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1. Wstęp 

Opinię geotechniczną dla potrzeb budowy boiska o sztucznej nawierzchni  

w miejscowości Miedzierza, gmina Smyków opracowano w Przedsiębiorstwie Usług 

Geologicznych „KIELKART”, ul. Starowapiennikowa 6, 25 -113 Kielce. 

Zleceniodawca:  ROBI SYSTEM Biuro Techniczno-Handlowe 

   ul. Mickiewicza 22 a 

   97-500 Radomsko 

Do opracowania niniejszej opinii wykorzystano: 

� Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 

budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463), 

� Polskie normy: PN-B-02480:1986, PN-B-04452:2002 i PN-B-03020:1981,  

PN – B – 06050:1999, 

� materiały archiwalne i literaturowe. 

Celem badań wykonanych w ramach niniejszej opinii jest rozpoznanie warunków 

gruntowo – wodnych dla potrzeb budowy boiska o sztucznej nawierzchni. Zakres prac został 

uzgodniony ze Zleceniodawcą. Opracowanie niniejsze wykonano na podstawie wierceń  

4 otworów badawczych do głębokości 2,0 m p.p.t oraz stosownych badań i obserwacji 

terenowych. 

Niniejszą opinię opracowano w 3 egzemplarzach: 2 egzemplarze otrzymuje 

Zleceniodawca. 1 egzemplarz archiwalny – PUG „KIELKART”. Zleceniodawca otrzymuje 

również płytę CD z opracowaniem w wersji elektronicznej. 

 

2. Charakterystyka techniczna projektowanej inwestycji 

Planowana jest budowa boiska piłkarskiego do gry w piłkę nożną ze sztuczną 

nawierzchnią o powierzchni pola gry 90 x 62 m. Dodatkowo planowane jest wykonanie 

oświetlenia i nagłośnienia boiska, budowa trybun przestawnych na około 500 osób 

ustawionych wzdłuż jednego dłuższego boku boiska. Na działce nr 256 planowany jest ciąg 

pieszo jezdny - komunikacja z projektowanym boiskiem. 

W oparciu o Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 

Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków 

posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463) obiekt można zaliczyć do  

I kategorii geotechnicznej. 
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3. Ogólna charakterystyka terenu badań 

3.1 Lokalizacja i sposób użytkowania terenu 

Badany teren stanowi działka nr 257 w miejscowości Miedzierza, gminie Smyków, 

powiecie koneckim, województwie świętokrzyskim. Teren, na którym planowana jest budowa 

boiska znajduje się na południowy wschód od zabudowań szkoły podstawowej. Aktualnie  

w miejscu tym znajduje się trawiaste boisko do piłki nożnej. 

Lokalizacja ogólna terenu badań przedstawiona jest na mapie topograficznej w skali 

1:10 000, zał. nr 1. Szczegółową lokalizację otworów przedstawia mapa sytuacyjno 

wysokościowa w skali 1:1000, (zał. nr 2). 

 

3.2 Morfologia i hydrografia 

Pod względem fizyczno geograficznym (J. Kondracki, 2002 r.) obszar badań położony 

jest w:  

podprowincji: Wyżyna Małopolska (342.),  

makroregionie: Wyżyna Przedborska (342.1),  

mezoregionie: Wzgórza Opoczyńskie (342.12). 

Wzgórza Opoczyńskie (342.12) znajdują się na wschód od łuku Pilicy, znajdującym 

się pod Tomaszowem Mazowieckim. Jest to północno-zachodnia otoczka Wyżyny Kieleckiej, 

zbudowana głównie ze skał jurajskich, które tworzą dwie płaskie antykliny, rozdzielone 

synkliną ze skałami z okresu kredowego. Na strukturalne formy nałożone są materiały skalne 

zlodowacenia odrzańskiego. 

Obszar badań jest prawie płaski. Rzędne terenu wynoszą od 242,2 m n.p.m. w rejonie 

otworu nr 4 do 242,7 m n.p.m. w rejonie otworu nr 3. Deniwelacja wynosi około 0,5 m. 

Pod względem hydrograficznym badany teren jest odwaniany przez rzekę Czarną 

Taraskę, której koryto przebiega w odległości około 500 m w kierunku północno wschodnim 

Czarna Taraska uchodzi do Czarnej Koneckiej przed zalewem w Sielpi Wielkiej. Czarna 

Konecka jest prawostronnym dopływem Pilicy. Pilica stanowi lewostronny dopływ Wisły. 

Ukształtowanie powierzchni terenu oraz hydrografię w rejonie wykonanych badań 

przedstawia Wycinek mapy topograficznej w skali 1:10 000, (zał. nr 1). 
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4. Budowa geologiczna 

Pod względem budowy geologicznej teren badań znajduje się w obrębie permsko 

mezozoicznego obrzeżenia Gór Świętokrzyskich. Starsze podłoże geologiczne stanowią 

utwory jury dolnej (liasu) w postaci piaskowców z przewarstwieniami mułowców i iłowców 

miejscami syderytowych z detrytusem roślinnym. Według materiałów archiwalnych strop 

utworów jury dolnej występują na głębokości kilkunastu metrów. 

Utwory czwartorzędowe reprezentowane są przez holoceńskie i plejstoceńskie osady 

rzeczne w postaci piasków, lokalnie z wkładkami glin i mułków. 

Wykształcenie litologiczne warstw gruntów w zakresie głębokości wykonanych 

otworów przedstawiają profile otworów geotechnicznych (zał. nr 3.1 – 3.2) oraz przekroje 

geotechniczne, (zał. nr 4). 

 

5. Warunki hydrogeologiczne 

Warunki hydrogeologiczne opisano w oparciu o wykonane w marcu 2015 r. otwory 

geotechniczne oraz obserwacje terenowe. Zwierciadło wody gruntowej o charakterze 

swobodnym stwierdzono we wszystkich otworach badawczych na głębokości  

1,2 - 1,5 m p.p.t. Warstwę wodonośną stanowią piaski pylaste oraz piaski średnie. 

Piaski pylaste i piaski gliniaste zaliczyć można do gruntów słabo przepuszczalnych, 

natomiast piaski średnie do dobrze przepuszczalnych. Orientacyjne wartości współczynnika 

wodoprzepuszczalności dla piasków pylastych wynoszą: 10
-3

 – 10
-4

 cm/s, natomiast dla 

piasków średnich: 10
-1

 – 10
-2

 cm/s (wg. Zenon Wiłun „Zarys Geotechniki”). Współczynnik 

wodoprzepuszczalności dla piasków gliniastych może osiągać orientacyjne wartości rzędu  

10 
-3

 – 10
-5

 cm/s. Gliny piaszczyste uznać należy za grunty bardzo słabo przepuszczalne. 

Orientacyjne wartości współczynnika wodoprzepuszczalności wynoszą poniżej 10
-6

 cm/s. 

Poziom zwierciadła wody może zmieniać się w zależności od panujących warunków 

atmosferycznych. Z uwagi na występowanie przewarstwień utworów nieprzepuszczalnych – 

(glin piaszczystych) na głębokości 1,5 – 2,0 m, okresowo istnieją dogodne warunki do 

gromadzenia się wód zawieszonych pochodzenia wsiąkowego. W okresach deszczowych lub 

podczas wiosennych roztopów wody gruntowe mogą pojawiać się wyżej. 

Warunki hydrogeologiczne przedstawiają profile otworów geotechnicznych  

(zał. nr 3.1 – 3.2) oraz przekroje geotechniczne, (zał. nr 4). 
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6. Zakres wykonanych prac badawczych 

6.1 Wiercenia badawcze 

W ramach terenowych prac badawczych wykonano 4 otwory geotechniczne 

o głębokości 2,0 m p.p.t. Łącznie wykonano 8,0 mb wierceń. 

Lokalizacja otworów badawczych uzgodniona została ze Zleceniodawcą. 

W większości otwory odwiercono wiertnicą WH – 5. Po odwierceniu i wykonaniu badań 

otwory zlikwidowane zostały urobkiem własnym z zachowaniem kolejności przewiercanych 

warstw. Prace prowadzone były pod stałym nadzorem geologa – Adama Gajosa. 

 

6.2 Badania terenowe i opróbowanie 

W trakcie wiercenia wykonywa była analiza makroskopowa gruntu w celu 

sporządzenia opisu litologicznego. 

Stopień zagęszczenia dla gruntów nie spoistych określono na podstawie własnych 

doświadczeń. Stopień plastyczności dla gruntów spoistych wyznaczono przy pomocy 

wałeczkowania. Pozostałe parametry oznaczono przez wykorzystanie odpowiednich 

zależności korelacyjnych. 

Prace wiertnicze i badania terenowe wykonano pod stałym nadzorem geologa  

Adama Gajosa. Na podstawie wyników uzyskanych z prac terenowych sporządzono profile 

geotechniczne otworów (zał. nr 3.1 – 3.2) oraz przekroje geotechniczne, (zał. nr 4). 

 

6.3 Prace geodezyjne 

Otwory w terenie wyznaczono metodą domiarów prostokątnych w dowiązaniu do 

najbliższych istniejących obiektów. 
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7. Warunki geotechniczne 

Warunki geotechniczne określono zgodnie z PN-B-02480:1986, PN-B-04452:2002 

i PN-B-03020:1981, PN – B – 06050:1999. 

W podłożu badanego terenu poniżej warstwy gleby gruntów miąższości 0,5 m, 

stwierdzono występowanie gruntów rodzimych mineralnych nie spoistych w postaci piasków 

pylastych i piasków średnich w stanie średniozagęszczonym oraz średnio spoistych w postaci 

glin piaszczystych w stanie twardoplastycznym. Wydzielono 3 warstwy geotechniczne. Są to: 

Warstwa I: Grunty nie spoiste (sypkie) wykształcone jako piaski pylaste w stanie 

średniozagęszczonym. Średni stopień zagęszczenia ID=0,35, 

wilgotne/nawodnione. Grunty nośne, wątpliwe pod względem 

wysadzinowości. Kategoria urabialności: 3.  

Warstwa II: Grunty nie spoiste (sypkie) wykształcone jako piaski średnie w stanie 

średniozagęszczonym. Średni stopień zagęszczenia ID=0,40, nawodnione. 

Grunty nośne, nie wysadzinowe. Kategoria urabialności: 3.  

Warstwa III: Grunty mało lub średnio spoiste wykształcone jako piaski gliniaste lub gliny 

piaszczyste w stanie twardoplastycznym o średnim stopniu plastyczności 

IL=0,20, wilgotne lub mało wilgotne. Są to grunty nośne, bardzo 

wysadzinowe. Kategoria urabialności: 4. 

 

Pozostałe wartości parametrów geotechnicznych dla gruntów rodzimych przyjęto na 

podstawie zależności korelacyjnych i zamieszczono je w „Tabeli charakterystycznych 

wartości parametrów geotechnicznych” stanowiącej zał. nr 5 niniejszego opracowania. 

 

8. Podsumowanie 

1.  Podłoże gruntowe pod projektowane boisko rozpoznano 4 otworami geotechnicznymi do 

głębokości 2,0 m p.p.t.  

2. W podłożu badanego terenu poniżej warstwy gleby gruntów miąższości 0,5 m, 

stwierdzono występowanie gruntów rodzimych mineralnych nie spoistych w postaci 

piasków pylastych i piasków średnich w stanie średniozagęszczonym oraz średnio 

spoistych w postaci glin piaszczystych w stanie twardoplastycznym.  

3. Zwierciadło wody gruntowej o charakterze swobodnym stwierdzono we wszystkich 

otworach badawczych na głębokości 1,2 - 1,5 m p.p.t. Warstwę wodonośną stanowią 

piaski pylaste oraz piaski średnie. 
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4. Piaski pylaste zaliczyć można do gruntów słabo przepuszczalnych, natomiast piaski 

średnie do dobrze przepuszczalnych. Orientacyjne wartości współczynnika 

wodoprzepuszczalności dla piasków pylastych wynoszą: 10
-3

 – 10
-4

 cm/s, natomiast dla 

piasków średnich: 10
-1

 – 10
-2

 cm/s (wg. Zenon Wiłun „Zarys Geotechniki”). 

Współczynnik wodoprzepuszczalności dla piasków gliniastych może osiągać orientacyjne 

wartości rzędu 10 
-3

 – 10
-5

 cm/s. Gliny piaszczyste uznać należy za grunty bardzo słabo 

przepuszczalne. Orientacyjne wartości współczynnika wodoprzepuszczalności wynoszą 

poniżej 10
-6

 cm/s. 

5. Poziom zwierciadła wody może zmieniać się w zależności od panujących warunków 

atmosferycznych. W okresach deszczowych lub podczas wiosennych roztopów wody 

gruntowe mogą pojawiać się wyżej. 

6. W oparciu o Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej  

z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia 

obiektów budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463) warunki gruntowe można uznać za proste, 

a obiekt zaliczyć do I kategorii geotechnicznej. 

7. Normowa głębokość przemarzania dla tego rejonu wynosi hz-1,0 m. 
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