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CZĘŚĆ OPISOWA DO PROJEKTU BUDOWLANEGO 

sieci kanalizacji sanitarnej wraz z  przyłączami w rejonie ul. Leśnej i Mickiewicza w miejscowości 
Tyczyn w gminie Tyczyn 

 
OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

1. Podstawa opracowania: 

Podstawą opracowania są następujące dokumenty: 
− Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: RGB.6733.3.2020 z dnia 

28.04.2020 r., 
− Mapy do celów projektowych opracowane na podstawie zaktualizowanych map 

zasadniczych, przyjętych do zasobu Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej 
i Kartograficznej, 

− Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z późniejszymi zmianami, 
− Wizja lokalna w terenie, 
− Polskie Normy powołane w przepisach techniczno–budowlanych. 

2. Przedmiot i zakres inwestycji 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami  
w rejonie ul. Leśnej i Mickiewicza w miejscowości Tyczyn w gminie Tyczyn. 

Zakres inwestycji obejmuje budowę kolektorów kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz ze 
studzienkami rewizyjnymi w obrębie działek nr ewid. 1842/4, 1845/2, 1845/3, 1845/4, 2075, 
2076, 2077/2, 2077/3, 2077/4 obręb Tyczyn. 

3. Stan istniejący zagospodarowania terenu 

Na terenie objętym inwestycją obecnie nie funkcjonuje system zbiorczy odprowadzania 
ścieków sanitarnych. 

Teren działek objętych wnioskiem stanowią nieużytki. Działki w większości nie są 
niezabudowane. Na trzech spośród nich trwa budowa domów jednorodzinnych. 

W zakresie istniejącego uzbrojenia terenu na trasie projektowanej sieci występuje sieć 
elektroenergetyczna. 

Nie wyklucza się możliwości istnienia innego niezinwentaryzowanego uzbrojenia. 

4. Stan projektowany zagospodarowania terenu 

Trasa projektowanej kanalizacji sanitarnej przebiegać będzie przy granicach działek. 
Projektowana kanalizacja zostanie wpięta na działce nr 1842/4 obr. Tyczyn do kolektora 

kanalizacji projektowanego wg odrębnego opracowania. 
Kanały kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z PVC-U SN8 o średnicy 200mm i 160mm. 

W celu inspekcji sieci kanalizacyjnej projektuje się studzienki kanalizacyjne przelotowe 
i połączeniowe zlokalizowane na odcinkach prostych, zmianach kierunku oraz w miejscach 
dopływów bocznych kolektorów. 
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Studzienki rewizyjne projektuje się z tworzyw sztucznych o średnicy Ø425mm niewłazowe 
do inspekcji z poziomu terenu. 

Przykrycie studzienek włazem żeliwnym o klasie obciążenia dostosowanej do rodzaju 
terenu. W terenach zielonych dopuszcza się przykrycie studni włazem na stożku betonowym. 

Po zakończeniu robót teren budowy zostanie przywrócony do stanu sprzed rozpoczęcia prac 
i wykorzystany zgodnie ze swoim przeznaczeniem. Nie planuje się zmiany w zagospodarowaniu 
terenu. 

Przebieg trasy projektowanych sieci wg załączonych map. 
 
Długość sieci kanalizacji sanitarnej:  
Dz200mm- ok. 335 m 
Długość przyłączy kanalizacji sanitarnej 
Dz200mm- ok. 60 m 

Dz160mm- ok. 146 m 

Ilość przyłączy: 10 

5. Stan prawny terenu inwestycji 

Projektowana sieć wraz z przyłączami obejmować będzie działki właścicieli prywatnych. 
Inwestor posiada tytuł prawny do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane. 

6. Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania terenu 

Projektowana sieć kanalizacyjna wraz z przyłączami jest obiektem podziemnym typu 
liniowego i nie zajmuje określonej powierzchni działki czy też działek w ogóle. Stałe zajęcie 
terenu nastąpi jedynie w obrębie włazów do studni rewizyjnych. 

7. Informacje dotyczące wpisu do rejestru zabytków oraz ochronie na podstawie ustaleń 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Na terenie objętym opracowaniem nie występują obiekty wpisane do rejestru zabytków. 
Projektowana inwestycja nie narusza zasad ochrony konserwatorskiej obiektów i obszarów 
zabytkowych. 

Teren inwestycji nie jest objęty MPZP. Dla przedmiotowej inwestycji została wydana Decyzja 
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: RGB.6733.3.2020 z dnia 28.04.2020 r. 

Inwestycja spełnia warunki określone w ww. decyzji. 

8. Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia 
budowlanego znajdującego się na granicach terenu górniczego 

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest poza granicami obszarów górniczych. 

9. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla 
środowiska 

Przedmiotowej inwestycji nie zalicza się do obiektów mogących pogorszyć stan środowiska, 
higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia 
w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi. 
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Projektowana sieć kanalizacyjna nie zmieni funkcji przyrodniczych obszaru, na którym będzie 
realizowana. 

W czasie budowy sieci kanalizacyjnej i przyłączy stosowane będą materiały i technologie 
wykluczające skażenie wody i powietrza. Przyjęte w projekcie połączenia rur gwarantują 
szczelność sieci. Dla zapewnienia stabilności i pewności połączeń rurowych, należy zagęścić 
grunt pod każdym połączeniem, a boki połączenia obsypać piaskiem z równoczesnym jego 
zagęszczeniem. 

Na warstwy stykające się z gruntem rodzimym (podłożem) używane będą materiały naturalne 
np. piasek, nie powodujące zanieczyszczenia. Po zakończeniu budowy wykonane zostaną prace 
związane z usunięciem resztek materiałów używanych do budowy, rekultywacją terenu wokół 
trasy projektowanej sieci oraz doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

Sieć i przyłącza przed oddaniem do eksploatacji poddane będą próbom szczelności. Zakres 
prowadzonych robót nie spowoduje zmiany przepływu wód powierzchniowych i podziemnych, 
oraz nie spowoduje powstawania otwartych stref powodujących kontakt wód podziemnych 
z powierzchniowymi. 

Roboty ziemne prowadzone będą sprawnymi maszynami, które nie spowodują degradacji 
środowiska poprzez wycieki oleju i paliw, a baza maszynowa zlokalizowana będzie na 
odpowiednio przygotowanym terenie. 

10. Określenie kategorii geotechnicznej obiektu 

Szczegółowe warunki gruntowo-wodne określono w części IV opracowania. 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 

z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia 
obiektów budowlanych (Dz. U. nr 81, poz. 463) obiekty zaliczono do II kategorii geotechnicznej 
w prostych warunkach gruntowych. 

11. Prowadzenie robót w na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią 

Na terenie objętym inwestycją nie znajdują się obszary szczególnego zagrożenia powodzią. 

12. Prowadzenie robót na osuwiskowym oraz zagrożonym ruchami masowymi 

Projektowana inwestycja przebiega poza udokumentowanymi obszarami osuwiskowymi. 
Zgodnie z opracowaniem geologicznym obszar predysponuje do występowania ruchów 

masowych, w związku z czym prace związane z budową kanalizacji muszą być prowadzone 
w sposób niepogarszającym stateczności zboczy. 

13. Uwagi końcowe 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca winien powiadomić użytkowników uzbrojenia 
podziemnego i nadziemnego w rejonie projektowanej sieci kanalizacyjnej o terminie 
rozpoczęcia robót, oraz zlecić nadzór w czasie ich realizacji. 

 Wytyczenie trasy projektowanej sieci zlecić uprawnionemu geodecie. 
 Przed wejściem na teren prywatnych nieruchomości należy powiadomić ich właścicieli 

o planowanym terminie wykonania robót 
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 W przypadku napotkania w trakcie prowadzenia robót na uzbrojenie nie zinwentaryzowane 
należy ww. uzbrojenie zabezpieczyć, zinwentaryzować i powiadomić operatora. 

 Wszystkie napotkane urządzenia energetyczne należy traktować jako czynne, będące pod 
napięciem i grożące porażeniem. 

 Wszystkie wykopy na czas budowy należy zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych. 
 Całość robót związanych z budową kanalizacji sanitarnej wykonać zgodnie z polskimi 

normami i instrukcjami montażu producentów materiałów i urządzeń. 
 Wykonawca robót ma obowiązek do zapoznania się z warunkami technicznymi, 

uzgodnieniami i decyzjami załączonymi w projekcie budowlanym 

 Dopuszcza się zastosowanie innych materiałów i technologii, ale równoważnych bądź 
lepszych, posiadających te same parametry techniczne i charakterystyki. 

 
 

projektant: 
mgr inż. Tomasz Trzyna 

 
opracowanie: 

mgr inż. Paula Zawiło-Janda 
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OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO 

 

1. Podstawa opracowania 

Podstawą opracowania są następujące dokumenty: 
− Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: RGB.6733.3.2020 z dnia 

28.04.2020 r. 
− Mapy do celów projektowych opracowane na podstawie zaktualizowanych map 

zasadniczych, przyjętych do zasobu Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej 
i Kartograficznej, 

− Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z późniejszymi zmianami, 
− Wizja lokalna w terenie, 
− Polskie Normy powołane w przepisach techniczno–budowlanych. 

2. Charakterystyka obiektu budowlanego 

Trasa projektowanej sieci kanalizacyjnej na terenie objętym opracowaniem przebiegać będzie 
przy granicach działek niezabudowanych lub w trakcie zabudowy budynkami mieszkalnymi 
jednorodzinnymi, w terenie zielonym. 

Projektowana kanalizacja zostanie wpięta na działce nr 1842/4 do kolektora kanalizacji 
projektowanego wg odrębnego opracowania. 

Kanały kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej zaprojektowano z PVC-U SN8 o średnicy 200mm 
i 160mm. 

Studzienki rewizyjne do rewizji z poziomu terenu projektuje się z tworzywa sztucznego 
o średnicy Dn425 mm. 

 
Długość sieci kanalizacji sanitarnej:  
Dz200mm- ok. 335 m 
Długość przyłączy kanalizacji sanitarnej 
Dz200mm- ok. 60 m 

Dz160mm- ok. 146 m 

Ilość przyłączy: 10 

Sumaryczna maksymalna ilość ścieków z terenu objętego projektem wyniesie- ok. 5,6m3/d. 

3. Obiekty na sieci 

W celu inspekcji sieci kanalizacyjnej projektuje się studzienki kanalizacyjne przelotowe 
i połączeniowe zlokalizowane na odcinkach prostych, zmianach kierunku oraz w miejscach 
dopływów bocznych kolektorów. 

Studzienki rewizyjne projektuje się z tworzyw sztucznych o średnicy Ø425mm niewłazowe 
do inspekcji z poziomu terenu. 

Ze względu na usytuowanie kanalizacji w terenach zielonych jako przykrycie studzienek 
zastosować właz żeliwny klasy B125 lub przykrycie włazem betonowym na stożku betonowym. 
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4. Skrzyżowania z obiektami terenowymi 

Skrzyżowanie projektowanej kanalizacji z kablem energetycznym należy zabezpieczyć rurą 
dwudzielną 110mm o długości 3 m, zakładaną na kablu.  

Prace w pobliżu kabla należy prowadzić ręcznie pod nadzorem zarządcy uzbrojenia. 
Istniejące ogrodzenia w miejscu skrzyżowania z proj. kanalizacją na czas budowy należy 

rozebrać a po zakończeniu robót odtworzyć do stanu przed rozbiórką. 

5. Roboty budowlane 

 Prace wstępne 

Przed przystąpieniem do budowy kanalizacji należy wytyczyć w terenie przez uprawnionego 
geodetę trasę sieci i przyłączy wraz z zaznaczeniem studzienek. Należy dokonać przekopów 
kontrolnych w miejscach skrzyżowań proj. kanalizacji sanitarnej z istniejącym uzbrojeniem 
w celu określenia rzędnych posadowień. 

 Roboty ziemne  

Wykopy pod przewody kanalizacji powinny być prowadzone zgodnie z przepisami zawartymi 
w normie branżowej PN–B–10736/1999 „Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 
kanalizacyjnych”. Wykopy na otwartej przestrzeni przewidziano do wykonania ze skarpami o 
pochyleniu skarp dla gruntów kat.: I-II 1:1, dla gruntów kat. III-IV o pochyleniu 1:0,6. 
Głębokość ułożenia przewodów przyjęto 0,2m poniżej głębokości przemarzania określonej 
normą PN-81/B-03020 tj. przykrycie rur powinno wynosić min. 1,2m. 

W miejscu posadowienia kanału na głębokości mniejszej niż 1,20 m należy wykonać 
ocieplenie rurociągu warstwą keramzytu grubości 20 cm oddzieloną od gruntu warstwą folii. 

Przy zbliżeniach do budynków lub przeszkód terenowych przewiduje się wykonanie 
wykopów o ścianach pionowych umocnionych przez oszalowanie pełne. Wykopy powinny być 
zabezpieczone przed napływem wód opadowych, odpowiednio oznakowane przed dostępem 
osób postronnych. 

Obszar objęty inwestycją predysponuje do występowania ruchów masowych, w związku z 
czym prace związane z budową kanalizacji muszą być prowadzone w sposób niepogarszającym 
stateczności zboczy, nie wolno dopuścić do ich nawodnienia czy podcięcia. 

 Odwodnienie wykopów 

Do odwadniania wykopów przewidziano zastosowanie pomp spalinowych lub elektrycznych 
z odprowadzeniem wody zgodnie ze spadkiem terenu na odległość min. 10 m od wykopu. Ilość 
wody w wykopach uzależniona jest w bardzo dużym stopniu od opadów atmosferycznych. Jeśli 
będzie to możliwe, zaleca się przeprowadzenie robót w okresie suchym. 

 Roboty montażowe  

Każda rura powinna być układana zgodnie z projektowaną osią i nachyleniem (spadkiem) jak 
również powinna ściśle przylegać do podłoża na swojej całej długości, co najmniej na ¼ obwodu, 
symetrycznie do osi.  

Podczas montażu kanału wykop powinien być odwodniony. 
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Przewody powinny być oznakowane zgodnie z normami, tj. zawierać informację odnośnie 
nazwy wytwórcy, oznakowanie materiału, średnicę zewnętrzną rury i grubość ścianki, numer 
normy, znak jakości, znak instytucji atestującej, kod daty produkcji. 

W trakcie prowadzenia robót budowlano - montażowych należy przestrzegać przepisów BHP 
głównie dotyczących prowadzenia robót w rejonie występowania sieci elektroenergetycznych.  

Montaż kanałów zgodnie z instrukcją podaną przez producenta rur. 

 Podsypka i obsypka 

Zastosowane w projekcie rury przewodowe z PVC należy układać na stabilizowanym 
mechanicznie podłożu z piasku gruboziarnistego, grubość warstwy 15cm. 
W razie wystąpienia gruntów nawodnionych zastosować podłoże z drobnego żwiru 2÷20 mm 
również ubijanego mechanicznie. 

Obsypka rur musi być wykonywana natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu zakończenia 
posadowienia. Musi być prowadzona aż do uzyskania grubości warstwy przykrycia 
przynajmniej 0,30m (po zagęszczeniu) powyżej wierzchu rury. Dzięki podsypce i obsypce 
z równoczesnym zagęszczeniem boków rury podparcie rur jest wystarczające. 

Jeżeli w dnie wykopu występują kamienie o wielkości powyżej 40 mm lub podłoże jest skalne, 
wysokość obsypki i podsypki zwiększyć o 10 cm. 

Materiał zastosowany do podsypki i obsypki powinien spełniać następujące wymagania  

 nie powinny występować czystki o wymiarach powyżej 20 mm - materiał nie może 
być zmrożony, 

 nie może zawierać kamieni lub innego łamanego materiału. 
Jeżeli grunty lokalne stanowią piaski o średnicy od 2÷0,05 mm nie zawierają kamieni i są to 

piaski suche, nie musi być wykonywany wykop do poziomu podsypki. 
Grunty rodzime można zastosować jako podłoże pod rurociąg, jeżeli są to grunty sypkie, suche 

(normalnej wilgotności) piaszczyste, żwirowo-piaszczyste, piaszczysto-gliniaste, gliniasto-
piaszczyste. Ułożone w podłożu suchym kanały należy obsypywać warstwą obsypki klasy I 
(piaski grube i średnie dobrze uziarnione). 

 Poziom podłoża musi być tak wykonany, by rurociągi mogły być układane bezpośrednio 
na nim, żeby podparcie ich było jednolite i trzymały się linii i spadków określonych w projekcie. 
Siły będące rezultatem ciśnienia, temperatury i prędkości przepływu substancji muszą być 
absorbowane przez rury lub ich otoczenie bez niszczenia rur i połączeń. 

W przypadku nastąpienia tzw. przekopu – nadmiernego wybrania gruntu rodzimego, przekop 
należy wypełnić ubitym piaskiem.  

Ze względu na zlokalizowanie inwestycji na terenach o zwiększonym ryzyku występowania 
ruchów masowych zaleca się wykonanie podsypki na warstwie geowłókniny. 

 Szczegółowe wymagania, co do warunków i zasad układania, montażu rur zawierają 
instrukcje opracowane przez producentów rur. 

 Próba szczelności i badanie przewodów przed odbiorem 

Próby szczelności dla kanału grawitacyjnego wykonać zgodnie z PN-EN 1610:2002 „Budowa 
i badania przewodów kanalizacyjnych”. 
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Szczególne wymagania i badania przewodów kanalizacyjnych przy odbiorze spełnić i 
wykonać zgodnie z normą PN-92/B-10735 Kanalizacja – Przewody kanalizacyjne - Wymagania 
i badania przy odbiorze. 

 Zasypywanie wykopów  

Po pozytywnej próbie szczelności prowadzić zasyp z jednoczesnym usuwaniem deskowania. 
Zasyp kanału w wykopie składa się z dwóch warstw: 

 warstwy ochronnej zasypki strefy niebezpiecznej wysokości 30cm ponad wierzch 
przewodu, 

 pozostałego zasypu do powierzchni projektowanego terenu, 
Wskaźnik zagęszczenia zasypki zależy od przeznaczenia terenu nad rurociągiem i powinien 

być nie mniejszy niż 90% wg zmodyfikowanej metody Proctora. 

6. Uwagi końcowe 

 Zachować wytyczne określone w warunkach technicznych znak DT.7100.88.2020.ZS 
z dnia 28.02.2020 r. 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca winien powiadomić użytkowników 
uzbrojenia podziemnego i nadziemnego w rejonie projektowanego przyłącza 
kanalizacji o terminie rozpoczęcia robót, oraz zlecić nadzór w czasie ich realizacji. 

 W przypadku napotkania w trakcie prowadzenia robót na uzbrojenie nie 
zinwentaryzowane należy ww. uzbrojenie zabezpieczyć, zinwentaryzować 
i powiadomić operatora. 

 Wszystkie napotkane urządzenia energetyczne należy traktować jako czynne, będące 
pod napięciem i grożące porażeniem. 

 Wszystkie wykopy na czas budowy należy zabezpieczyć przed dostępem osób 
postronnych. 

 Całość robót związanych z budową kanalizacji wykonać zgodnie z polskimi normami 
i instrukcjami montażu producentów materiałów i urządzeń a także z przepisami BHP 

 Roboty budowlane wykonywać może osoba lub firma posiadająca odpowiednie 
uprawnienia 

 W każdym przypadku dopuszcza się zastosowanie innych materiałów i technologii, 
ale równoważnych, posiadających co najmniej te same parametry techniczne i 
charakterystyki jak w opracowaniu. 
 

 
projektant: 

mgr inż. Tomasz Trzyna 
 

opracowanie: 
mgr inż. Paula Zawiło-Janda 
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INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU 

 
Zgodnie z art. 3, pkt 20, Ustawy Prawo budowlane zasięg oddziaływania przedsięwzięcia 

stanowi teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów 
odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, 
w tym zabudowy, tego terenu. 

Zasięg oddziaływania przedsięwzięcia w przypadku inwestycji liniowej dotyczy w głównej 
mierze etapu budowy i jest uzależniony od głębokości posadowienia kanału i sposobu 
prowadzenia robót budowlanych. Jest on równy powierzchni zajęcia terenu potrzebnego na 
wykonanie wykopu i związanymi z tym pracami.  

Po wykonaniu inwestycji teren zostanie przywrócony do stanu z przed rozpoczęcia robót. Nie 
zmieni się sposób użytkowania terenu ani nie wystąpią ograniczenia w dostępie do niego. Stałe 
zajęcie powierzchni terenu nastąpi jedynie w obrębie włazów do studzienek. 

Nie przewiduje się wystąpienia ograniczeń związanych z zabudową i inwestycjami na 
terenach sąsiednich. 

W wyniku inwestycji nastąpi częściowe wykluczenie terenu w zakresie lokalizacji zabudowy 
i urządzeń budowlanych licząc od skrajni kanałów : 

 kabli telefonicznych – 0,5 m 
 kabli energetycznych – 0,5 m 
 gazociągów – 1,5 m 
 wodociągu - 1 m 
 budynków - 3,0 m 
 drzew - 2,0 m. 

 

Podstawy formalno - prawne brane pod uwagę na etapie określania terenu wchodzącego 
w obszar oddziaływania przedmiotowej inwestycji: 

 Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2020 poz. 310) 
 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane – tekst jednolity (Dz.U. 2019, poz.1186) 
 Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. 2017 r. poz. 1161) 
 Ustawa Prawo ochrony środowiska z 27.04.2001 r. (Dz. U 2020 r. poz. 1219) 
 Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać 

na środowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839) 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. z 2005 r. Nr 219 
poz.1864, Dz.U. 2010 nr 115 poz. 773) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065) 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie warunków technicznych jakim powinny 
odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. z 2013 r. poz. 640). 

  

Obszar oddziaływania przedmiotowej inwestycji zamyka się w całości na działkach, 
na których został zaprojektowany tj. 1842/4, 1845/2, 1845/3, 1845/4, 2075, 2076, 2077/2, 
2077/3, 2077/4. 

projektant: 
mgr inż. Tomasz Trzyna 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

1. Zakres robót objętych zamierzeniem budowlanym 

Planowana inwestycja obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami 
w rejonie ul. Leśnej i Mickiewicza w Tyczynie. 

 
Zakres rzeczowy inwestycji 

 rurociągi sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z PVC-U 
o średnicach 200mm i 160mm 

 studzienki rewizyjne przelotowe i połączeniowe z tworzywa sztucznego 
o średnicy Dn425 mm 

Przewiduje się następującą kolejność realizacji robót: 
 Przygotowanie zaplecza budowy 
 Wytyczenie trasy projektowanej sieci i przyłączy 
 Roboty rozbiórkowe istniejących nawierzchni utwardzonych, ogrodzeń 

 Wykonanie wykopów, deskowań i zabezpieczeń 

 Roboty montażowe rurociągów, montaż studzienek 

 Montaż zabezpieczeń sieci kablowych energetycznych na skrzyżowaniu 
z projektowaną siecią, 

 Próby szczelności przewodów, 
 Zasypka wykopów, uporządkowanie terenu 
 Odtworzenie nawierzchni utwardzonych, ogrodzeń 

 Wykonanie odbioru sieci i przyłączy 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

Na terenie przewidzianym pod powyższą inwestycję występują następujące obiekty 
budowlane: 

 Kabel energetyczny 

 Ogrodzenie 

 Zabudowa mieszkalna jednorodzinna, 

3. Elementy zagospodarowania terenu mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa 
i zdrowia ludzi 

Do powyższych elementów należy zaliczyć wymienione w pkt.2 kable energetyczne. 

4. Zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych 

Lp. Rodzaj zagrożenia Czas występowania 

1. Wpadnięcie do wykopu 
W okresie wykonywania wykopów dla kanałów 
i rurociągów 

2. Zasypanie ziemia w wykopie 
Wykonywanie wykopów wąskoprzestrzennych, 
układanie (montaż sieci) 

3. Potkniecie się na tym samym poziomie Przez cały rok 

4. Pośliźniecie się na tym samym poziomie Przez cały rok 

5. Kontakt z przedmiotem będącym w ruchu Przez cały rok 

6. Rozerwanie się części narzędzi ręcznych Przez cały rok 

7. Najechanie przez środki transportu drogowego Przez cały rok 
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8. Uderzenie przez części ruchome i wirujące Przez cały rok 

9. Uderzenie o nieruchome przedmioty Przez cały rok 

10. Porażenie prądem 
Przez cały okres budowy oraz szczególnie w 
czasie prowadzenia robót w pobliżu i pod 
czynnymi liniami elektrycznymi. 

11. Hałas 
W okresie wykonywania wykopów, betonowania, 
zagęszczania mieszanki betonowej i gruntu, pracy 
sprężarki 

12. Upadek z wysokości 
W okresie wykonywania wykopów i zasypywania 
ich, montażu elementów prefabrykowanych, 
montażu, demontażu rusztowań. 

13. Spadające przedmioty j.w 

14. Kontakt z przedmiotami ostrymi 
W czasie wykonywania robót: zbrojarskich, 
betoniarskich i ciesielskich 

15. Kontakt z przedmiotami szorstkimi W czasie wykonywania robót ciesielskich 

16. Zachlapanie oczu 
W czasie betonowania, tynkowania, malowania 
metalowych elementów 

17. Zaprószenie oczu W czasie ciecia drewna 

18. Wdychanie substancji szkodliwych W czasie robót malarskich i izolacyjnych 

19. Wibracje 
W czasie robót rozbiórkowych nawierzchni 
drogowej przy użyciu narzędzi pneumatycznych 
i zagęszczania mieszanki betonowej 

20. Poparzenie W czasie wykonywania prac spawalniczych 

21. Promieniowanie podczerwone i nadfioletowe W czasie wykonywania prac spawalniczych 

22. Wybuch gazu W czasie wykonywania prac spawalniczych  

5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 
szczególnie niebezpiecznych 

Celem instruktażu jest teoretyczne i praktyczne zapoznanie pracowników z warunkami 
bezpieczeństwa i higieny pracy w przebiegu robót. Polega ona na praktycznym i poglądowym 
omówieniu istniejących lub mogących wystąpić zagrożeń, a także wskazania metod i środków 
zapobiegawczych. 

W czasie instruktażu należy: 
 zapoznać z bezpiecznymi metodami pracy (teoretycznie i praktycznie), 
 przeanalizować wspólnie z pracownikami istniejące warunki i zagrożenia na 

stanowisku pracy, 
 omówić najczęściej spotykane przypadki nieprzestrzegania przepisów i zasad BHP 

przez pracowników i ich związek z wypadkami przy pracy, 
 łączyć zagadnienia zawodowe z problematyką BHP. 

Do zagadnień, które należy omówić w ramach instruktażu należą: 
 zasady dyscypliny pracy w oparciu o regulamin pracy, 
 ogólne przepisy dotyczące poruszania się pracowników po drogach i przejściach 

oraz zachowania podczas przewozu środkami transportowymi, 
 zagrożenia wypadkowe związane ze stanowiskiem pracy, 
 wytyczne prawidłowej organizacji pracy, zasady i przepisy dotyczące używania 

i konserwacji narzędzi, 
 kultura miejsca pracy, 
 rodzaj, sposób użycia i przechowywania sprzętu ochrony osobistej, odzieży 

ochronnej i roboczej, 
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 obowiązek zgłoszenia uszkodzeń ciała i korzystania z pierwszej pomocy, 
 zawiadomienie kierownictwa o każdym wypadku przy pracy i awarii 
 higiena osobista (mycie rąk, korzystanie z urządzeń sanitarnych), normy dźwigania 

i podnoszenia ciężarów, 
 ochrona przeciwpożarowa, 
 prawa i obowiązki pracowników, szczególnie prawo odmowy wykonywania pracy, 

gdy zagraża ona życiu lub zdrowiu pracownika. 

Instruktaż przeprowadza mistrz (majster) wyznaczony przez kierownika budowy. Nadzór nad 
prawidłowym szkoleniem pracowników sprawuje kierownik budowy, grup robót itp. Szkolenie 
winno być zaewidencjonowane w książce szkolenia, a jego odbycie winno być potwierdzone 
podpisem pracownika. 

6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym 
z wykonywana robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia 

 Środki ochrony osobistej 

Pracownicy wykonujący roboty ziemne i instalacyjne w drodze i pasie drogowym 
zobowiązani są chodzić w kamizelkach ostrzegawczych. Pracownicy zatrudnieni przy 
robotach, przy których może nastąpić uderzenie przez ruchome bądź nieruchome przedmioty 
(np. roboty ciesielskie, zbrojarskie, betoniarskie, montaż elementów prefabrykowanych, 
rusztowań), zobowiązani są do używania kasków ochronnych. Sprzęt i narzędzia używane 
podczas pracy należy utrzymywać w stałej sprawności technicznej. Każda grupa robocza 
powinna posiadać apteczkę podręczną z wyposażaniem materiałów opatrunkowych i pierwszej 
pomocy. 

 Zabezpieczenie materiałów niebezpiecznych 

 Gazy techniczne propan-butan należy przechowywać w pomieszczeniach wykonanych 
z siatki stalowej z dachami o lekkiej konstrukcji. Butle używane do prac spawalniczych będą 
przemieszczane na wózku dwukołowym, a zawory będą chronione przed uszkodzeniem. 
Magazyn na gazy należy wyposażyć w gaśnicę. 

 Rozpuszczalniki i farby do malowania konstrukcji stalowej należy przechowywać 
w opakowaniach fabrycznych w osobnym-posiadającym wentylację grawitacyjną magazynie. 

 Zabezpieczenie wykonawstwa robót 

Wszelkie roboty należy wykonywać zgodnie z dokumentacją techniczną oraz przestrzegać 
przepisów i zasad BHP. Kierownik budowy powinien zwrócić uwagę na prawidłowe 
wykonywanie umocnień wykopów wąsko przestrzennych i innych robót ziemnych zgodnie 
z obowiązującymi przepisami. Operatorzy ciężkiego sprzętu budowlanego muszą posiadać 
specjalistyczne uprawnienia. Na terenie budowy powinna być apteczka podręczna. Należy 
dopilnować stosowania kasków i odzieży ochronnej oraz sprawdzać stan podręcznego sprzętu 
i sprzętu ciężkiego.  

Teren robót sieciowych i drogowych należy zabezpieczyć zgodnie z przepisami o ruchu 
drogowym. Teren powinien być oznakowany tak, aby zwracał uwagę uczestników komunikacji 
na plac budowy i wynikające z tego powodu niebezpieczeństwa oraz skłaniał ich do ostrożnego 
zachowania. Wjazd i wyjazd z placu budowy nie może powodować zakłóceń w ruchu. Wykopy 
zabezpieczyć barierami ochronnymi lub taśmą PE.  

Prace na czynnych urządzeniach energetycznych należy prowadzić po ich wyłączeniu spod 
napięcia i sprawdzeniu jego braku oraz obustronnym uziemieniu.  
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Prace prowadzone przy liniach napowietrznych niskiego napięcia w odległości mniejszej niż 
3m oraz w odległości 5m od linii napowietrznej średniego napięcia, należy wykonywać tylko 
ręcznie lub przy wyłączonym napięciu.  

Roboty ziemne w sąsiedztwie istniejącego uzbrojenia prowadzić pod nadzorem właściciela 
danego uzbrojenia. 

W zakresie zabezpieczenia ppoż. należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem istniejące hydranty 
oraz zapewnić do nich swobodny dojazd. 

7. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych branży 
energetycznej, skala i ich rodzaj, miejsce i czas wystąpienia 

Zgodnie z paragrafem 8 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. 
w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia, potencjalnymi źródłami zagrożenia są: 

 roboty wykonywane przy użyciu dźwigów, 
 montaż elementów konstrukcyjnych, 
 porażenie prądem w przypadku stosowania niesprawnych urządzeń do identyfikacji 

kabli oraz ich cięcia, a także dotknięcia istniejących obwodów będących pod 
napięciem. 

8. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 
branży energetycznej szczególnie niebezpiecznych 

Prace szczególnie niebezpieczne lub w pobliżu urządzeń energetycznych prowadzi się na 
pisemne polecenie wydane przez uprawnionego pracownika. Pracownicy pracujący przy 
budowie urządzeń energetycznych powinni posiadać odpowiednie kwalifikacje. Kierownik 
budowy ma obowiązek przedstawić zagrożenia wynikające w czasie prowadzenia prac 
budowlanych oraz przygotować i przeprowadzić instruktaż na temat przestrzegania przepisów 
BHP i udzielania pierwszej pomocy. 

W czasie instruktażu należy omówić: 

 zakres robót przewidzianych do realizacji, ze szczególnym uwzględnieniem prac 
stwarzających zagrożenie, 

 zapoznać pracowników z dokumentacją dotyczącą zakresu robót, 
 zwrócić uwagę na metody pracy pozwalające na uniknięcie mogących wystąpić 

w czasie prac zagrożeń, 
 sposób postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, ze szczególnym 

uwzględnieniem stosowania zabezpieczeń i środków ochrony przy poszczególnych 
rodzajach prac. 

 sposób postępowania przy wystąpieniu wypadku przy pracy. 

9. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym 
z wykonywania robót budowlanych branży energetycznej w strefach szczególnego 
zagrożenia lub w ich sąsiedztwie. 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych związanych z pracami przy urządzeniach 
i instalacjach energetycznych, na terenie przyszłych robót, należy rozpoznać i oznaczyć 
uzbrojenie podziemne.. 

Obiekty z zainstalowanymi urządzeniami i instalacjami energetycznymi oraz urządzenia 
i instalacje energetyczne powinny być oznakowane zgodnie z odrębnymi przepisami. 

Miejsce pracy powinno być właściwie przygotowane, oznaczone i zabezpieczone w sposób 
określony w ogólnych przepisach bezpieczeństwa i higieny pracy. W każdym miejscu pracy, 



Informacja BIOZ 

„Eko-Strug” sp. z o.o. w Tyczynie 
ul. Kościuszki 6, 36-020 Tyczyn 

 

w którym wykonuje pracę zespół pracowników, powinien być wyznaczony kierujący tym 
zespołem. Urządzenia, instalacje energetyczne lub ich części, przy których będą prowadzone 
modernizacyjne, powinny być wyłączone z ruchu, pozbawione czynników stwarzających 
zagrożenia i skutecznie zabezpieczone przed ich przypadkowym uruchomieniem oraz 
oznakowane. 

Roboty należy prowadzone będą zgodnie z przepisami prawa budowlanego, sztuki budowlanej, 
BHP i ochrony przeciwpożarowej. 

10. Uwaga końcowa 

Przed rozpoczęciem prac budowlanych kierownik robót winien opracować tzw. „Plan 
BIOZ”, czyli plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla robót stwarzających zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury. 

 
mgr inż. Tomasz Trzyna 

Nr upr. PDK/0135/PWOS/15 
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Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-06-17 roku przez:

Pan Tomasz Trzyna o numerze ewidencyjnym PDK/IS/0118/15

adres zamieszkania ul. Świadka 5/90, 35-310 Rzeszów

jest członkiem Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2021-06-30.

o numerze weryfikacyjnym:

Grzegorz Dubik, Przewodniczący Rady Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.
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GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Leśnej w Tyczynie.

I. OPINIA GEOTECHNICZNA Z DOKUMENTACJĄ BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO

1.1. DANE OGÓLNE

    1.1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

     Niniejsze opracowanie powstało na zlecenie "Eko-Strug" Sp. z o.o. w Tyczynie.

     1.1.2. TECHNICZNE PODSTAWY OPRACOWANIA

 Rozporządzenie  Ministra  Transportu,  Budownictwa  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  25
kwietnia  2012  r.  w  sprawie  ustalania  geotechnicznych  warunków  posadowienia
obiektów budowlanych (Dz. U. Z 2012r., poz. 463),

 Mapa sytuacyjno-wysokościowa dokumentowanego terenu w skali 1:1 000,
 Wizja  lokalna,  pomiary  oraz  polowe  badania  podłoża  gruntowego  wykonane  do

niniejszego opracowania,
 Norma PN-EN 1997-1: 2008, PN-EN 1997-2: 2009,
 Polskie normy budowlane i literatura techniczna.

    1.1.3. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

   Celem  badań  geotechnicznych  jest  określenie  budowy  geologicznej  podłoża  budowlanego  i
występujących  w  tym  podłożu  warunków  hydrogeologicznych,  cech  fizycznych  i  mechanicznych
gruntów, oraz innych własności gruntów, które mogą mieć wpływ na realizację zamierzonej inwestycji.

W szczególności celem badań było:
 rozpoznanie  budowy  geologicznej  z  uwzględnieniem  litologii  i  miąższości  poszczególnych

warstw,
 określenie warunków hydrogeologicznych,
 określenie cech fizycznych i mechanicznych gruntów.

1.2. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI

   Z dostarczonych danych wynika,  że projektuje się budowę odcinka sieci  kanalizacji  sanitarnej  w
rejonie ulicy Leśnej w Tyczynie.

1.3. WYKONANE PRACE

    1.3.1. PRACE GEODEZYJNE

    Otwory badawcze wytyczono w terenie metodą domiarów prostokątnych w oparciu o liniowe bazy
pomiarowe istniejące w terenie na podstawie dostarczonych przez Zleceniodawcę - mapy sytuacyjno –
wysokościowej w skali 1:1 000.
Za rzędne wysokościowe otworów badawczych przyjęto rzędne terenu odczytane z mapy sytuacyjno –
wysokościowej. Są to wartości obarczone błędem w granicach ± 0.5 m. Lokalizację  wykonanych w
terenie otworów badawczych naniesiono na mapę dokumentacyjną (zał. nr 2) w skali 1:2 000.

    1.3.2. WIERCENIA I SONDOWANIA

W dniu 30.06.2020r. w ramach prac terenowych wykonano:
 Wykonano 2 otwory  badawcze,  nierurowane,  mało  średnicowe o  Ø 90-36 mm, do  2,5 m

głębokości.  Badanie  wykonano  przy  pomocy  zestawu  ręcznego,  metodą  okrętną  z
zastosowaniem świdrów okienkowych.

GEO-TOM Usługi Geologiczne
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GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Leśnej w Tyczynie.

    1.3.3. BADANIA MAKROSKOPOWE I OPRÓBOWANIE WYROBISK

    W trakcie prac terenowych prowadzono badania makroskopowe gruntów z każdego marszu świdra
oraz obserwacje zwierciadła wód gruntowych.
Bezpośrednio  po  każdym  wydobyciu  świdra  z  otworu,  określano  makroskopowo  genezę,  rodzaj,
wilgotność, stan i konsystencję oraz barwę nawierconego gruntu.
Prace  terenowe  przeprowadzono  pod  stałym  nadzorem  geologicznym  osoby  uprawnionej  do
nadzorowania tego rodzaju prac i badań.

    1.3.4. PRACE KAMERALNE

    Prace kameralne, związane z opracowaniem dokumentacji obejmują:
 analizę i ocenę wyników badań polowych i materiałów archiwalnych,
 rozpoznanie przestrzenne układu warstw geologicznych podłoża,
 opracowanie graficzne tych wyników w formie map, objaśnień, metryk,
 ustalenie wartości charakterystycznych parametrów geotechnicznych wydzielonych warstw,
 opracowanie tekstu dokumentacji z oceną warunków geotechnicznych, wnioskami i zaleceniami.

1.4. CHARAKTERYSTYKA TERENU BADAŃ

    1.4.1. LOKALIZACJA I OPIS TERENU

     Administracyjnie teren badań położony jest w południowo-wschodniej części Tyczyna, w rejonie ulicy
Leśnej, na działkach nr ewid. 1842/4, 1845/2, 1845/3, 1845/4, 2075, 2076, 2077/2, 2077/3, 2077/4.
     Geograficznie  teren  badań  leży  w  obrębie  Pogórza  Dynowskiego.  Pogórze  Dynowskie  jest
największym mezoregionem wśród zewnętrznych pogórzy karpackich, gdyż jego powierzchnię określono
na 1840 km2. Rozciąga się pomiędzy dolinami Wisłoka i Sanu, a ponieważ obydwie doliny w środkowym
biegu zmieniają ogólny kierunek z północno-zachodniego na wschodni, kształt północnej części Pogórza
Dynowskiego jest rozciągnięty w kierunku wschodnim. Od północy sąsiaduje z Pogórzem Rzeszowskim,
od południa  z  Kotliną Jasielsko-Krośnieńską,  śródkarpackim Pogórzem Łukowskim i  doliną Sanu.  W
części północnej jest to wyrównana powierzchnia wyżynna osiągająca wysokość 350-450 m.

   1.4.2.  BUDOWA GEOLOGICZNA    

      Pod względem geologicznym teren badań leży w obrębie Zewnętrznych Karpat Fliszowych, na
terenie Jednostki Skolskiej. Starsze podłoże budują tutaj osady morskie trzeciorzędu (miocen-oligocen),
reprezentowane przez piaskowce (piaskowce kliwskie) z wkładkami łupków menilitowych. Bezpośrednio
nad  utworami  skalistymi  fliszu  występują  wietrzeliny  "in  situ"  zachowujące  orientację  odłamków
skalnych analogiczną  do  biegu i  upadu warstw.  Wykształcenie  wietrzelin  oraz   ich   miąższość   są
uzależnione od wykształcenia litologicznego fliszu czyli od rodzaju skały macierzystej. Na obszarach o
przewadze łupkowej pokrywy wietrzelinowe są wykształcone w postaci glin zwięzłych i iłów z okruchami
łupka i piaskowca. Na obszarach zbudowanych w przewadze z piaskowców są to wietrzeliny złożone z
gruzu piaskowcowego, piasków tkwiącego niekiedy w materiale gliniasto-piaszczystym, przechodzącej
niżej w luźne bloki piaskowca, a następnie w spękany piaskowiec.
    Stropową partię stanowią czwartorzędowe osady akumulacji deluwialnej i eolicznej, reprezentowane
przez gliny pylaste i pyły. Są to osady o złożonej genezie i w wyniku różnych nakładających się na siebie
procesów.
     Wierzchnią warstwę stanowi gleba oraz nasyp niekontrolowany.
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    1.4.3. WARUNKI WODNE

   Jak wynika z mapy hydrogeologicznej Polski w skali 1:50 000 – arkusz  Błażowa, dokumentowany
teren zlokalizowany jest w obrębie jednostki hydrogeologicznej nr 3aTr-CrI.
W obrębie utworów fliszowych zawodnione są piaskowce, zwłaszcza w partiach spękanych na skutek
działalności tektonicznej lub wietrzenia.
     W obrębie gruntów spoistych występują wody gruntowe sączeniowe, pochodzące z infiltracji wód
opadowych  w  podłoże  gruntowe.  Wody  te  występują  w  formie   sączeń  śródglinowych,  na  różnej
głębokości.
Wahania głębokości występowania wód sączeniowych zależą głównie od opadów atmosferycznych i pór
roku. Reakcje wód gruntowych na opady są opóźnione na wskutek różnej prędkości wsiąkania wody,
spowodowanej oporami jakie stawia środowisko gruntowe.
Wody te są alimentowane wodami opadowymi i roztopowymi, przesączającymi się w podłoże gruntowe.
Ich cechą charakterystyczną jest pojawianie się na zmiennych głębokościach i w zmiennych ilościach.
Z  obecnością  tych  wód  należy  się  liczyć  praktycznie  w  ciągu  całego  roku,  przy  czym w okresach
wzmożonych opadów lub roztopów wystąpią płytko, i w większej ilości, a w okresach suchych będą
zanikać.
   Wody tego typu wsiąkając w podłoże (wsiąkanie pionowe, a także infiltracja boczna),  powodują
wzrost wilgotności  warstw gruntowych. Wzrost wilgotności  z kolei  jest przyczyną obniżenia wartości
parametrów wytrzymałościowych warstw gruntowych, a tym samym obniżenia ich nośności.
   Wzrost ciężaru czapy gruntów przypowierzchniowych, nachylenie zboczy, uplastycznienie gruntów
pylastych i gliniastych, a tym samym obniżenie wartości parametrów wytrzymałościowych, powoduje
powstanie  płaszczyzn  poślizgu,  przeważnie  na  styku  z  gruntami  ilastymi-zwietrzelinowymi,  co
doprowadza  do powstania osuwisk.

1.5. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA PODŁOŻA GRUNTOWEGO

    Charakterystykę  geotechniczną  podłoża  budowlanego  dokonano  wydzielając  zespół  warstw
geotechnicznych, dla których ustalono charakterystyczne wartości parametrów geotechnicznych.
Klasyfikację i charakterystykę gruntów przeprowadzono na podstawie prac polowych – wierceń, badań
makroskopowych gruntu oraz analizy materiałów archiwalnych.

Nawiercone grunty rodzime zostały podzielone na trzy warstwy geotechniczne.
Podział na warstwy geotechniczne przeprowadzono biorąc pod uwagę różnice w wilgotności, stanie i
konsystencji gruntów.
Opisano je zgodnie z  PN-86/B-02480 i PN-ISO 14688-2:2006.

Wartości parametrów geotechnicznych ustalono metodami polowymi zgodnie z PN-EN 1997-1, PN-EN
1997-2, PN-81/B-03020 oraz wykorzystując lokalne zależności korelacyjne.

Wartości  charakterystyczne  parametrów  geotechnicznych  wydzielonych  warstw  geotechnicznych
przedstawiono w tabeli załącznika nr 4  (Charakterystyczne wartości parametrów geotechnicznych).

Warstwa I
Do pakietu I zaliczono: grunty średnio i mało spoiste, reprezentowane przez gliny pylaste i pyły w stanie
twardoplastycznym o uśrednionej wartości stopnia plastyczności IL=0.20.

Warstwa II
Do pakietu II zaliczono: grunty średnio i mało spoiste, reprezentowane przez gliny pylaste i pyły w
stanie plastycznym o wartości stopnia plastyczności IL=0.30-0.40.
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Warstwa III
Do pakietu III zaliczono: grunty średnio i mało spoiste, reprezentowane przez gliny pylaste i pyły w
stanie miękkoplastycznym o uśrednionej wartości stopnia plastyczności IL=0.60.

INFORMACJE O ZAGROŻENIACH PROCESAMI GEODYNAMICZNYMI

Po przeprowadzeniu kartowania geologicznego terenu badań i obszarów sąsiednich (ze szczególnym
uwzględnieniem  ruchów  masowych),  wizji  lokalnej,  analizie  materiałów  archiwalnych  i  literatury
dotyczącej regionu badań, można wysnuć następujące wnioski:

 Należy zaznaczyć, że teren  badań położony jest na obszarze którego budowa geologiczna w
większości predysponuje do występowania ruchów masowych. 

 Generalnie  można stwierdzić,  że głównymi  obszarami  narażonymi  na ruchy osuwiskowe,  są
obszary stromych zboczy. Przeważnie są  to tereny nieużytków rolnych, porośniętych krzewami i
drzewami leśnymi.         

 Ciągi sieci kanalizacyjnej są jedynie elementem dodatkowym do obiektu, tak samo jak instalacja
elektryczna, gazowa, wodna itd. Oczywiście wykonanie sieci kanalizacyjnej musi być 
odpowiednio prowadzone, nie można wykonując roboty ziemne pogarszać stateczności zboczy.

            
           Także w rejonach, gdzie budynki są położone na obszarach o zwiększonym ryzyku wystąpienia
           ruchów masowych obowiązkiem właściciela obiektu jest dbanie o niepogarszaniu stateczności   
           zbocza:

▪ nie należy podcinać zbocza,
▪ nie wolno nawadniać zbocza,
▪ wszelkie urządzenia sanitarne i wodne muszą być wykonane o wzmocnionej szczelności,

aby nie dopuścić do nawodnienia zbocza.
 Niekiedy stosując  podsypkę pod rurami kanalizacyjnymi, ale położoną na uszczelnionej 

podbudowie, można wpływać korzystnie na stateczność zboczy, powodując ich odwodnienie, a 
tym samym poprzez zmniejszenie wilgotności sąsiednich gruntów, powoduje się poprawę 
wartości parametrów wytrzymałościowych. 

1.6. WNIOSKI I ZALECENIA

1. Podłoże gruntowe do głębokości wierceń budują osady czwartorzędowe akumulacji deluwialnej
    i eolicznej, reprezentowane przez gliny pylaste i pyły.
    Starsze podłoże budują tutaj osady morskie trzeciorzędu (miocen-oligocen), reprezentowane 
    przez piaskowce (piaskowce kliwskie) z wkładkami łupków menilitowych. Bezpośrednio nad    
    utworami skalistymi fliszu występują wietrzeliny "in situ" zachowujące orientację odłamków 
    skalnych analogiczną do biegu i upadu warstw.
2. W obrębie gruntów spoistych występują wody gruntowe sączeniowe, pochodzące z infiltracji
    wód opadowych w podłoże gruntowe. Wahania głębokości występowania wód sączeniowych  
    zależą głównie od opadów atmosferycznych i pór roku. Wody te są alimentowane wodami 
    opadowymi i roztopowymi, przesączającymi się w podłoże gruntowe. Z obecnością tych wód 
    należy się liczyć praktycznie w ciągu całego roku, przy czym w okresach wzmożonych opadów 
    lub roztopów wystąpią płytko, i w większej ilości, a w okresach suchych będą zanikać.

           Wody tego typu wsiąkając w podłoże (wsiąkanie pionowe, a także infiltracja boczna), powodują 
           wzrost wilgotności warstw gruntowych. Wzrost wilgotności z kolei jest przyczyną obniżenia   
           wartości parametrów wytrzymałościowych warstw gruntowych, a tym samym obniżenia ich   
           nośności. Wzrost ciężaru czapy gruntów przypowierzchniowych, nachylenie zboczy, 
           uplastycznienie gruntów pylastych i gliniastych, a tym samym obniżenie wartości parametrów 
           wytrzymałościowych, powoduje powstanie płaszczyzn poślizgu, przeważnie na styku z gruntami 
           ilastymi-zwietrzelinowymi, co doprowadza  do powstania osuwisk.
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      3. Należy zaznaczyć, że teren  badań położony jest na obszarze którego budowa geologiczna
          w większości predysponuje do występowania ruchów masowych. Oczywiście wykonanie sieci 
          kanalizacyjnej musi być odpowiednio prowadzone, nie można wykonując roboty ziemne 
          pogarszać stateczności zboczy.

4. Pod względem urabialności gruntów, grunty występujące na dokumentowanym terenie można
    zaliczyć do kat. 3 (grunty łatwo urabialne) i do kat. 4 (grunty średnio urabialne).
    Prace ziemne należy dostosować do udokumentowanych warunków gruntowo-wodnych.

           Przed przystąpieniem do montażu rurociągów należy określić jakość istniejącego podłoża i jego 
           nośność oraz wybrać odpowiedni wariant posadowienia.
      5. Roboty ziemne należy prowadzić w okresach suchych. Nie wolno dopuszczać do zawodnienia

    dna wykopu tak wodami opadowymi jak i z ewentualnych sączeń. W podłożu występują grunty 
    wrażliwe o  właściwościach  tiksotropowych. Pod wpływem zawilgocenia oraz wstrząsów 
    mechanicznych ulegają uplastycznieniu a przez to pogarszane są ich parametry 

           wytrzymałościowe.
       6. Zasypkę rur należy wykonać po próbach szczelności warstwami o grubości zgodnie

    z wymaganiami producentów rur i w zależności od sposobu zagęszczania gruntu.
7. Odwodnienie wykopów pod sieć kanalizacji sanitarnej będzie wymagane w sytuacji wystąpienia
    wód gruntowych.

       8. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki  Morskiej z dnia 25 
           kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 
           budowlanych (Dz. U. Nr 81, poz 463), daną Inwestycję proponuje się zaliczyć do drugiej 
           kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych. Ostateczną kategorię określa 
           Projektant sieci.

1.7. WYKORZYSTANE MATERIAŁY ARCHIWALNE

    [1]. Szczegółowa mapa geologiczna Polski w skali 1: 50 000 – arkusz Błażowa.
    [2]. Mapa hydrogeologiczna Polski w skali 1:50 000 – arkusz Błażowa.
    [3]. J. Kondracki - „Geografia fizyczna Polski”, 2009r.
    [4]. Z. Wiłun - „Zarys geotechniki”, 2000r.
    [5]. PN-EN 1997 – 2, Eurokod 7 „Projektowanie geotechniczne, rozpoznanie i  badanie podłoża 
          gruntowego” część 1 i 2.
    [6]. EN ISO 14688-1 i 2. Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów. Części 1 i 2.
    [7]. PN-B-04452:2002. Geotechnika. Badania polowe.
    [8]. PN-B-06050:1999 Geotechnika Roboty ziemne. Wymagania ogólne.
    [9]. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania 
          geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych z dnia 27 kwietnia 2012 r.
  [10]. PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i 
          projektowanie.
  [11]. PN-B 02481: 1998. Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.
  [12]. PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów.
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II. PROJEKT GEOTECHNICZNY

2.1. PROGNOZA ZMIAN WŁAŚCIWOŚCI GRUNTÓW W CZASIE

    Właściwości  podłoża gruntowego nie zmienią się podczas wykonywania inwestycji  ani  w trakcie
eksploatacji systemu, pod następującymi warunkami:

 przewody sieci  kanalizacyjnej  zostaną prawidłowo i  szczelnie połączone wzajemnie ze sobą,
zgodnie z zaleceniami producenta.

2.2. OKREŚLENIE OBLICZENIOWYCH PARAMETRÓW GEOTECHNICZNYCH

  Parametry geotechniczne podano w zał. nr 4. Podane parametry geotechniczne należy skorelować
zgodnie  z  Załącznikiem  A  do  normy  EN  1997-1:2008  –  Eurokod  7.  Projektant  powinien
zdecydować o wyborze podejścia obliczeniowego uwzględniając zalecenia załącznika krajowego.

2.3. OKREŚLENIE CZĘŚCIOWYCH WSPÓŁCZYNNIKÓW BEZPIECZEŃSTWA  DLA OBLICZEŃ

   Częściowe współczynniki bezpieczeństwa należy przyjąć zgodnie z Załącznikiem A i B do normy EN
1997-1:2008 – Eurokod 7.  Projektant  powinien zdecydować o wyborze podejścia obliczeniowego
uwzględniając zalecenia załącznika krajowego.

2.4. OKREŚLENIE ODDZIAŁYWAŃ OD GRUNTU

    Podstawowymi oddziałowywaniami geotechnicznymi w przypadku budowy sieci kanalizacyjnej są:
 obciążenia od ciężaru i parcia gruntu oraz parcie wody gruntowej,
 przemieszczanie podłoża wywołane osiadaniami.

   Obciążenia od ciężaru i parcia gruntu na przewody i studzienki zostały uwzględnione przez producenta
i mogą być pominięte w obliczeniach. Przemieszczenia podłoża wywołane osiadaniami dotyczą zasypki
gruntowej  nad  przewodami.  Przemieszczenia  te  są  minimalne  poprzez  staranne,  warstwowe
zagęszczenie zasypki.

2.5. PRZYJĘCIE MODELU OBLICZENIOWEGO PODŁOŻA GRUNTOWEGO

  Model  pracy  podłoża  przy  sprawdzaniu  oporu  granicznego  podłoża  wg  EN  1997-1,  należy
rozpatrywać w warunkach „ bez odpływu” jak i „z odpływem”.

2.6. OKREŚLENIE NOŚNOŚCI I OSIADANIA PODŁOŻA GRUNTOWEGO

  Nośność  i  osiadania  oblicza  Konstruktor  obiektu.  Osiadania  należy  rozpatrywać  zgodnie  z
Załącznikiem F i H do normy EN 1997-1:2008 – Eurokod 7.

     Ponieważ obciążenia dodatkowe wynikające z budowy sieci kanalizacyjnej nie będą większe od
dotychczasowych obciążeń od gruntu, nie przewiduje się wykonywania dodatkowych obliczeń nośności i
osiadania podłoża gruntowego oraz ogólnej stateczności.

2.7. USTALENIE DANYCH DO ZAPROJEKTOWANIA FUNDAMENTÓW

    Dane niezbędne do zaprojektowania fundamentów podano w zał. nr 4.

2.8. WYKONAWSTWO ROBÓT ZIEMNYCH

    Wykonawcy przystępujący do wykonania robót ziemnych powinni wykorzystywać jedynie taki sprzęt,
który  nie  spowoduje  niekorzystnego  wpływu  na  jakość  wykonywanych  robót.  Sprzęt  powinien
odpowiadać  pod  względem  typów  i  ilości  wskazaniom,  które  zostaną  określone  w  Specyfikacji

GEO-TOM Usługi Geologiczne
ul. Pułaskiego 7/391
35-011 Rzeszów

8



GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Leśnej w Tyczynie.

Technicznej dla przedmiotowej rozbudowy. Sprzęty do robót ziemnych powinny być utrzymywane w
trakcie całego czasu prowadzenia prac w stanie dobrym, zgodnym z normami ochrony środowiska.

Roboty ziemne
Roboty ziemne zostaną rozpoczęte od wytyczenia trasy sieci kanalizacyjnej i zostaną wykonane zgodnie
z  normą  PN-B-10736:1999  „Roboty  ziemne.  Wykopy  otwarte  dla  przewodów  wodociągowych  i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”.

Odwodnienie wykopów:
Odwodnienie pod projektowaną sieć kanalizacji sanitarnej będzie wymagane w sytuacji pojawienia się 
wysokiego poziomu wód gruntowych.
Zakres robót odwadniających należy dostosować do rzeczywistych warunków gruntowo-wodnych w 
trakcie wykonywania robót.

Zasypka sieci kanalizacyjnej:
Zasypkę rur należy wykonać po próbach szczelności  warstwami o grubości  zgodnie z  wymaganiami
producentów rur i w zależności od sposobu zagęszczania gruntu.

2.9. ODDZIAŁYWANIE WODY GRUNTOWEJ NA OBIEKTY

    Wszystkie obiekty projektowanej sieci kanalizacyjnej są odpowiednio zaizolowane i przystosowane do
kontaktu z wodą gruntową.

2.10. MONITORING PROJEKTOWANYCH OBIEKTÓW

    Dla  projektowanej  sieci  kanalizacyjnej  nie  będzie  wymagane  prowadzenie  monitoringu  oprócz
obserwacji w trakcie budowy i eksploatacji.
    W  celu  zapewnienia  bezpieczeństwa  robót,  zgodności  prowadzonych  robót  z  wytycznymi
projektowymi oraz dla zapewnienia należytej jakości wykonywanych prac należy na bieżąco nadzorować
kolejne procesy budowlane.

Opracował:
mgr inż. Tomasz Cichoń

upr. geol. nr MŚ VII-1542
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OBJAŚNIENIA ZNAKÓW I SYMBOLI
Symbole geotechniczne gruntów wg normy

PN-86/B-02480

GRUNTY NASYPOWE
nasyp budowlany

nasyp niekontrolowany

GRUNTY ORGANICZNE
RODZIME

GRUNTY MINERALNE
RODZIME (NIESKALISTE)

GRUNTY SKALISTE

INNE GRUNTY NIETYPOWE
NIEOBJĘTE NORMĄ

grunt próchniczny

namuł

torf

wietrzelina

wietrzelina gliniasta

rumosz

rumosz gliniasty

otoczaki

żwir

żwir gliniasty

pospółka

pospółka gliniasta

piasek gruby

piasek średni

piasek drobny

piasek pylasty

piasek gliniasty

pył piaszczysty

pył

glina piaszczysta

glina

glina pylasta

glina piaszczysta zwięzła

glina zwięzła

glina pylasta zwięzła

ił piaszczysty

ił

ił pylasty

skała twarda

skała miękka

kreda

gytia

węgiel brunatny

węgiel kamienny
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zał. nr 3.1

2%< I om <5%

5%< I om <30%

30%< I om

K-koluwium

ZNAKI DODATKOWE DOTYCZĄCE
OPISÓW GRUNTÓW

OPRÓBOWANIE WIERCENIA

OZNACZENIE RODZAJU
BADAŃ I SONDOWAŃ

OZNACZENIE STANU GRUNTU

INNE OZNACZENIA

przewarstwienia (wkładki)

na pograniczu

w nawiasie określenia uzupełniające dotyczące: składu
nasypu, rodzaju gruntów organicznych, petrografii skał

numer wiercenia

rzędna wiercenia

próbka o naturalnej strukturze

próbka o naturalnej wilgotności

próbka wody gruntowej

wyinterpretowany max poziom wody gruntowej
(piezometryczny)

piezometryczny poziom wody (PPW) ustalony
w czasie wiercenia i rzędna

nawiercony poziom wody gruntowej i rzędna

grunt nawodniony

sączenie wody

penetrometr tłoczkowy (PP)

ścinarka obrotowa (TV)

sonda cylindryczna (SPT)

sonda ścinająca obrotowa (FVT)

badania presjometrem (P)

rodzaje sondowania i strefa przebadania sondą:

CPT - sonda statyczna-stożkowa
DPL - sonda dynamiczna lekka
DPM - sonda dynamiczna średnia
DPH - sonda dynamiczna ciężka
DPSH - sonda dynamiczna b.ciężka
ST - sonda wkręcana

nr. warstwy geotechnicznej

rzut projektowanego obiektu na przekrój
z numerem (nazwą) obiektu i ilością kondygnacji

projektowany poziom posadowienia

podstawowe granice litologiczni-stratygraficzne

 

OZNACZENIE WODY
W WIERCENIU
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ID=0.50 - stopień zagęszczenia

IC=0.80 - wskaźnik konsystencji

IL=0.20 - stopień plastyczności



OBJAŚNIENIA ZNAKÓW I SYMBOLI
Symbole geotechniczne gruntów wg normy

PN-EN ISO 14688

GRUNTY NASYPOWE
nasyp budowlany

nasyp niekontrolowany

GRUNTY ORGANICZNE
RODZIME

GRUNTY MINERALNE
RODZIME (NIESKALISTE)

INNE GRUNTY NIETYPOWE
NIEOBJĘTE NORMĄ

ZNAKI DODATKOWE DOTYCZĄCE
OPISÓW GRUNTÓW

OPRÓBOWANIE WIERCENIA

OZNACZENIE RODZAJU
BADAŃ I SONDOWAŃ

OZNACZENIE STANU GRUNTU

INNE OZNACZENIA

niskoorganiczne/Humus       2%<Iom<6%

średnioorganiczne/Namuł    6%<Iom<20%

wysokoorganiczne/Torf               Iom>20%

przewarstwienia (wkładki)

na pograniczu

w nawiasie określenia uzupełniające dotyczące: składu
nasypu, rodzaju gruntów organicznych, petrografii skał

numer wiercenia

rzędna wiercenia

próbka o naturalnej strukturze

próbka o naturalnej wilgotności

próbka wody gruntowej

wyinterpretowany max poziom wody gruntowej
(piezometryczny)

piezometryczny poziom wody (PPW) ustalony
w czasie wiercenia i rzędna

nawiercony poziom wody gruntowej i rzędna

grunt nawodniony

sączenie wody

penetrometr tłoczkowy (PP)

ścinarka obrotowa (TV)

sonda cylindryczna (SPT)

sonda ścinająca obrotowa (FVT)

badania presjometrem (P)

rodzaje sondowania i strefa przebadania sondą:

CPT - sonda statyczna-stożkowa
DPL - sonda dynamiczna lekka
DPM - sonda dynamiczna średnia
DPH - sonda dynamiczna ciężka
DPSH - sonda dynamiczna b.ciężka
ST - sonda wkręcana

nr. warstwy geotechnicznej

rzut projektowanego obiektu na przekrój
z numerem (nazwą) obiektu i ilością kondygnacji

projektowany poziom posadowienia

podstawowe granice litologiczni-stratygraficzne

 

OZNACZENIE WODY
W WIERCENIU

Mg/nB

Mg/nN

Or/H

Or/Nm

Or/T

LBo
Bo
Co
CGr
MGr
FGr
saGr
grSa
siGr
clGr
sasiGr
sisaGr
CSa
MSa
FSa
siSa
clSa
CSi
MSi
FSi
clSi
sasiCl
saclSi
Cl
siCl
 

_

/

()

4

52.7

49.8

47.8

DPL

//

3 VIII

b
a
rd

zo
g

ru
b

o
zi

a
rn

is
te

g
ru

b
o

zi
a
rn

is
te

d
ro

b
n

o
zi

a
rn

is
te

zał. nr 3.2

Duże głazy

Głazy

Kamienie

Żwir gruby

Żwir średni

Żwir drobny

Zwir piaszczysty

Piasek ze żwirem (pospółka)

Żwir pylasty

Żwir ilast

Żwir pylasto-piaszczysty

Żwir piaszczysto-pylasty

Piasek gruby

Piasek średni

Piasek drobny

Piasek zapylony

Piasek zailony

Pył gruby

Pył średni

Pył drobny

Pył ilasty

Glina ilasta

Glina pylasta

Ił

Ił pylasty

KW
KWg
KR
KRg
ST
SM
Kr
Gy
Cb
Ck
Kp
K

Wietrzelina kamienista

Wietrzelina kamienista gliniasta

Rumosz kamienisty

Rumosz kamienisty gliniasty

Skała twarda

Skała miękka

Kreda

Gytia

Węgiel brunatny

Węgiel kamienny

kreda piasząca

Koluwium

ID=0.50 - stopień zagęszczenia

IC=0.80 - wskaźnik konsystencji

IL=0.20 - stopień plastyczności



Załącznik nr 4.
CHARAKTERYSTYCZNE WARTOŚCI PARAMETRÓW GEOTECHNICZNYCH

Dane identyfikacyjne Parametry fizyczne Parametry mechaniczne

Objaśnienia geologiczne

Numer
warstwy
geotech-
nicznej

Rodzaj
gruntu

Symbol
konsolidacji

wg
PN-81/

B-03020

Stan gruntu
Wilgotność
naturalna

 Gęstość
objętościowa

Spójność
Kąt tarcia

wewnętrznego

Moduł
ściśliwości

edometrycznej

Zawartość
części 

organicznych

Straty-
grafia

Profil
straty.-
-litolog.

Opis litologiczno-
-genetyczno-

-stratygraficzny

Stopień
zagęszczenia

Stopień
plastyczności

ID IL wn  Cu u  Mo Iom

[%] [t/m3] [kPa] [O] [kPa] [%]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

C
Z

W
A

R
T

O
R

Z
Ę

D

H
O

LO
C

E
N

Qh
Utwory 
współczesne:
gleba, nasyp 
niekontrolowany

Gb, nN

H
O

LO
C

E
N

-P
L

E
JS

T
O

C
E

N

Qh/Qp

Osady deluwialne,
eoliczne
i zwietrzelinowe  :  
pyły, gliny pylaste

I Gπ/π C - 0.20 22.0 2.05 17 15 28 000

II Gπ/π, π C - 0.30-0.40 25.0 2.00 11 11 18 000

III Gπ C - 0.60 32.0 1.90 7 8 11 000

Temat: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Leśnej w Tyczynie.

Opracował:
mgr inż. Tomasz Cichoń



Profil numer 2    Rzędna: 291.00 m n.p.m.   Data: 2020-06-30

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 1

Zał.Nr: 5

Wiertnica: 

Miejscowość: Tyczyn

Gmina: Tyczyn

Powiat: rzeszowski

Województwo: podkarpackie

Obiekt: Tyczyn, ul. Leśna

Dozór geol.: mgr inż. Tomasz Cichoń

System wiercenia: Ręcznie

Rzędna: 265.50 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2020-06-30
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0.40

1.30

1.70

2.50

gleba 

glina pylasta, j.brązowa na pograniczu pyłu 
(siCCl/Si) 

glina pylasta, j.brązowa na pograniczu pyłu 
(siCCl/Si) 

glina pylasta, j.brązowa na pograniczu pyłu 
(siCCl/Si) 

0.50

1.70

2.50

nasyp niekontrolowany (glina pylasta), brązowy 

glina pylasta, j.brązowa (siCCl) 

glina pylasta, j.brązowa (siCCl) 

nN(Gp)

Gp

II

III

w
pl

mpl

1.0

2.0

1.0

2.0

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: Tomasz Cichoń




