe. Zaleca się 
posadowienie przebudowanego przepustu w sposób bezpośredni. 

5) Km 1+879,60 (rzeka Biebrza). 
Most betonowy o przekroju prostokątnym nad rzeką Biebrzą. Górę mostu 
zaniwelowano na rzędnej: 5,55 m n.p.m. od strony S i 5,50 m n.p.m. od N.  
Dno rzeki pod mostem zaniwelowano odpowiednio na rzędnych: 4,17  
i 4,01 m n.p.m. Poziom lustra wody w rzece zaniwelowano na rzędnych:  
4,38 m n.p.m. od strony S i 4,40 m n.p.m. od strony N. Oś drogi nad mostem 
zaniwelowano na rzędnej 6,26 m n.p.m. Poniżej dna rzeki rodzime grunty 
spoiste w stanie plastycznym (IL=0,35). Zaleca się posadowienie 
przebudowanego mostu w sposób bezpośredni. 
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6) Km 2+657,70. 
Rura PCV Ø 0,80 m.  Górę rury zaniwelowano na rzędnej: 6,23 m n.p.m. od 
strony W i 6,25 m n.p.m. od E, dół rury odpowiednio na rzędnych:  
5,43 i 5,45 m n.p.m. Przepust jest wypełniony wodą. Poziom wody  
w przepuście zaniwelowano na rzędnych: 5,83 m n.p.m. od strony W  
i 5,85 m n.p.m. od strony E. Oś drogi nad przepustem zaniwelowano na rzędnej 
7,18 m n.p.m. Pod przepustem rodzime grunty spoiste w stanie plastycznym 
(IL=0,35). Zaleca się posadowienie przebudowanego przepustu w sposób 
bezpośredni. 

7) Km 3+023,0. 
Kręgi betonowe Ø wewn.  1,0 m. Górę przepustu zaniwelowano na rzędnej: 
8,39 m n.p.m. od strony S i 8,54 m n.p.m. od N, dół przepustu odpowiednio na 
rzędnych: 7,23 i 7,38 m n.p.m. Przepust jest wypełniony wodą. Poziom wody 
w przepuście zaniwelowano na rzędnych: 7,63 m n.p.m. od strony S  
i 7,67 m n.p.m. od strony N. Oś drogi nad przepustem zaniwelowano na 
rzędnej 8,98 m n.p.m. Pod przepustem rodzime grunty spoiste w stanie 
miękkoplastycznym (IL=0,55). Zaleca się posadowienie przebudowanego 
przepustu w sposób bezpośredni. 

8) Km 4+594,20. 
Kręgi betonowe o Ø wewn. 0,78 m o dł. 2,1m (od strony S),  przepust 
kamienny o przekroju prostokątnym (od strony N). Górę przepustu 
zaniwelowano na rzędnych: 21,36 m n.p.m. od strony S i 21,66 m n.p.m. od N, 
dół przepustu odpowiednio na rzędnych: 20,58 i 20,82 m n.p.m. Przepust jest 
wypełniony nanosem. Poziom nanosu zaniwelowano  na rzędnej:  
20,61 m n.p.m. od strony S i 20,87 m n.p.m. od strony N. Oś drogi nad 
przepustem zaniwelowano na rzędnej 23,54 m n.p.m. Pod przepustem rodzime 
grunty spoiste w stanie plastycznym (IL=0,35). Zaleca się posadowienie 
przebudowanego przepustu w sposób bezpośredni. 

9) Km 4+764,40. 
Kręgi betonowe Ø wewn.  0,77 m. Górę przepustu zaniwelowano na rzędnej: 
20,02 m n.p.m. od strony S i 20,15 m n.p.m. od N, dół przepustu odpowiednio 
na rzędnych: 19,25 i 19,38 m n.p.m. Przepust jest wypełniony wodą. Poziom 
wody w przepuście zaniwelowano na rzędnych: 19,48 m n.p.m. od strony S  
i N. Oś drogi nad przepustem zaniwelowano na rzędnej 22,95 m n.p.m. Pod 
przepustem rodzime grunty spoiste w stanie plastycznym (IL=0,35) oraz grunty 
sypkie w stanie średniozagęszczonym (ID=0,50). Zaleca się posadowienie 
przebudowanego przepustu w sposób bezpośredni. 
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10) Km 8+423,70 (rzeka Lipówka). 
Przepust kamienno – betonowy, dwukanałowy o sklepieniu łukowym, 
betonowym, o takich samych przekrojach. Górę przepustu zaniwelowano na 
rzędnych: 53,49 m n.p.m. od strony S i 53,48 m n.p.m. od N, dół przepustu 
odpowiednio na rzędnych: 51,60 i 51,65 m n.p.m. Przepust jest wypełniony 
wodą. Poziom wody w przepuście zaniwelowano na rzędnych: 51,72 m n.p.m. 
od strony S i 51,77 m n.p.m. od strony N. Oś drogi nad przepustem 
zaniwelowano na rzędnej 54,25 m n.p.m. Pod przepustem rodzime grunty 
spoiste w stanie plastycznym (IL=0,35). Zaleca się posadowienie 
przebudowanego przepustu w sposób bezpośredni. 

11) Km 9+170,20. 
Kręgi betonowe Ø wewn. 0,5 m. Górę przepustu zaniwelowano na rzędnych: 
57,50 m n.p.m. od strony SW i 57,52 m n.p.m. od NE. Przepust jest 
wypełniony wodą. Poziom wody w przepuście zaniwelowano na rzędnych:  
56,94 m n.p.m. od strony SW i 57,02 m n.p.m. od strony NE. Oś drogi nad 
przepustem zaniwelowano na rzędnej 58,78 m n.p.m. Pod przepustem rodzime 
grunty spoiste w stanie plastycznym (IL=0,35). Zaleca się posadowienie 
przebudowanego przepustu w sposób bezpośredni. 

12) Km 10+329,70 (rzeka Lipówka). 
Przepust dwukanałowy o takich samych przekrojach: kręgi betonowe Ø wewn. 
0,7 m. Górę przepustu zaniwelowano na rzędnej 59,70 m n.p.m. od strony SW 
i NE, dół przepustu na rzędnej 59,00 m n.p.m. Przepust jest wypełniony wodą. 
Poziom wody w przepuście zaniwelowano na rzędnych: 59,11 m n.p.m. od 
strony SW i 59,34 m n.p.m. od strony NE. Oś drogi nad przepustem 
zaniwelowano na rzędnej 61,02 m n.p.m. Pod przepustem grunty nasypowe 
oraz rodzime grunty spoiste w stanie plastycznym (IL=0,35) oraz grunty sypkie 
w stanie luźnym i średniozagęszczonym (ID=0,25 ÷ 0,50). Zaleca się 
posadowienie przebudowanego przepustu w sposób bezpośredni. 

13) Km 11+216,50 (rzeka Lipówka). 
Kręgi betonowe Ø wewn. 1,0 m. Górę przepustu zaniwelowano na rzędnych: 
65,78 m n.p.m. od strony SE i 65,80 m n.p.m. od NW, dół przepustu 
odpowiednio na rzędnych: 64,78 i 64,80 m n.p.m. Przepust jest wypełniony 
wodą. Poziom wody w przepuście zaniwelowano na rzędnych:  
64,79 m n.p.m. od strony SE i 64,98 m n.p.m. od strony NW. Oś drogi nad 
przepustem zaniwelowano na rzędnej 67,05 m n.p.m. Pod przepustem rodzime 
grunty sypkie w stanie średniozagęszczonym (ID=0,50). Zaleca się 
posadowienie przebudowanego przepustu w sposób bezpośredni. 
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14) Km 11+582,70 (rzeka Lipówka). 
Kręgi betonowe Ø wewn. 0,95 m. Górę przepustu zaniwelowano na rzędnych: 
66,67 m n.p.m. od strony S i 66,94 m n.p.m. od N, dół przepustu odpowiednio 
na rzędnych: 65,72 i 65,99 m n.p.m. Przepust jest wypełniony wodą. Poziom 
wody w przepuście zaniwelowano na rzędnych: 66,14 m n.p.m. od strony S  
i 66,30 m n.p.m. od strony N. Oś drogi nad przepustem zaniwelowano na 
rzędnej 69,21 m n.p.m. Pod przepustem grunty sypkie w stanie 
średniozagęszczonym (ID=0,50). Zaleca się posadowienie przebudowanego 
przepustu w sposób bezpośredni. 

15) Km 12+253,50. 
Rura ceramiczna Ø wewn. 0,15 m o dł. 15,5 m łącząca 2 studnie z kręgów 
betonowych.  Górę rury przy wlocie do studni zaniwelowano na rzędnych:  
76,01 m n.p.m. od strony SW i 76,03 m n.p.m. od NE, dół przepustu 
odpowiednio na rzędnych: 75,80 i 75,82 m n.p.m. Przepust rurowy suchy. 
Poziom wody w studniach zbiorczych zaniwelowano na rzędnych:  
75,64 m n.p.m. od strony SW i 75,76 m n.p.m. od strony NE. Oś drogi nad 
przepustem zaniwelowano na rzędnej 79,30 m n.p.m. Pod przepustem rodzime 
grunty spoiste w stanie twardoplastycznym (IL=0,20). Zaleca się posadowienie 
przebudowanego przepustu w sposób bezpośredni. 

16) Km 13+176,00. 
Kręgi betonowe Ø wewn. 0,90 m. Górę przepustu zaniwelowano na rzędnych: 
82,43 m n.p.m. od strony SW i 82,57 m n.p.m. od NE, dół przepustu 
odpowiednio na rzędnych: 81,53 i 81,67 m n.p.m. Przepust jest wypełniony 
wodą od strony NE. Poziom wody w przepuście zaniwelowano na rzędnej 
81,70 m n.p.m. Oś drogi nad przepustem zaniwelowano na rzędnej  
83,57 m n.p.m. Pod przepustem rodzime grunty organiczne. Zaleca się 
posadowienie przebudowanego przepustu w sposób bezpośredni, po wymianie 
gruntów organicznych (warstwa IIIa) na nasyp budowlany z gruntów sypkich 
odpowiednio zagęszczonych. 

17) Km 13+556,30. 
Kręgi betonowe Ø wewn. 0,60 m. Górę przepustu zaniwelowano na rzędnych: 
88,62 m n.p.m. od strony SW i 88,42 m n.p.m. od NE, dół przepustu 
odpowiednio na rzędnych: 87,88 i 87,68 m n.p.m. Przepust jest wypełniony 
wodą. Poziom wody w przepuście zaniwelowano na rzędnych: 88,31 m n.p.m. 
od strony SW i 88,31 m n.p.m. od strony NE. Oś drogi nad przepustem 
zaniwelowano na rzędnej 89,84 m n.p.m. Pod przepustem rodzime grunty 
organiczne oraz grunty spoiste w stanie plastycznym (IL=0,35). Zaleca się 
posadowienie przebudowanego przepustu w sposób bezpośredni, po wymianie 
gruntów organicznych (warstwa IIIa) na nasyp budowlany z gruntów sypkich 
odpowiednio zagęszczonych. 
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18) Km 13+699,00. 
Kręgi betonowe Ø wewn. 0,6 m. Górę przepustu zaniwelowano na rzędnych: 
89,22 m n.p.m. od strony SW i 89,28 m n.p.m. od NE, dół przepustu 
odpowiednio na rzędnych: 88,48 i 88,54 m n.p.m. Przepust jest wypełniony 
wodą. Poziom wody w przepuście zaniwelowano na rzędnych: 88,90 m n.p.m. 
od strony SW i 88,91 m n.p.m. od strony NE. Oś drogi nad przepustem 
zaniwelowano na rzędnej 90,67 m n.p.m. Pod przepustem rodzime grunty 
spoiste w stanie plastycznym i miękkoplastycznym (IL=0,35 ÷ 0,55). Zaleca się 
posadowienie przebudowanego przepustu w sposób bezpośredni. 

19) Km 15+156,50. 
Kręgi betonowe Ø wewn. 0,6 m. Górę przepustu zaniwelowano na rzędnych: 
93,50 m n.p.m. od strony SW i 93,02 m n.p.m. od NE. Przepust od strony NE 
jest wypełniony wodą, poziom wody zaniwelowano na rzędnej 92,62 m n.p.m. 
Oś drogi nad przepustem zaniwelowano na rzędnej  
95,00 m n.p.m. Pod przepustem rodzime grunty spoiste w stanie 
twardoplastycznym (IL=0,20). Zaleca się posadowienie przebudowanego 
przepustu w sposób bezpośredni. 

20) Km 15+788,30. 
Kręgi betonowe Ø wewn. 0,50 m. Górę przepustu zaniwelowano na rzędnych: 
92,90 m n.p.m. od strony SW i 92,68 m n.p.m. od NE, dół przepustu 
odpowiednio na rzędnych: 92,30 i 92,08 m n.p.m. Przepust jest wypełniony 
wodą. Poziom wody w przepuście zaniwelowano na rzędnych: 92,37 m n.p.m. 
od strony SW i 92,22 m n.p.m. od strony NE. Oś drogi nad przepustem 
zaniwelowano na rzędnej 93,78 m n.p.m. Pod przepustem rodzime grunty 
organiczne oraz grunty spoiste  z domieszką części organicznych w stanie 
miękkoplastycznym (IL=0,55). Poniżej rodzime grunty spoiste w stanie 
plastycznym i miękkoplastycznym (IL=0,35÷0,55). Zaleca się posadowienie 
przebudowanego przepustu w sposób bezpośredni, po wymianie gruntów 
organicznych (warstwa IIIa) i gruntów spoistych z domieszką części 
organicznych (warstwa IVc) na nasyp budowlany z gruntów sypkich 
odpowiednio zagęszczonych. 

21) Km 16+069,30. 
Kręgi betonowe Ø wewn. 0,60 m. Górę przepustu zaniwelowano na rzędnych: 
91,36 m n.p.m. od strony SW i 91,29 m n.p.m. od NE, dół przepustu na rzędnej 
90,59 m n.p.m. Przepust jest wypełniony wodą. Poziom wody  
w przepuście zaniwelowano na rzędnej: 90,78 m n.p.m. od strony SW  
i 90,67 m n.p.m. od strony NE. Oś drogi nad przepustem zaniwelowano na 
rzędnej 92,57 m n.p.m. Pod przepustem grunty nasypowe, poniżej rodzime 
grunty organiczne. Zaleca się posadowienie przebudowanego przepustu  
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w sposób bezpośredni, po wymianie gruntów organicznych (warstwa IIIa) na 
nasyp budowlany z gruntów sypkich odpowiednio zagęszczonych. 

22) Km 16+292,80. 
Kręgi betonowe Ø wewn. 0,50 m. Górę przepustu zaniwelowano na rzędnych: 
93,25 m n.p.m. od strony SW i 93,07 m n.p.m. od NE, dół przepustu 
odpowiednio na rzędnych: 92,65 i 92,47 m n.p.m. Przepust jest wypełniony 
wodą. Poziom wody w przepuście zaniwelowano na rzędnych: 92,83 m n.p.m. 
od strony SW i 92,60 m n.p.m. od strony NE. Oś drogi nad przepustem 
zaniwelowano na rzędnej 94,46 m n.p.m. Pod przepustem grunty nasypowe, 
poniżej rodzime grunty organiczne oraz grunty sypkie  z domieszką humusu w 
stanie luźnym (ID=0,25) oraz rodzime grunty spoiste w stanie 
miękkoplastycznym (IL=0,55). Zaleca się posadowienie przebudowanego 
przepustu w sposób bezpośredni, po wymianie gruntów organicznych (warstwa 
IIIa) i gruntów sypkich z domieszką humusu (warstwa IVe) na nasyp 
budowlany z gruntów sypkich odpowiednio zagęszczonych. 

23) Km 17+077,90. 
Kręgi betonowe Ø wewn. 0,7 m. Górę przepustu zaniwelowano na rzędnych: 
89,34 m n.p.m. od strony W i 89,28 m n.p.m. od E. Przepust jest wypełniony 
wodą. Poziom wody w przepuście zaniwelowano na rzędnych:  
89,02 m n.p.m. od strony W i 89,01 m n.p.m. od strony E. Oś drogi nad 
przepustem zaniwelowano na rzędnej 90,46 m n.p.m. Pod przepustem rodzime 
grunty spoiste w stanie plastycznym (IL=0,35). Zaleca się posadowienie 
przebudowanego przepustu w sposób bezpośredni. 

24) Km 17+206,00. 
Przepust dwukanałowy o identycznym przekroju: rura PCV Ø 0,50 m.  Górę 
rury zaniwelowano na rzędnej: 89,71 m n.p.m. od strony S i 89,56 m n.p.m. od 
N, dół rury odpowiednio na rzędnych: 89,21 i 89,06 m n.p.m. Przepust jest 
wypełniony wodą. Poziom wody w przepuście zaniwelowano na rzędnych:  
89,26 m n.p.m. od strony S i 89,24 m n.p.m. od strony N. Oś drogi nad 
przepustem zaniwelowano na rzędnej 90,85 m n.p.m. Pod przepustem rodzime 
grunty spoiste w stanie plastycznym (IL=0,35). Zaleca się posadowienie 
przebudowanego przepustu w sposób bezpośredni. 

25) Km 17+858,30. 
Kręgi betonowe Ø wewn. 0,6 m. Górę przepustu zaniwelowano na rzędnych: 
90,52 m n.p.m. od strony SW i 90,54 m n.p.m., dół przepustu odpowiednio na 
rzędnych: 89,72 i 89,74 m n.p.m. Przepust jest wypełniony wodą. Poziom 
wody w przepuście zaniwelowano na rzędnych: 90,08 m n.p.m. od strony SW  
i 90,09 m n.p.m. od strony NE. Oś drogi nad przepustem zaniwelowano na 
rzędnej 92,45 m n.p.m. Pod przepustem rodzime grunty sypkie w stanie 
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średniozagęszczonym (ID=0,50). Zaleca się posadowienie przebudowanego 
przepustu w sposób bezpośredni. 

26) Km 19+565,40. 
Rura Ø 0,76 m.  Górę rury zaniwelowano na rzędnych: 89,05 m n.p.m.  
od strony S i 88,90 m n.p.m. od N, dół rury odpowiednio na rzędnych:  
88,05 i 87,90 m n.p.m. Przepust jest wypełniony wodą. Poziom wody  
w przepuście zaniwelowano na rzędnych: 88,15 m n.p.m. od strony S  
i 88,01 m n.p.m. od strony N. Oś drogi nad przepustem zaniwelowano na 
rzędnej 90,62 m n.p.m. Pod przepustem rodzime grunty spoiste w stanie 
plastycznym (IL=0,35) oraz grunty sypkie w stanie średniozagęszczonym 
(ID=0,50). Zaleca się posadowienie przebudowanego przepustu w sposób 
bezpośredni. 

27) 20+205,50 (rzeka Banówka). 
Przepust betonowy o przekroju prostokątnym. Górę przepustu zaniwelowano 
na rzędnych: 88,64 m n.p.m. od strony SW i 88,61 m n.p.m. od NE, dół 
przepustu odpowiednio na rzędnych: 85,64 i 85,61 m n.p.m. Przepust jest 
wypełniony wodą. Poziom wody w przepuście zaniwelowano na rzędnych:  
85,79 m n.p.m. od strony SW i 85,78 m n.p.m. od strony NE. Oś drogi nad 
przepustem zaniwelowano na rzędnej 89,27 m n.p.m. Pod przepustem rodzime 
grunty sypkie w stanie średniozagęszczonym (ID=0,50). Zaleca się 
posadowienie przebudowanego przepustu w sposób bezpośredni. 

28) Km 20+450,70. 
Rura PCV Ø 0,60 m.  Górę rury zaniwelowano na rzędnych: 90,20 m n.p.m. od 
strony S i 89,51 m n.p.m. od N, dół rury odpowiednio na rzędnych:  
89,55 i 88,78 m n.p.m. Przepust jest wypełniony wodą. Poziom wody  
w przepuście zaniwelowano na rzędnych: 89,55 m n.p.m. od strony  
S i 88,87 m n.p.m. od strony N. Oś drogi nad przepustem zaniwelowano na 
rzędnej 91,09 m n.p.m. Pod przepustem rodzime grunty spoiste w stanie 
plastycznym i miękkoplastycznym (IL=0,35 ÷ 0,55). Zaleca się posadowienie 
przebudowanego przepustu w sposób bezpośredni. 

29) Km 20+729,00. 
Kręgi betonowe Ø wewn. 0,5 m. Górę przepustu zaniwelowano na rzędnych: 
88,98 m n.p.m. od strony SW i 89,04 m n.p.m. od NE, dół przepustu 
odpowiednio na rzędnych: 88,36 i 88,42 m n.p.m.  Przepust jest wypełniony 
wodą. Poziom wody w przepuście zaniwelowano na rzędnych: 88,87 m n.p.m. 
od strony SW i 88,76 m n.p.m. od strony NE. Oś drogi nad przepustem 
zaniwelowano na rzędnej 90,17 m n.p.m. Pod przepustem rodzime grunty 
sypkie w stanie luźnym i średniozagęszczonym (ID = 0,25 ÷ 0,50). Zaleca się 
posadowienie przebudowanego przepustu w sposób bezpośredni. 
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30) Km 20+882,00. 
Kręgi betonowe Ø wewn. 0,5 m. Górę przepustu zaniwelowano na rzędnych: 
89,64 m n.p.m. od strony SW i 89,76 m n.p.m. od NE, dół przepustu 
odpowiednio na rzędnych: 89,02 i 89,14 m n.p.m.   Przepust jest wypełniony 
wodą. Poziom wody w przepuście zaniwelowano na rzędnych:  
89,40 m n.p.m. od strony SW i 89,34 m n.p.m. od strony NE. Oś drogi nad 
przepustem zaniwelowano na rzędnej 90,72 m n.p.m. Pod przepustem rodzime 
grunty organiczne. Poniżej rodzime grunty spoiste w stanie plastycznym 
(IL=0,35) oraz grunty sypkie  w stanie średniozagęszczonym (ID = 0,45 ÷ 0,50). 
Zaleca się posadowienie przebudowanego przepustu w sposób bezpośredni, po 
wymianie gruntów organicznych (warstwa IIIa)  na nasyp budowlany  
z gruntów sypkich odpowiednio zagęszczonych. 

31) Km 20+912,00. 
Zgodnie z mapą sytuacyjno – wysokościową pod nasypem drogowym biegnie 
kanalizacja deszczowa Ø 0,2 m. 

32) Km 21+278,90. 
Kręgi betonowe Ø wewn. 0,5 m. Górę przepustu zaniwelowano na rzędnych: 
93,69 m n.p.m. od strony W i 93,60 m n.p.m. od E, dół przepustu odpowiednio 
na rzędnych: 93,07 i 92,98 m n.p.m.   Przepust jest wypełniony wodą. Poziom 
wody w przepuście zaniwelowano na rzędnych: 93,35 m n.p.m. od strony W  
i 93,34 m n.p.m. od strony E. Oś drogi nad przepustem zaniwelowano na 
rzędnej 95,33 m n.p.m. Pod przepustem nasypy niekontrolowane. Poniżej 
rodzime grunty organiczne oraz grunty sypkie  w stanie średniozagęszczonym 
(ID = 0,50). Zaleca się posadowienie przebudowanego przepustu w sposób 
bezpośredni, po wymianie nasypów niekontrolowanych (warstwa I) i gruntów 
organicznych (warstwa IIIa)  na nasyp budowlany z gruntów sypkich 
odpowiednio zagęszczonych. 

33) Km 22+436,80. 
Kręgi betonowe Ø wewn. 0,5 m. Przepust od strony wschodniej całkowicie 
zasypany. Górę przepustu zaniwelowano na rzędnej 96,71 m n.p.m. od strony 
W, dół przepustu na rzędnej 96,09 m n.p.m.   Przepust jest wypełniony 
nanosem. Poziom nanosu w przepuście zaniwelowano na rzędnej  
96,35 m n.p.m. od strony W. Oś drogi nad przepustem zaniwelowano na 
rzędnej 97,93 m n.p.m. Pod przepustem rodzime grunty sypkie  w stanie 
średniozagęszczonym (ID = 0,50). Zaleca się posadowienie przebudowanego 
przepustu w sposób bezpośredni. 

34) Km 22+543,40. 
Kręgi betonowe Ø wewn. 0,5 m. Górę przepustu zaniwelowano na rzędnych: 
96,31 m n.p.m. od strony W i 95,99 m n.p.m. od E, dół przepustu odpowiednio 
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na rzędnych: 95,69 i 95,37 m n.p.m. Przepust jest wypełniony nanosem. 
Poziom nanosu w przepuście zaniwelowano na rzędnych: 95,90 m n.p.m.  
od strony W i 95,73 m n.p.m. od strony E. Oś drogi nad przepustem 
zaniwelowano na rzędnej 97,70 m n.p.m. Pod przepustem grunty spoiste  
w stanie twardoplastycznym (IL = 0,20). Zaleca się posadowienie 
przebudowanego przepustu w sposób bezpośredni. 

35) Km 23+022,80. 
Kręgi betonowe Ø wewn. 0,5 m. Górę przepustu zaniwelowano na rzędnych: 
98,06 m n.p.m. od strony W i 98,01 m n.p.m. od E, dół przepustu odpowiednio 
na rzędnych: 97,44 i 97,39 m n.p.m. Przepust jest wypełniony nanosem i wodą. 
Poziom wody w przepuście zaniwelowano na rzędnej: 97,72 m n.p.m.  
od strony W i 97,69 m n.p.m. od strony E. Oś drogi nad przepustem 
zaniwelowano na rzędnej 99,31 m n.p.m. Pod przepustem grunty spoiste  
w stanie plastycznym i twardoplastycznym (IL = 0,20 ÷ 0,30). Woda gruntowa 
w postaci sączeń na głębokości 0,3 ÷ 1,1 m p.p.t. Zaleca się posadowienie 
przebudowanego przepustu w sposób bezpośredni. 

36) Km 23+382,00. 
Kręgi betonowe Ø wewn. 0,5 m. Górę przepustu zaniwelowano na rzędnych: 
102,22 m n.p.m. od strony W i 102,02 m n.p.m. od strony E, dół przepustu 
odpowiednio na rzędnych: 101,60 i 101,35 m n.p.m. Przepust jest wypełniony 
nanosem i wodą. Poziom wody w przepuście zaniwelowano na rzędnych: 
101,98 m n.p.m. od strony W i 101,92 m n.p.m. od strony E. Oś drogi nad 
przepustem zaniwelowano na rzędnej 103,09 m n.p.m. Pod przepustem grunty 
spoiste w stanie plastycznym (IL = 0,35). Zaleca się posadowienie 
przebudowanego przepustu w sposób bezpośredni. 

37) Km 23+847,00. 
Rura PCV Ø 0,60 m.  Górę rury zaniwelowano na rzędnej: 99,95 m n.p.m.  
od strony W i 99,80 m n.p.m. od E, dół rury odpowiednio na rzędnych:  
99,25 i 99,10 m n.p.m. Przepust od strony W jest wypełniony wodą. Poziom 
wody w przepuście zaniwelowano na rzędnej: 99,35 m n.p.m. Oś drogi nad 
przepustem zaniwelowano na rzędnej 100,90 m n.p.m. Pod przepustem 
rodzime grunty spoiste w stanie plastycznym (IL=0,35). Woda gruntowa 
ustabilizowana na głębokości 0,0 ÷ 0,1 m p.p.t. Zaleca się posadowienie 
przebudowanego przepustu w sposób bezpośredni. 

38) Km 24+463,20. 
Rura PCV Ø 0,60 m.  Górę rury zaniwelowano na rzędnych: 98,04 m n.p.m. od 
strony W i 98,06 m n.p.m. od E, dół rury odpowiednio na rzędnych:  
97,35 i 97,37 m n.p.m. Przepust jest wypełniony nanosem i wodą. Poziom 
wody w przepuście zaniwelowano na rzędnych: 97,94 m n.p.m. od strony  
W i 97,95 m n.p.m. od strony E. Oś drogi nad przepustem zaniwelowano na 
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rzędnej 99,27 m n.p.m. Pod przepustem rodzime grunty spoiste w stanie 
plastycznym (IL=0,35). Zaleca się posadowienie przebudowanego przepustu  
w sposób bezpośredni. 

39) Km 25+002,30 (rzeka Burdula). 
Kręgi betonowe Ø wewn. 1,0 m. Górę przepustu zaniwelowano na rzędnych: 
93,75 m n.p.m. od strony W i 93,70 m n.p.m. od strony E, dół przepustu 
odpowiednio na rzędnych: 92,55 i 92,50 m n.p.m. Przepust jest wypełniony 
nanosem i wodą. Poziom wody w przepuście zaniwelowano na rzędnych: 
93,45 m n.p.m. od strony W i 93,42 m n.p.m. od strony E. Oś drogi nad 
przepustem zaniwelowano na rzędnej 95,79 m n.p.m. Pod przepustem grunty 
spoiste w stanie twardoplastycznym (IL = 0,20). Zaleca się posadowienie 
przebudowanego przepustu w sposób bezpośredni. 

40) Km 26+015,50. 
Kręgi betonowe Ø wewn. 0,40 m. Górę przepustu zaniwelowano na rzędnych: 
94,70 m n.p.m. od strony W i 94,45 m n.p.m. od strony E, dół przepustu 
odpowiednio na rzędnych: 94,15 i 93,95 m n.p.m. Przepust jest wypełniony 
nanosem i wodą. Poziom wody w przepuście zaniwelowano na rzędnych: 
94,36 m n.p.m. od strony W i 94,06 m n.p.m. od strony E. Oś drogi nad 
przepustem zaniwelowano na rzędnej 96,00 m n.p.m. Pod przepustem grunty 
spoiste w stanie twardoplastycznym i plastycznym (IL = 0,20÷0,35). Zaleca się 
posadowienie przebudowanego przepustu w sposób bezpośredni. 

41) Km 26+432,00. 
Rura PCV Ø 0,60 m.  Górę rury zaniwelowano na rzędnych: 94,01 m n.p.m. od 
strony W i 93,81 m n.p.m. od E, dół rury odpowiednio na rzędnych:  
93,30 i 93,10 m n.p.m. Przepust jest wypełniony nanosem i wodą. Poziom 
wody w przepuście zaniwelowano na rzędnej: 93,46 m n.p.m. od strony  
W i 93,35 m n.p.m. od strony E. Oś drogi nad przepustem zaniwelowano na 
rzędnej 95,33 m n.p.m. Pod przepustem rodzime grunty spoiste w stanie 
plastycznym (IL=0,35). Zaleca się posadowienie przebudowanego przepustu  
w sposób bezpośredni. 

42) 28+387,10 (rzeka Wałsza). 
Przepust betonowy o przekroju prostokątnym. Górę przepustu zaniwelowano 
na rzędnych: 70,79 m n.p.m. od strony W i 70,94 m n.p.m. od E, dół przepustu 
odpowiednio na rzędnych: 69,57 i 69,55 m n.p.m. Przepust jest wypełniony 
wodą. Poziom wody w przepuście zaniwelowano na rzędnych: 69,79 m n.p.m. 
od strony W i 69,81 m n.p.m. od strony E. Oś drogi nad przepustem 
zaniwelowano na rzędnej 72,21 m n.p.m. Pod przepustem rodzime grunty 
spoiste w stanie plastycznym (IL = 0,35), poniżej grunty organiczne do 
głębokości 13,0 m p.p.t. oraz grunty spoiste w stanie miękkoplastycznym  
(IL = 0,70). Zaleca się posadowienie przebudowanego przepustu w sposób 
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bezpośredni, po wymianie gruntów organicznych (warstwa IIIa)  lub po 
wzmocnieniu podłoża gruntowego. 

Budowę istniejących przepustów oraz warunki gruntowo – wodne w miejscu ich 
występowania w sposób szczegółowy przedstawiono na załączniku nr 5 
opracowania. 

1.4. OPIS WYKONANYCH ODKRYWEK KONSTRUKCJI JEZDNI. 

Na omawianym odcinku drogi wykonano 60 odkrywek konstrukcji jezdni: K1 ÷ 
K59. Poniżej przedstawiono opisy warstw bitumicznych w poszczególnych 
odkrywkach. 

K1 km 0+066 
I warstwa bitumiczna, smołowa z kruszywem naturalnym o grubości 6 cm. 

K2 km 0+525 
II warstwy bitumiczne, smołowe z kruszywem naturalnym o łącznej grubości  
12 cm (4 cm + 8 cm). 

K3 km 1+000 
IV warstwy bitumiczne, smołowe z kruszywem naturalnym o łącznej grubości  
22 cm (3 cm + 4 cm + 8cm + 7 cm). 

K4 km 1+520 
II warstwy bitumiczne, smołowe z kruszywem naturalnym o łącznej grubości  
10 cm (3 cm + 7 cm). 

K5 km 1+980 
IV warstwy bitumiczne, smołowe z kruszywem naturalnym o łącznej grubości  
19 cm (3 cm + 3 cm + 4 cm + 9 cm). 

K6 km 2+520 
III warstwy bitumiczne, smołowe z kruszywem naturalnym o łącznej grubości  
12 cm (3 cm + 3 cm + 6 cm). 

K7 km 3+020 
III warstwy bitumiczne, smołowe z kruszywem naturalnym o łącznej grubości  
13 cm (3 cm + 5 cm + 5 cm). 

K8 km 3+500 
III warstwy bitumiczne, smołowe z kruszywem naturalnym o łącznej grubości  
11 cm (3 cm + 5 cm + 3 cm). 

K9 km 4+000 
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III warstwy bitumiczne, smołowe z kruszywem naturalnym o łącznej grubości  
16 cm (3 cm + 7 cm + 6 cm). 

K10 km 4+500 
III warstwy bitumiczne, smołowe z kruszywem naturalnym o łącznej grubości  
17 cm (3 cm + 8 cm + 6 cm). 

K11 km 5+000 
III warstwy bitumiczne, smołowe z kruszywem naturalnym o łącznej grubości  
17 cm (3 cm + 9 cm + 5 cm). 

K12 km 5+500 
II warstwy bitumiczne, smołowe z kruszywem naturalnym o łącznej grubości  
11 cm (3 cm + 8 cm). 

K13 km 6+000 
IV warstwy bitumiczne, smołowe z kruszywem naturalnym o łącznej grubości  
20 cm (5 cm + 7 cm + 5 cm + 3 cm). 

K14 km 6+500 
II warstwy bitumiczne, smołowe z kruszywem naturalnym o łącznej grubości  
14 cm (6 cm + 8 cm). 

K15 km 6+940 
III warstwy bitumiczne, smołowe z kruszywem naturalnym o łącznej grubości  
19 cm (4 cm + 6 cm + 9 cm). 

K16 km 7+500 
I warstwa bitumiczna, smołowa z kruszywem naturalnym o grubości 7 cm. 

K17 km 8+000 
II warstwy bitumiczne, smołowe z kruszywem naturalnym o łącznej grubości  
10 cm (5 cm + 5 cm). 

K18 km 8+500 
I warstwa bitumiczna, smołowa z kruszywem naturalnym o grubości 7 cm. 

K19 km 9+000 
II warstwy bitumiczne, smołowe z kruszywem naturalnym o łącznej grubości  
8 cm (5 cm + 3 cm). 

K20A km 9+500 
II warstwy bitumiczne, smołowe z kruszywem naturalnym o łącznej grubości  
8 cm (2 cm + 6 cm). 



 

Opinia chroniona ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 80/2000) – wszelkie zmiany, 
powielanie, udostępnianie i wykorzystywanie przez osoby trzecie, bez zgody autora Zabronione. 

  
 

19

K20 km 10+000 
I warstwa bitumiczna, smołowa z kruszywem naturalnym o grubości 7 cm. 

K21 km 10+500 
III warstwy bitumiczne, smołowe z kruszywem naturalnym o łącznej grubości  
12 cm (4 cm + 1 cm + 7 cm). 

K22 km 11+000 
III warstwy bitumiczne, smołowe z kruszywem naturalnym o łącznej grubości  
20 cm (5 cm + 6 cm + 9 cm). 

K23 km 11+537 
IV warstwy bitumiczne, smołowe z kruszywem naturalnym o łącznej grubości  
22 cm (3 cm + 4 cm + 8 cm + 7 cm). 

K24 km 12+000 
I warstwa bitumiczna, smołowa z kruszywem naturalnym o grubości 12 cm. 

K25 km 12+500 
II warstwy bitumiczne, smołowe z kruszywem naturalnym o łącznej grubości  
6 cm (2 cm + 4 cm). 

K26 km 13+000 
II warstwy bitumiczne, smołowe z kruszywem naturalnym o łącznej grubości  
9 cm (3 cm + 6 cm). 

K27 km 13+500 
I warstwa bitumiczna, smołowa z kruszywem naturalnym o grubości 3 cm. 

K28 km 14+000 
I warstwa bitumiczna, smołowa z kruszywem naturalnym o grubości 6 cm. 

K29 km 14+500 
V warstw bitumicznych, smołowych z kruszywem naturalnym o łącznej grubości  
15 cm (4 cm + 3 cm + 4 cm + 2 cm + 2 cm). 

K30 km 15+000 
III warstwy bitumiczne, smołowe z kruszywem naturalnym o łącznej grubości  
17 cm (5 cm + 7 cm + 5 cm). 

K31 km 15+500 
I warstwa bitumiczna, smołowa z kruszywem naturalnym o grubości 5 cm. 
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K32 km 16+000 
II warstwy bitumiczne, smołowe z kruszywem naturalnym o łącznej grubości  
9 cm (4 cm + 5 cm). 

K33 km 16+500 
II warstwy bitumiczne, smołowe z kruszywem naturalnym o łącznej grubości  
7 cm (5 cm + 2 cm). 

K34 km 17+000 
III warstwy bitumiczne, smołowe z kruszywem naturalnym o łącznej grubości  
10 cm (4 cm + 4 cm + 2 cm). 

K35 km 17+500 
VI warstw bitumicznych, smołowych z kruszywem naturalnym o łącznej grubości  
17 cm (3 cm + 5 cm + 3 cm + 1 cm + 2 cm + 2 cm). 

K36 km 18+000 
V warstw bitumicznych, smołowych z kruszywem naturalnym o łącznej grubości  
15 cm (4 cm + 3 cm + 2 cm + 2 cm + 4 cm). 

K37 km 18+500 
II warstwy bitumiczne, smołowe z kruszywem naturalnym o łącznej grubości  
15 cm (3 cm + 12 cm). 

K38 km 19+000 
III warstwy bitumiczne, smołowe z kruszywem naturalnym o łącznej grubości  
15 cm (5 cm + 4 cm + 6 cm). 

K39 km 19+500 
IV warstwy bitumiczne, smołowe z kruszywem naturalnym o łącznej grubości  
14 cm (2 cm + 4 cm + 3,5 cm + 4,5 cm). 

K40 km 20+000 
III warstwy bitumiczne, smołowe z kruszywem naturalnym o łącznej grubości  
12 cm (3 cm + 4 cm + 5 cm). 

K41 km 20+503 
IV warstwy bitumiczne, smołowe z kruszywem naturalnym o łącznej grubości  
19 cm (3 cm + 5 cm + 6 cm + 5 cm). 

K42 km 21+000 
III warstwy bitumiczne, smołowe z kruszywem naturalnym o łącznej grubości  
20 cm (7 cm + 3 cm + 10 cm). 

K44 km 21+500 
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III warstwy bitumiczne, smołowe z kruszywem naturalnym o łącznej grubości  
14 cm (5 cm + 2 cm + 7 cm). 

K45 km 22+500 
III warstwy bitumiczne, smołowe z kruszywem naturalnym o łącznej grubości  
16 cm (7 cm + 2 cm + 7 cm). 

K46 km 23+000 
IV warstwy bitumiczne, smołowe z kruszywem naturalnym o łącznej grubości  
14 cm (5 cm + 3 cm + 2 cm + 4 cm). 

K47 km 23+500 
V warstw bitumicznych, smołowych z kruszywem naturalnym o łącznej grubości  
13 cm (2 cm + 3 cm + 2 cm + 2,5 cm + 3,5 cm). 

K48 km 24+000 
IV warstwy bitumiczne, smołowe z kruszywem naturalnym o łącznej grubości  
14 cm (3 cm + 6 cm + 2 cm + 3 cm). 

K49 km 24+500 
III warstwy bitumiczne, smołowe z kruszywem naturalnym o łącznej grubości  
15 cm (3 cm + 2 cm +  10 cm). 

K50 km 25+038 
IV warstwy bitumiczne, smołowe z kruszywem naturalnym o łącznej grubości  
18 cm (3 cm + 5,5 cm + 3,5 cm + 6 cm). 

K51 km 25+430 
III warstwy bitumiczne, smołowe z kruszywem naturalnym o łącznej grubości  
17 cm (3 cm + 7 cm + 7 cm). 

K52 km 25+958 
III warstwy bitumiczne, smołowe z kruszywem naturalnym o łącznej grubości  
15 cm (5 cm + 4 cm + 6 cm). 

K53 km 26+500 
IV warstwy bitumiczne, smołowe z kruszywem naturalnym o łącznej grubości  
17 cm (3 cm + 2 cm + 4 cm + 8 cm). 

K54 km 27+987 
II warstwy bitumiczne, smołowe z kruszywem naturalnym o łącznej grubości  
10 cm (6 cm + 4 cm). 

K55 km 28+220 
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II warstwy bitumiczne, smołowe z kruszywem naturalnym o łącznej grubości  
5 cm (1 cm + 4 cm). 

K56 km 28+357 
II warstwy bitumiczne, smołowe z kruszywem naturalnym o łącznej grubości  
13 cm (9 cm + 4 cm). 

K57 km 28+000  
I warstwa bitumiczna, smołowa z kruszywem naturalnym o grubości 3 cm. 

K58 km 28+606 
I warstwa bitumiczna, smołowa z kruszywem naturalnym o grubości 1 cm. 

K59 km 28+812 
III warstwy bitumiczne, smołowe z kruszywem naturalnym o łącznej grubości  
9 cm (3 cm + 4 cm + 2 cm). 

Konstrukcję oraz zdjęcia warstw bitumicznych w poszczególnych odkrywkach 
przedstawiono na załączniku nr 6 opracowania. 

1.5. BUDOWA GEOLOGICZNA ORAZ WARUNKI WODNE. 

Obszar badań jest zróżnicowany pod względem geomorfologicznym. Odcinek 
drogi od km 0+000 do km 27+000 stanowi fragment wysoczyzny morenowej 
poprzecinanej lokalnymi obniżeniami terenowymi oraz niewielkimi ciekami 
wodnymi i rzekami: Lipówka, Biebrza, Banówka, Burdula. Pozostały odcinek  od 
km 27+000 do 28+840,80 jest to fragment doliny rzeki Wałszy. Teren badań 
budują holoceńskie nasypy niekontrolowane, gleby, grunty organiczne i osady 
deluwialno – aluwialne zalegające na plejstoceńskich gruntach morenowych oraz 
trzeciorzędowych (mioceńskich) osadach zastoiskowych. Grunty plejstoceńskie 
zostały zdeponowane podczas zlodowacenia północnopolskiego. Naturalne 
ukształtowanie terenu zostało zmienione w wyniku działalności człowieka,  
o czym świadczą nawiercone grunty nasypowe. 

Nawiercone na obszarze badań grunty zaliczono do sześciu warstw 
geologicznych, które szczegółowo opisano w punkcie 1.6. opracowania. 

Część wykonanych otworów wiertniczych jest sucha do głębokości 
przeprowadzonego rozpoznania. W pozostałych wykonanych otworach 
wiertniczych stwierdzono występowanie wody gruntowej o zwierciadle 
swobodnym, zwierciadle napiętym oraz w postaci sączeń w obrębie gruntów 
organicznych i spoistych. Poziom lustra wody gruntowej ustabilizował się na 
głębokości 0,0 ÷ 1,8 m p.p.t. to jest w zakresie rzędnych  168,72 ÷  
170,15 m n.p.m.  
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Przedstawiony powyżej „obraz” warunków wodnych pochodzi z okresu 
polowych badań geotechnicznych (styczeń - maj 2016r.). W zależności od 
opadów atmosferycznych i wiosennych roztopów poziom lustra wody gruntowej  
w miejscu badań może ulegać cyklicznym wahaniom, szacunkowo  
o ok. 0,5 m. 

Warunki gruntowo – wodne miejsca badań wraz z podziałem na warstwy 
geotechniczne przedstawiono na przekrojach geotechnicznych (zał. 4 i zał. 5). 

1.6. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA PODŁO ŻA 
GRUNTOWEGO. 

Nawiercone na obszarze badań grunty zaliczono do sześciu warstw 
geologicznych. Do warstwy pierwszej zaliczono holoceńskie nasypy 
niekontrolowane, do drugiej gleby, do trzeciej grunty organiczne, do czwartej 
osady deluwialno – aluwialne, do piątej plejstoceńskie grunty morenowe, do 
szóstej trzeciorzędowe osady zastoiskowe. 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 
humusowych, glin humusowych przewarstwianych piaskami 
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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 9 próbek gruntów organicznych (z otworów  
o numerach: 123, 123C, 126, 129, 130, 133, 136 i 137) wykonano 
oznaczenie wilgotności naturalnej wn = 26,63 ÷ 49,76 % oraz 
zawartości części organicznych Iom = 21,60 ÷ 65,23 %. 

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 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, gliny 
pylaste na pograniczu glin pylastych zwięzłych, gliny zwięzłe humusowe na 
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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 pobranych próbek gruntów z otworów o numerach: 123A i 137 
wykonano oznaczenie wilgotności naturalnej wn = 23,49 i 53,11 %, 

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 
oraz gliny z częściami roślin 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; 

IVi – piaski średnie o charakterystycznej wartości stopnia zagęszczenia  
ID = 0,45; 

IVj – pospółki o charakterystycznej wartości stopnia zagęszczenia ID = 0,45. 
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warstwy geotechniczne Va, Vb, Vc, Vd, Ve – 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, plastycznym i miękkoplastycznym. 

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; 

Vd – gliny piaszczyste w tym na pograniczu glin i piasków gliniastych, pyły 
piaszczyste, gliny przewarstwiane piaskami gliniastymi i piaskami drobnymi 
o charakterystycznej wartości stopnia plastyczności IL = 0,55; 

Ve – gliny piaszczyste, gliny pylaste w tym przewarstwiane pyłami 
piaszczystymi, pyły piaszczyste, gliny przewarstwiane piaskami gliniastymi 
i piaskami drobnymi o charakterystycznej wartości stopnia plastyczności  
IL = 0,70;  

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 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: 
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Vf – piaski drobne w tym na pograniczu piasków średnich o charakterystycznej 
wartości stopnia zagęszczenia ID = 0,50. 

Dla pobranej próbki gruntu z otworu nr 123A wykonano oznaczenie 
wilgotności naturalnej wn = 27,56 %. 

Vg – 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;  

Vh – pospółki o charakterystycznej wartości stopnia zagęszczenia ID = 0,50. 

warstwy geotechniczne VIa, VIb, VIc – obejmują trzeciorzędowe (mioceńskie) 
osady zastoiskowe reprezentowane przez wilgotne gliny pylaste  
w tym  przewarstwione glinami pylastymi zwięzłymi, pyłami 
piaszczystymi i piaskami pylastymi, gliny pylaste zwięzłe, pyły  
w tym przewarstwione pyłami piaszczystymi i piaskami pylastymi, 
pyły piaszczyste na pograniczu glin pylastych w stanie 
twardoplastycznym, plastycznym oraz miękkoplastycznym. 

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

VIa – gliny pylaste w tym  przewarstwione glinami pylastymi zwięzłymi, pyłami 
piaszczystymi i piaskami pylastymi, gliny pylaste zwięzłe, pyły w tym 
przewarstwione pyłami piaszczystymi i piaskami pylastymi,  
o charakterystycznej wartości stopnia plastyczności IL = 0,20;  

VIb – gliny pylaste w tym  przewarstwione glinami pylastymi zwięzłymi, pyłami 
piaszczystymi i piaskami pylastymi, gliny pylaste zwięzłe, pyły w tym 
przewarstwione pyłami piaszczystymi i piaskami pylastymi, pyły 
piaszczyste na pograniczu glin pylastych o charakterystycznej wartości 
stopnia plastyczności IL = 0,35; 

VIc – gliny pylaste o charakterystycznej wartości stopnia plastyczności IL = 0,60. 

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 VId – obejmuje trzeciorzędowe (mioceńskie)  osady 
zastoiskowe reprezentowane przez wilgotne iły w tym 
przewarstwione glinami i glinami pylastymi, iły pylaste w stanie 
twardoplastycznym o charakterystycznej wartości stopnia 
plastyczności IL = 0,20. Ze względu na genezę grunty tej warstwy 
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zgodnie z klasyfikacją podaną w normie PN-81/B-03020 zalicza się 
do typu ,,D” jako iły niezależnie od pochodzenia geologicznego. 
Mioceńskie grunty zastoiskowe występują we wschodniej  
i południowo – wschodniej  miejscowości Braniewo oraz  
w najbliższych okolicach miejscowości. Zostały one osadzone  
w postaci „kry” przetransportowanej przez lodowiec z północy 
Europy. Występują one w obrębie plejstoceńskich glin morenowych. 

warstwa geotechniczna VIe – obejmuje trzeciorzędowe (mioceńskie) osady 
zastoiskowe reprezentowane przez wilgotne i nawodnione piaski 
drobne i piaski pylaste w stanie średniozagęszczonym  
o charakterystycznej wartości stopnia zagęszczenia ID = 0,50. 

Stopień zagęszczenia dla gruntów sypkich oraz stopień plastyczności dla gruntów 
spoistych ustalono na podstawie 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 2 opracowania. Warunki gruntowo – wodne 
wraz z podziałem na warstwy geotechniczne przedstawiono w formie graficznej 
na przekrojach geotechnicznych (zał. 4 i zał. 5). 

 

1.7. WNIOSKI I ZALECENIA. 

1.7.1. Na badanym obszarze występują holoceńskie nasypy niekontrolowane 
(nN), gleby (H), grunty organiczne (lQh) i osady deluwialno – aluwialne 
(d-aQh) zalegające na plejstoceńskich gruntach morenowych (gQp4) i 
trzeciorzędowych osadach zastoiskowych (liTrz).  Osady zastoiskowe 
(liTrz) zostały zdeponowane w formie „kry” lodowcowej w obrębie 
plejstoceńskich gruntów morenowych.  

1.7.2. Część wykonanych otworów wiertniczych jest sucha do głębokości 
przeprowadzonego rozpoznania. W pozostałych wykonanych otworach 
wiertniczych stwierdzono występowanie wody gruntowej o zwierciadle 
swobodnym, zwierciadle napiętym oraz w postaci sączeń w obrębie 
gruntów organicznych i spoistych. Poziom lustra wody gruntowej 
ustabilizował się na głębokości 0,0 ÷ 1,8 m p.p.t. to jest w zakresie 
rzędnych  168,72 ÷ 170,15 m n.p.m. Szczegóły przedstawiono na 
przekrojach geotechnicznych dołączonych do opracowania (zał. 4, zał. 5). 
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Przedstawiony powyżej „obraz” warunków wodnych pochodzi z okresu 
polowych badań geotechnicznych (styczeń - maj 2016r.). W zależności od 
opadów atmosferycznych i wiosennych roztopów poziom lustra wody 
gruntowej w miejscu badań może ulegać cyklicznym wahaniom, 
szacunkowo o ok. 0,5 m. 

1.7.3. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa 
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania 
geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych  
na badanym obszarze występują obszary:  

• na odcinku od km 0+000 do km 27+280 obszary o prostych oraz 
złożonych warunkach gruntowo – wodnych. Podział obszarów 
przedstawiono w sposób szczegółowy na przekroju podłużnym  
(zał. 4). Dla odcinków projektowanej drogi, gdzie występują złożone 
warunki gruntowo – wodne zgodnie z wyżej wymienionym 
rozporządzeniem należy opracować dokumentację badań podłoża 
gruntowego. 

• na odcinku od km 27+280 do km 28+240,80 obszar  
o skomplikowanych warunkach gruntowo – wodnych. Zgodnie  
z wyżej wymienionym rozporządzeniem dla odcinka  
o skomplikowanych warunkach gruntowo - wodnych należy 
opracować dokumentację geologiczno – inżynierską poprzedzoną 
projektem robót geologicznych. Projekt i dokumentację należy 
złożyć do zatwierdzenia w Wydziale Ochrony Środowiska, 
Leśnictwa i Rolnictwa  Starostwa Powiatowego w Braniewie. 

1.7.4.  Do gruntów słabonośnych na badanym obszarze zaliczono holoceńskie 
gleby oraz grunty organiczne – warstwy geotechniczne: IIa i IIIa. Na 
mapie dokumentacyjnej 1:500 zaznaczono orientacyjne obszary 
występowania słabonośnych gruntów organicznych – są to obszary  
o złożonych  i skomplikowanych warunkach gruntowo – wodnych.  

Tabela obszarów występowania słabonośnych gruntów organicznych. 

L.p. 
Odcinek projektowany DW507, na którym stwierdzono 
występowanie słabonośnych gruntów organicznych [km] 

1 1+427 – 1+512 (lewa strona drogi) 

2 1+607 – 1+862 

3 5+454 – 5+608 

4 11+553 – 11+819 

5 13+120 – 13+270 

6 13+520 – 13+597 (lewa strona drogi) 
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7 14+851 – 14+870 

8 15+760 – 15+823 (lewa strona drogi) 

9 16+046 – 16+100 (lewa strona drogi) 

10 16+240 16+319 

11 17+818 – 17+850 

12 18+780 – 18+873 (prawa strona drogi) 

13 20+780 – 20+840 (lewa strona drogi) 

14 20+840 – 20+910 

15 21+266 – 21+300 

16 21+340 – 21+380 

17 21+380 – 21+410 (prawa strona drogi) 

18 24+469 – 24+489 (prawa strona drogi) 

19 27+280 – 28+346 

20 28+370 – 28+761 

21 28+797 – 28+840 

 

1.7.5.  Występujące na badanym obszarze słabonośne grunty organiczne należy 
wymienić na nasyp budowlany. Wymianę należy przeprowadzić  
w następujący sposób: 

Po obu stronach obszaru wymiany należy zabić igłofiltry i obniżyć 
zwierciadło wody gruntowej do głębokości 1,0 m poniżej spągu gruntów 
słabonośnych. Następnie należy przeprowadzić wymianę gruntów 
słabonośnych na  nasyp budowlany składający się z w dolnej części   
z tłucznia lub płukanego żwiru Ø 2-16 o miąższości 20 cm, 
a w górnej części z pospółki (o wskaźniku uziarnienia U ≥ 3,5). Nasyp 
budowlany należy zagęścić do wskaźnika zagęszczenia zgodnego  
z dokumentacją projektową. 

1.7.6. Pod posadowienie przepustów należy przygotować podłoże w taki sposób 
aby został osiągnięty wskaźnik zagęszczenia IS ≥ 0,98. Zasypki przepustów 
należy wykonać z gruntów sypkich o wskaźniku uziarnienia U ≥ 4,0 
zagęszczonych do wskaźnika zagęszczenia IS ≥ 1,00. 

1.7.7. Na obszarze, gdzie występują skomplikowane warunki gruntowo - wodne 
należy zgodnie z wyżej wymienionym rozporządzeniem wykonać 
szczegółowe badania geotechniczne, a następnie opracowań dokumentację 
geologiczno – inżynierską. Jest to niezbędne ze względu na głębokie 
występowanie na tym obszarze gruntów organicznych (słabonośnych)  
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i konieczność głębokiego wzmocnienia podłoża gruntowego pod przyszły 
nasyp drogowy (rodzaj wzmocnienia do ustalenia). 

1.7.8.  Na czas prowadzenia wymiany gruntów organicznych na nasyp należy  
ustanowić nadzór geologiczny, który będzie miał za zadanie sprawdzenie 
zagęszczenia wykonanego nasypu. 

1.7.9.  Piaski drobnoziarniste oraz piaski pylaste mogą się upłynnić w wyniku 
różnicy ciśnień wody gruntowej, w wyniku odprężenia gruntów w dnie 
wykopu bądź od drgań pracujących maszyn budowlanych. 

1.7.10. Grunty spoiste w dnie wykopu mogą ulec uplastycznieniu. Należy  
je wówczas wybrać, a w ich miejsce ułożyć chudy beton. 

1.7.11. Strefa przemarzania na terenie badań zgodnie z PN-81/B-03020 wynosi 
Hz=1,20 m p.p.t. 
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