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1. WSTĘP 

1.1. Inwestor:    Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu  
ul. Strzelców Bytomskich 7, 
48-084, Opole 
 

1.2. Zleceniodawca:   ProtechniCon Konstrukcje Inżynierskie Maciej Żuchowicz 
Oś. Akademickie 4/45 
31-866 Kraków 
 

1.3. Rodzaj projektowanej inwestycji oraz określenie celu badao i zadania geologicznego. 

Projektuje się przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 1807 Strzelce Opolskie – Krasie-
jów od km 16+543,00 do km 17+101,00 oraz przebudowę mostów w km 16+675,00 i w km 
16+850,00 w Krasiejowie. 

 Badania gruntu wykonano dla potrzeb budownictwa w celu prawidłowego i ekonomiczne-
go zaprojektowania i realizacji przedmiotowej inwestycji.  

Dokumentację opracowano w oparciu o : 
a) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 1998 r w 

sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. 
U. Nr 126, poz.839), 

b) Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadad drogi publiczne i ich usytu-
owanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430), 

 
 

1.4. Warunki gruntowe oraz kategoria geotechniczna.  

- warunki gruntowe: proste; 
- proponowana kategoria geotechniczna: II (przyczółki i filary mostowe). 

Ostateczna decyzja o zakwalifikowaniu inwestycji do kategorii geotechnicznej należy do 
projektanta i powinna uwzględniad przedstawioną w opracowaniu charakterystykę terenu badao, 
parametry fizyczno-mechaniczne gruntów, założenia projektowe i rozwiązania konstrukcyjne. 
 
 

1.5. Położenie terenu badao. Położenie administracyjne.  

Teren badao położony jest w województwie opolskim, w powiecie opolskim, w gminie Ozi-
mek, w miejscowości Krasiejów. Rozpoznanie podłoża obejmuje swoim zakresem rejon drogi po-
wiatowej nr 1807 od km 16+543,00 do km 17+101,00 wraz z obiektami inżynierskimi zlokalizowa-
nymi na tym odcinku.  
 

2. ZAKRES  PRAC  BADAWCZYCH. 

2.1. Prace geodezyjne. 

Otwory badawcze  zostały wyznaczone w oparciu o dostarczony przez Zleceniodawcę plan 
sytuacyjno-wysokościowy w skali 1:500. 
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Otwory  wyznaczono za pomocą taśmy mierniczej dowiązując otwór do istniejących elementów 
terenowych. Rzędne otworów ustalono na podstawie dostarczonej mapy. 
 
2.2. Prace polowe. 

Dla prawidłowego rozpoznania konstrukcji nawierzchni oraz warunków gruntowo-wodnych 
podłoża przedmiotowych obiektów inżynierskich wykonano 15 otworów badawczych do głęboko-
ści 2,5 m wzdłuż ciągu jezdnego drogi powiatowej nr 1807 oraz 8,0÷11,0 m ppt w rejonie przyczół-
ków i przęseł mostowych. Łącznie odwiercono 106,50 mb.  
Wiercenia wykonano wiertnicą mechaniczną typu WM-03H oraz WH Ford F-250 przy zastosowa-
niu świdra spiralnego o średnicy 80÷110 mm. Nawierzchnię oraz podbudowę przewiercono ko-
ronkami o średnicach 90÷110  mm.  
W trakcie wiercenia otworów przeprowadzono analizę makroskopową gruntów oraz pobrano 
próby gruntów dla wykonania badao laboratoryjnych. Dokonano także obserwacji występowania 
wody gruntowej. Po zakooczeniu odwiertów, otwory zlikwidowano urobkiem z zachowaniem ko-
lejności przewiercanych warstw. Ubytki w nawierzchni bitumicznej uzupełniono mieszanką mine-
ralno-asfaltową zagęszczaną na zimno. 
 

2.3. Badania laboratoryjne. 

Uzyskane z wierceo próby gruntów wytypowano do wykonania badao laboratoryjnych. 
W ramach badao laboratoryjnych wykonano: 
- analizę makroskopową gruntów, 
- badanie wilgotności naturalnej, 
- analizę granulometryczną, 
- oraz określono granice Atterberga, w oparciu o które oznaczono stopieo plastyczności gruntów 
spoistych. 
 

2.4. Prace kameralne. 

W ramach prac kameralnych przeprowadzono analizę i ocenę wyników prac polowych i la-
boratoryjnych, a w oparciu o uzyskane wyniki określono konstrukcję nawierzchni, budowę geolo-
giczną, warunki wodne oraz warunki geotechniczne występujące w podłożu wraz z określeniem 
własności fizyko - mechanicznych gruntów rodzimych. 
Budowę podłoża przedstawiono za pomocą warstw geotechnicznych, czyli gruntów jednorodnych 
pod względem stratygraficznym, genetycznym i litologicznym oraz o zbliżonych własnościach fizy-
ko - mechanicznych. 
 
 

3. POŁOŻENIE  I  MORFOLOGIA  BADANEGO  TERENU. 

Zgodnie z podziałem Polski na jednostki fizycznogeograficzne, dokonanym przez J. Kondrac-
kiego (1998), teren badao położony jest w obrębie Równiny Opolskiej (318.57) należącej do ma-
kroregionu Niziny Śląskiej (318.5) należącej do podprowincji Niziny Środkowo-Polskiej (318) 
wchodzącej do prowincji Niziny Środkowoeuropejskiej (34). 

Morfologicznie teren badao położony jest w dolinie rzeki Małej Panwi będącej prawobrzeż-
nym dopływem rzeki Odry. Dolina ta stanowi  szerokie, płaskie obniżenie o przebiegu SE – NW.  
Jest formą denudacyjną wymodelowaną w mało odpornych osadach ilastych górnego triasu wy-
pełnioną powłoka osadów czwartorzędowych. Teren wsi położony jest na wysokości 
180,00÷230,00 m npm. Rzeźba tego terenu jest pochodzenia czwartorzędowego.   
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Obszar badao należy do zlewni rzeki Odry. 

 

4. BUDOWA  GEOLOGICZNA. 

Podłoże dokumentowanego terenu budują głównie triasowe iły kajprowe, które występu-
ją pod niewielką pokrywą osadów czwartorzędowych akumulacji wodno-lodowcowej i lodowco-
wej (plejstocen) oraz rzecznej (holocen). 

Osady czwartorzędowe, wykształcone są jako piaski różnej granulacji. Z uwagi na fakt wy-
stępowania w ich obrębie części organicznych przyjęto, że są to utwory holoceoskie. Piaski występu-
ją w podłożu w stanie średnio zagęszczonym, o stopniu zagęszczenia ID=0,4.  Utwory piaszczyste 
stanowią kolektor wód gruntowych dokumentowanego terenu. Poniżej warstw utworów czwarto-
rzędowych zalęgają triasowe iły kajprowe. Strop starszych osadów stwierdzono na głębokości od 2,1 
m pp (otwór badawczy nr 5) do 8,1 m ppt (otwór badawczy nr 10).  Utwory spoiste występują w 
podłożu głównie w stanie od twardoplastycznego do zwartego.  

W rejonie ciągu drogi powiatowej oraz w rejonie przyczółków mostowych, na gruntach ro-
dzimych zalega warstwa nasypów, podścielająca warstwy konstrukcyjne nawierzchni drogowej 
oraz wypełniająca podłoże terenu wokół przyczółków . Nasypy te zbudowane są z piasków średnich 
oraz drobnych. 

 
Profile wykonanych otworów badawczych oraz przekroje geotechniczne zostały dołączone 

do niniejszej Dokumentacji jako załącznik nr 3 oraz 4. 
 
 

5.  WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE. 

W podłożu dokumentowanego terenu wody gruntowe występują w piaszczystych osadach 
czwartorzędu. Zwierciadło wód gruntowych ma charakter swobodny i zgodnie z przeprowadzo-
nymi w ramach niniejszego opracowania badaniami, zalega na głębokości od 1,45 m ppt (otwór 
badawczy nr 12 i 13) do 4,7 m ppt (otwór badawczy nr 8). Generalizując poziom wód gruntowych 
w rejonie obiektu mostowego „północnego” kształtuje się na rzędnych wysokościowych 180,15 ÷ 
180,46 m npm, z kolei w przypadku rejonu mostu położonego na południu terenu badao, zwier-
ciadło wód gruntowych zalega na wysokości 181,10 ÷181,40 m npm.  

Występowanie w podłożu wód gruntowych zależne jest bezpośrednio od intensywności 
opadów atmosferycznych. W związku z tym, okresowo (po długich opadach deszczu i w czasie 
roztopów) należy spodziewad się podniesienia zwierciadła wód gruntowych. Obecnie stwierdzony 
stan wód gruntowych uznaje się za średni. Kolektor wodny dokumentowanego terenu jest ośrod-
kiem charakteryzującym się współczynnikiem filtracji rzędu 1x10-3m/s ÷ 1x10-4m/s.  

Pod względem hydrograficznym teren badao poprzez rzekę Małą Panew należy do zlewni 
rzeki Odry.  

W podłożu ciągu jezdnego drogi powiatowej, z uwagi na jego położenie na nasypie drogo-
wym,  nie stwierdzono występowania wody gruntowej do głębokości rozpoznania tj. do 2,5 m ppt. 
Zgodnie z katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych wydanym przez 
Generalną Dyrekcję Dróg Publicznych, obecne warunki wodne panujące w podłożu badao, można 
uznad za dobre. 
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6.  GEOTECHNICZNA  CHARAKTERYSTYKA  GRUNTÓW. 

 
W wyniku przeprowadzonych prac terenowych, laboratoryjnych i kameralnych dokonano 

klasyfikacji gruntów i podziału podłoża na warstwy geotechniczne. Biorąc pod uwagę zróżnicowa-
nie genetyczne i litologiczne oraz fizyko-mechaniczne własności gruntów, wydzielono w podłożu 
sześd warstw geotechnicznych.  
W oparciu o normę PN-81/B-03020 „Posadowienia bezpośrednie budowli” przedstawiono charak-
terystykę gruntu oraz określono jego parametry fizyko-mechaniczne (zgodnie z metodą A i B cy-
towanej powyżej normy). Metodą bezpośrednią A ustalono wartości parametrów przewodnich tj. 
stopnia plastyczności IL gruntów spoistych. Pozostałe parametry ustalono metodą pośrednią B, na 
podstawie zależności korelacyjnych. Cechy gruntów zaliczanych do poszczególnych warstw geo-
technicznych zestawiono w zał. nr 5 „Tabela parametrów fizyko-mechanicznych gruntów”. 

Jako cechę wiodącą dla gruntów spoistych przyjęto oznaczony laboratoryjnie stopieo pla-
styczności gruntów IL. Parametry mechaniczne gruntów przyjęto z zależności korelacyjnych we-
dług krzywych C dla innych gruntów spoistych nieskonsolidowanych oraz według krzywych D dla 
iłów .  

Dla warstw utworów niespoistych za cechę wiodącą przyjęto stopieo zagęszczenia gruntów 
ID, a pozostałe parametry mechaniczne przyjęto z zależności korelacyjnych z normy PN-81/B-
03020 według krzywych dla piasków średnich. 
 
W podłożu opisywanego terenu stwierdzono : 

 
Warstwa I 

Warstwy  nasypów budowlanych i niebudowlanych budują  głównie grunty rodzime tj. 
piaski średnie  i drobne. Miąższośd nasypów jest zmienna i zależna od morfologii terenu oraz 
niwelety drogi powiatowej nr 1807. W miejscach wierceo osiągają wartośd od ok. 1,0 m ppt 
(otwór nr 11) ÷ 3,5 m ppt (otwór nr 8 i 10). Z uwagi na charakter nasypu, spąg warstwy został 
przyjęty orientacyjnie na podstawie obserwacji ukształtowania terenu, postępu wiercenia oraz 
badao makroskopowych.  

Ponieważ nie przeprowadzono badao gruntów nasypowych, nie uzyskano również żad-
nych dokumentów dotyczących konstrukcji nasypów, należy  uznad je jako grunt nierównomier-
nie ściśliwy. Zaliczenie nasypów do budowlanych nie odnosi się do ich obecnego składu i stanu, a 
co się z tym wiąże, nie świadczy o spełnianiu przez nie stawianych wymagao. Określenia użyto 
wyłącznie w związku z celem ich zabudowy, którym było podniesienie powierzchni terenu do ist-
niejącej niwelety drogi powiatowej. Zaznaczyd należy również, że przedstawiony na przekrojach 
geotechnicznych przebieg nasypów jest jedynie orientacyjny. Otwory badawcze jako wyrobiska 
punktowe nie mogą wykazad jednoznacznie przebiegu nasypów w podłożu, gdyż jako twór an-
tropogeniczny, nie poddają się regułom sedymentacji geologicznej.  

 
Warstwa nr IIa  

Warstwę tą budują osady czwartorzędowe wykształcone jako piaski drobne i pylaste, średnio 
zagęszczone, dla których przyjmuje się stopieo zagęszczenia ID=0,4.  Utwory te stwierdzono we 
wszystkich otworach badawczych. Piaski zalegają w podłożu bezpośrednio poniżej powierzchni 
terenu lub poniżej warstwy nasypów antropogenicznych. Są to grunty nośne, mało ściśliwe i 
pomimo iż nawodnione, stwarzają korzystne warunki geotechniczne dla realizacji przedmioto-
wej inwestycji.  

Parametry fizyko-mechaniczne to: 
Wn(n) = nw;  ρ(n) = 1,90 t/m3; 
φ(n) = 30°;  Mo(n) = 51,0 MPa; Eo(n) = 38,0 MPa; 
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Warstwa nr IIb  
Warstwę tą budują osady czwartorzędowe wykształcone jako piaski średnie i grube, średnio 
zagęszczone, dla których przyjmuje się stopieo zagęszczenia ID=0,4.  Utwory te stwierdzono we 
wszystkich otworach badawczych. Piaski zalegają w podłożu bezpośrednio poniżej powierzchni 
terenu lub poniżej warstwy nasypów antropogenicznych. Są to grunty nośne, mało ściśliwe i 
pomimo iż nawodnione, stwarzają korzystne warunki geotechniczne dla realizacji przedmioto-
wej inwestycji.  

Parametry fizyko-mechaniczne to: 
Wn(n) = nw;  ρ(n) = 2,00 t/m3; 
φ(n) = 32°;  Mo(n) = 79,0 MPa; Eo(n) = 67,0 MPa; 

 
Warstwa nr IIc  

Warstwę tą budują miękkoplastyczne namuły piaszczyste, dla których nie podaje się parame-
trów geotechnicznych. Są to grunty mokre, nierównomiernie ściśliwe stwarzające skrajnie nie-
korzystne warunki geotechniczne. Osady te nawiercono w otworze badawczym nr 1 na głębo-
kości 1,1m ppt. Miąższośd tej warstwy w miejscu badania wynosiła 0,3 m. 

 
Według PN-68/B-06050 grunty warstwy II  należą do III kategorii urabialności gruntu. 
 
Warstwa nr IIIa  

Warstwę tą stanowią spoiste zwietrzeliny utworów triasu górnego (retyku), wykształcone w 
postaci iłu. Utwory te występują w podłożu w stanie twardoplastycznym i charakteryzują się 
stopniem plastyczności IL=0,05. Jest to warstwa gruntów wilgotnych, średnio ściśliwych, stwa-
rzających generalnie korzystne warunki geotechniczne. Grunty te charakteryzują się wskaźni-
kiem plastyczności Ip rzędu 30÷40 %, zgodnie z podziałem gruntów pęczniejących (Posadowie-
nia…, 1990) są to grunty silnie pęczniejące. 

Parametry fizyko-mechaniczne to: 
Wn(n) = 33,00 %; ρ(n) = 1,90 t/m3; 
Cu(n) = 57,0 kPa; φ(n) = 12°;  Mo(n) = 35,0 MPa; Eo(n) = 20,0 MPa; 

 
Warstwa nr IIIb  

Warstwę tą stanowią spoiste zwietrzeliny utworów triasu górnego (retyku), wykształcone w 
postaci iłu. Utwory te występują w podłożu w stanie półzwartym i zwartym, charakteryzują się 
stopniem plastyczności IL≤0,00. Jest to warstwa gruntów wilgotnych, średnio ściśliwych, stwa-
rzających generalnie korzystne warunki geotechniczne. Grunty te charakteryzują się wskaźni-
kiem plastyczności Ip rzędu 30÷40 %, zgodnie z podziałem gruntów pęczniejących (Posadowie-
nia…, 1990) są to grunty silnie pęczniejące. 

Parametry fizyko-mechaniczne to: 
Wn(n) = 25,00 %; ρ(n) = 2,05 t/m3;  
Cu(n) ≥ 60 kPa;  φ(n) ≥ 13°;  Mo(n) ≥ 39,0 MPa; Eo(n) ≥ 22,0 MPa; 

 
 
Według PN-68/B-06050 grunty warstwy III należą do IV kategorii urabialności gruntu. 

 
 

7.  KONSTRUKCJA ISTNIEJĄCEJ NAWIERZCHNI. 
 

Dla rozpoznania konstrukcji nawierzchni jezdni, określenia grupy nośności podłoża i rozpo-
znania warunków gruntowo - wodnych pod istniejącą nawierzchnią wykonano 5 otworów badaw-
czych. Konstrukcję nawierzchni przedstawiono na kartach otworów – załącznik nr 3. 
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Istniejąca nawierzchnia zbudowana jest następująco: 

 masa mineralno-bitumiczna, o miąższości od 0,03 m do 0,11 m. Na dokumentowanym odcinku 
drogi nawierzchnia wykazuje spękania, brak widocznych odkształceo (kolein).  Podczas wiercenia 
warstwy nawierzchni rozdzielały się co świadczy o braku spoiwa; 

 warstwa podbudowy, masę mineralno - bitumiczną podściela warstwa podbudowy, złożona z  
gruntów rodzimych tj. piasku średniego z domieszką kruszywa łamanego dolomitowego w ilości 
nie większej niż 20÷30%. Zgodnie z PN-88/B-04481 są to grunty zawierające  mniej niż 15 % czą-
stek mniejszych lub równych 0,075 mm.  Są to grunty niewysadzinowe; 

 warstwa starej nawierzchni zbudowanej z kostki granitowej (bruk), na głębokości ok. 0,3 ÷ 0,4 
m ppt zalega bruk granitowy.  

 
Grunty podłoża nawierzchni zostały rozpoznane do głębokości 2,5 m ppt. Bezpośrednio pod 

warstwą podbudowy zalegają warstwy nasypów drogowych, które budują głównie grunty rodzime 
tj. piaski średnie. Do głębokości przemarzania gruntów podłoże oraz warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni nie wykazują cech wysadzinowości, zgodnie z PN-88/B-04481 są to grunty zawierające  
mniej niż 15 % cząstek mniejszych lub równych 0,075 mm. 

W żadnym z pięciu wykonanych otworów badawczych, do głębokości rozpoznania tj. 2,5 m, 
wód gruntowych nie stwierdzono. Warunki wodne uznaje się więc za dobre.  

Zgodnie z katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych wydanym 
przez Generalną Dyrekcję Dróg Publicznych, grupa nośności dokumentowanego podłoża na-
wierzchni w zależności od warunków gruntowo-wodnych należy do G1.  

 
 

 

8. WNIOSKI  GEOTECHNICZNE. 

8.1. Niniejsza Dokumentacja Geotechniczna sporządzona została w oparciu o wyniki prac polo-
wych na zlecenie firmy ProtechniCon Konstrukcje Inżynierskie z siedzibą w Krakowie. Celem 
prowadzonych prac i badao było rozpoznanie warunków gruntowo-wodnych podłoża w celu 
prawidłowego i ekonomicznego sposobu zaprojektowania i realizacji przebudowy odcinka 
drogi powiatowej oraz dwóch obiektów inżynierskich w Krasiejowie. 

 
8.2. Podłoże badao budują triasowe iły kajprowe, które występują w podłożu w stanie twardopla-

stycznym  oraz półzwartym i zwartym.  Na kompleksie iłów triasowych zalegają osady czwar-
torzędowej akumulacji wodno-lodowcowej i lodowcowej oraz rzecznej. Utwory czwartorzędu 
wykształcone są głównie jako  średnio zagęszczone piaski różnej granulacji oraz lokalnie na-
muły piaszczyste i piaski próchniczne. Strop starszego – spoistego podłoża zalega na głęboko-
ści od 2,1 m pp (otwór badawczy nr 5) do 8,1 m ppt (otwór badawczy nr 10) co odpowiada 
rzędnym 179,90 m npm i 177,70 m npm. Grunty rodzime pokrywają nasypy antropogeniczne, 
niebudowlane oraz budowlane, które podścielają warstwy konstrukcyjne nawierzchni drogo-
wej oraz przyczółki mostowe.  

 
8.3. Podłoże badao stwarza korzystne warunki geotechniczne dla realizacji przedmiotowej inwe-

stycji, z wyjątkiem warstwy nr IIc (miękkoplastycznych namułów). Przedmiotowe obiekty 
proponuje się posadowid pośrednio w obrębie warstwy triasowych iłów (warstwa nr III). Na-
leży przy tym mied na uwadze fakt, iż są to grunty silnie pęczniejące. 
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8.4. Woda gruntowa w podłożu dokumentowanego terenu wystąpiła w postaci poziomu wodono-

śnego o zwierciadle swobodnym i została nawiercona na głębokości od 1,45 m ppt (otwór 
badawczy nr 12 i 13) do 4,7 m ppt (otwór badawczy nr 8). W rejonie obiektu mostowego 
„północnego” poziom wód gruntowych kształtuje się na rzędnych wysokościowych 180,15 ÷ 
180,46 m npm, z kolei w przypadku rejonu mostu położonego na południu terenu badao, 
zwierciadło wód gruntowych zalega na wysokości 181,10 ÷181,40 m npm.  Nawiercony po-
ziom wodonośny nie jest izolowany od powierzchni terenu, dlatego należy spodziewad się 
podniesienia zwierciadła wód gruntowych w okresach intensywnych opadów atmosferycz-
nych oraz roztopów. Obecnie stwierdzony stan wód gruntowych uznaje się za średni. 
 

8.5. Nawierzchnia bitumiczna w ciągu drogi powiatowej nr 1807, wykazuje spękania.  W miejscach 
wierceo osiągała miąższośd rzędu od 0,03 m do 0,11 m. Brak jest spoiwa pomiędzy warstwami 
nawierzchni. Nawierzchnię bitumiczną podściela warstwa podbudowy złożona z kruszywa na-
turalnego  tj. piasku średniego z domieszką kruszywa łamanego dolomitowego, przy zawartości 
tego drugiego w granicach 20÷30%. Warstwa ta w miejscach wierceo osiąga miąższośd od 0,20 
÷ 0,30 m. Na głębokości 0,3÷0,4 m nawiercono warstwę starej nawierzchni wykonanej z kostki 
granitowej o miąższości ok. 0,05 m. Poniżej zalega warstwa nasypów drogowych. Do głębokości 
przemarzania gruntów, nasypy oraz warstwy konstrukcyjne nawierzchni nie wykazują cech 
wysadzinowości. Zgodnie z PN-88/B-04481 są to grunty zawierające mniej niż 15 % cząstek 
mniejszych lub równych 0,075 mm. 

 
8.6.  Na podstawie wykonanych otworów badawczych w ciągu drogi powiatowej, z uwagi na jej 

położenia na nasypie drogowym, nie stwierdzono występowania wody gruntowej do głębo-
kości rozpoznania tj. 2,5 m ppt. Warunki wodne podłoża nawierzchni uznaje się za dobre.  

 
8.7.  Zgodnie z katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych wydanym 

przez Generalną Dyrekcję Dróg Publicznych, grupa nośności dokumentowanego podłoża na-
wierzchni w zależności od warunków gruntowo-wodnych należy do G1.  
W podłożu dokumentowanego terenu, dominują utwory nie wykazujące cech wysadzinowo-
ści, przy stwierdzonych dobrych warunkach wodnych pozwala określid grupę nośności podło-
ża projektowanej nawierzchni jak w sentencji wyżej.   

 
8.8. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 

1998 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowla-
nych (Dz. U. Nr 126, poz. 839) proponuje się, przyjąd II kategorię geotechniczną obiektu, któ-
ra obejmuje przyczółki i filary mostowe.  

 
 
9. WYKORZYSTANE PRZEPISY PODSTAWOWE. 
 
9.1. Ustawa Prawo geologiczne i górnicze z dn. 1994.02-04 (Dz. U. Nr 27, poz. 96, wraz później-
szymi zmianami), 
 
9.2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 1998 r. w 
sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U. Nr 
126, poz. 839). 
 
9.3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 19.06.2006 r. w sprawie kategorii prac geologicz-
nych, kwalifikacji do wykonywania, dozorowania i kierowania tymi pracami oraz sposobu postę-
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powania w sprawach stwierdzania kwalifikacji - Dz.U. Nr 124, poz. 865, 
 
9.4. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie gromadzenia i udo-
stępniania próbek i dokumentacji geologicznych, Dz. U. Nr 153, poz.1780,  
 
9.5. Normy podstawowe: 
 
PN-81/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienia budowli. 
Obliczenia statyczne i projektowanie. 
PN-81/B-04452 - Grunty budowlane. Badania polowe. 
PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 
PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 
PN-83/B-02482 - Fundamenty budowlane. Nośnośd pali i fundamentów palowych. 
PN-EN 206-1 -  Beton Częśd 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodnośd. 
 
8.6. „Instrukcja badao podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych i mostowych” - częśd 
I i II wydana przez Generalną Dyrekcję Dróg Publicznych. 
 
8.7. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych - wydany przez General-
ną Dyrekcję Dróg Publicznych. 


