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Przekrój geologiczno-inżynierski oraz hydrogeologiczny obszaru objętego planowaną 

inwestycją. 

 

Badania geologiczne na terenie planowanej inwestycji zostały przeprowadzone w dniach 4 -11 

września 2009 roku przez Biuro Geotechniczne GEOMAR na zlecenie SKANSKA S.A. W 

wyniku badań została sporządzona dokumentacja geotechniczna 

Zbadany przekrój geologiczny przebiega wzdłuż wschodniej ściany wyższego (z dwóch 

planowanych) budynku biurowego o wysokości 50m. 

 

Wyniki zawarte w dokumentacji geotechnicznej wykonanej przez Biuro Geotechniczne 

GEOMAR na zlecenie SKANSKA S.A. i udostępnione zespołowi przygotowującemu niniejsze 

opracowanie przez właściciela dokumentacji zostały przedstawione w formie załącznika do 

niniejszego opracowania. 

 

Sposób prowadzenia odwodnień budowlanych oraz sposób zagospodarowania wód 

pochodzących z odwodnień w trakcie realizacji przedsięwzięci 

 

Jak wynika z przeprowadzonych pomiarów, wzdłuż badanego przekroju, zwierciadło wód 

podziemnych stabilizuje się na głębokości 3,44 - 5,88 m poniżej poziomu terenu. 

W związku z powyższym będzie konieczne uszczelnianie wykopów pod fundamenty i ich 

odwodnienie. 

Na podstawie przeprowadzonych badań próbki wody stwierdzono, że woda pochodząca z 

odwiertów nie posiada zanieczyszczeń, które uniemożliwiałyby wprowadzenie jej z powrotem do 

gruntu. 

 

Wodę pochodząca z odwodnień proponuje się zagospodarować w następujący sposób. 

- jeżeli to możliwe, wprowadzenie z powrotem do gruntu bezpośrednim otoczeniu placu 

budowy 

- nadmiar wody, po uprzednim zbadaniu próbek, odprowadzany do kanalizacji 

ogólnospławnej. 
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Przed rozpoczęciem prac należy uzyskać pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie wód z 

wykopów. 

Problematykę odwodnień budowlanych regulują przepisy ustawy prawo geologiczne i górnicze 

oraz prawo wodne (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. – Prawo geologiczne i górnicze Dz. U. Nr 27, 

z późn. zm.) 

 

Sposób odwodnienia parkingu podziemnego i terenu inwestycji w trakcie eksploatacji przedsięwzięcia 

 

W trakcie eksploatacji inwestycji, z jej tereny będą odprowadzane wody opadowe z dachów i 

terenów utwardzonych oraz z terenu parkingu podziemnego. 

Wody opadowe z dachów proponuje się odprowadzać bezpośrednio do kanalizacji. 

Wody opadowe z terenów utwardzonych (drogi dojazdowe, ciągi piesze, parkingi, parking 

podziemny) będą odprowadzane do kanalizacji ogólnospławnej, po wcześniejszym oczyszczeniu 

w separatorach (m. in. ropopochodnych). 

Należy pamiętać, że odprowadzanie wód opadowych z powierzchni utwardzonych powyżej 0,1 ha 

(1000 m2), wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. 

 

Przewidywana ilość wód opadowych oraz ścieków socjalno-bytowych i technologicznych 

wraz ze sposobem ich zagospodarowania powstających w trakcie budowy oraz 

eksploatacji przedsięwzięcia 

 

Wody opadowe. 

Warszawa leży w strefie klimatu umiarkowanego kontynentalnego. 

Cechami charakterystycznymi klimatu Warszawy są dość równomierne  opady o średniej 

wieloletniej od 493 mm/rok do 549 mm/rok (w zależności od źródeł) z maksimum w 

czerwcu/lipcu (72 mm - 76 mm) i minimum w lutym (18 mm - 26 mm) 

 

Biorąc pod uwagą powierzchnię zabudowy planowanej inwestycji (ok. 25 000 m2) można przyjąć, 

że systemy odwadniające będą musiały przyjąć rocznie 13 000 - 15 000 m3 wód opadowych. 

Ze względu na nierównomierność opadów należy przyjąć miesiąc o największych opadach rzędu 

80 mm, co sprawia,że w najbardziej niekorzystnym miesiącu ilość wód opadowych wyniesie ok 2 

000 m3/mies. 
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Ścieki socjalno-bytowe i technologiczne 

Ze względu na to, że w projektowanym obiekcie nie będzie prowadzonej żadnej działalności 

powodującej powstawanie ścieków technologicznych nie projektuje się urządzeń do ich 

odprowadzania. 

 

Planując obiekty planowanej inwestycji jako dworzec PKP z funkcją usługowo - biurową 

przewiduje się, że na terenie obiektu będą powstawały ścieki socjalno - bytowe. 

Przewiduje się, że na terenie dworca kolejowego i budynku biurowego powstanie łącznie ok. 500 

szt. urządzeń sanitarnych oraz ok. 500 miejsc restauracjach i barach. Łączną ilość ścieków 

powstających na terenie obiektu można oszacować na podstawie norm zużycia wody dla takich 

obiektów. Normy zużycia wody reguluje rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 

stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. z dnia 31 stycznia 

2002 r.). 

Biorąc pod uwagę powyższe założenia należy przyjąć następujące ilości zużytej wody: 

- 100 l/ dobę dla każdego urządzenia sanitarnego 

- 150 l/ dobę dla każdego miejsca w barze i restauracji. 

Wynika z tego, że na terenie obiektu, w ciągu doby, będzie powstawać łącznie około  

125 m3 ścieków socjalno-bytowych. 

 

W trakcie realizacji przedsięwzięcia nie przewiduje się powstawania ścieków technologicznych. 

 

W trakcie realizacji inwestycji, zapewnienie pracownikom dostępu do urządzeń sanitarnych 

należeć będzie do wykonawcy. Zwykle realizuje się to poprzez zapewnienie odpowiedniej ilości 

przenośnych toalet. 
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