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1.CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejsze  opracowanie  wykonano  w  Pracowni  Geologiczno-Inżynierskiej  Piotr 

Janiszewski Sp. J. w Łodzi (94-104), ul. Obywatelska 102/104, na zlecenie TRAKT Sp. 

z  o.o.  Sp.  k.  z siedzibą w Katowicach,  w oparciu o umowę mającą na celu realizację 

zadania  „Określenie  przebiegu  północnego wylotu  z  Warszawy drogi  ekspresowej  S-7 

w kierunku Gdańska na odcinku Czosnów – Trasa Armii  Krajowej  w Warszawie,  wraz 

z  materiałami  do  wniosku  o  uzyskanie  decyzji  o  środowiskowych  uwarunkowaniach 

dla budowy północnego wylotu z Warszawy drogi ekspresowej S-7 w kierunku Gdańska 

na odcinku Czosnów – Trasa Armii Krajowej w Warszawie oraz raportem o oddziaływaniu 

na środowisko”.

Opracowanie wykonano na podstawie:

• Orientacyjnego  przebiegu  wariantów  w  skali  1:25000  dostarczonego 

przez zleceniodawcę

• Szczegółowej  Mapy  Geologicznej  Polski  w  skali  1:50  000  arkusze:  Warszawa 

Zachód, Legionowo, Modlin

• Literatury geologicznej

a  także  głównie  wyników  badań  geologicznych  przedstawionych  w  niniejszych 

opracowaniach:

• „Studium  techniczno-porównawcze  północnego  wylotu  z  Warszawy  drogi 

ekspresowej S-7 w kierunku Gdańska” Geotech Sp z.o.o.,  listopad 2004r.;

• „Studium  geologiczne  północnego  wylotu  z  Warszawy  drogi  ekspresowej  S-7 

w kierunku Gdańska” ITB Instytut Techniki Budowlanej, lipiec 2006r.;

• „Dokumentacja określająca warunki geologiczno-inżynierskie podłoża dla budowy 

północnego  wylotu  z  Warszawy  drogi  ekspresowej  S-7  na  odcinku 

Czosnów – Trasa Armii Krajowej w Warszawie” Morion Sp. z.o.o., luty 2010r.;
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1.2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem  opracowania  jest  studium  geologiczno-inżynierskie  określające 

geologiczne  warunki dla całej infrastruktury związanej z budową drogi ekspresowej S7 na 

odcinku Czosnów – Trasa Armii Krajowej w Warszawie. Są to odcinki pomiędzy węzłami:

dla wariantu I węzeł „Czosnów” - węzeł „Gwiaździsta” 

dla wariantu II węzeł „Czosnów” - węzeł „NS” 

dla wariantu IIB węzeł „Czosnów” - węzeł „NS” 

o długości ok. 23 km. 

Lokalizację omawianego terenu przedstawiono na fragmencie planu orientacyjnego 

w skali 1:25 000 (rys. nr 1).

1.3. CEL OPRACOWANIA

Celem  opracowania  jest  charakterystyka  warunków  geologiczno-inżynierskich 

występujących  w  rejonie  projektowanej  drogi  ekspresowej  S8  na  odcinku 

Czosnów – Trasa Armii Krajowej w Warszawie (wariant I: km 0+000 – 20+999.68; wariant 

II: km 0+000 – 23+417.46; wariant IIB: km 0+000 – 24+034.35).

Celem zadania inwestycyjnego jest budowa nowego wylotu drogi ekspresowej S7 

z Warszawy w kierunku Gdańska. 

Budowa nowego odcinka pozwoli na:

 poprawienie bezpieczeństwa oraz komfortu podróżnych na trasie, gdzie 

odbywa się ruch drogowy o dużych prędkościach

 stworzenie  północnego  wylotu  z  Warszawy  w  kierunku  Gdańska 

zapewniającego dużą przepustowość

 rozdzielenie ruchu lokalnego i związanego z drogą ekspresową poprzez 

budowę dróg lokalnych, obsługujących tereny przyległe do trasy.

Projektowana droga jest uwzględniona w Planie Zagospodarowania Przestrzennego 

Województwa Mazowieckiego i stanowi jeden z ważniejszych elementów przestrzennych 

i infrastrukturalnych regionu. 

Budowa trasy poprawi bezpieczeństwo i komfort podróżujących, zaktywizuje tereny 
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zlokalizowane  wzdłuż  trasy,  a  budowa  dróg  obsługujących  tereny  w  sąsiedztwie 

spowoduje wzrost bezpieczeństwa mieszkańców okolicznych miejscowości.

2. WYKORZYSTANE MATERIAŁY

2.1. PRZEPISY PRAWNE

[1]. Ustawa Prawo geologiczne i górnicze z dnia 9 czerwca 2011 r. wg stanu prawnego 

na dzień 1 stycznia 2012 r. (Dz. U. Nr 163, poz. 981).

[2].  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 

roku w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (Dz. U. nr 43, poz. 430).

[3].  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 lipca 1998r. w sprawie określenia 

rodzajów  inwestycji  szczególnie  szkodliwych  dla  środowiska  i  zdrowia  ludzi  albo 

mogących  pogorszyć  stan  środowiska  oraz  wymagań,  jakim  powinny  odpowiadać 

oceny oddziaływania na środowisko tych inwestycji  (Dz. U. Nr 93, poz. 589). 

[4].  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2008r. w sprawie kryteriów i 

sposobu oceny stanu wód podziemnych (Dz. U. Nr 143, poz. 896). 

[5].Ustawa  z  dnia  3  października  2008  r.  „Ustawa  o  udostępnianiu  informacji

o  środowisku  i  jego  ochronie,  udziale  społeczeństwa  w  ochronie  środowiska  oraz

o ocenach oddziaływania na środowisko” ( Dz. U. Nr 199, poz. 1227).

[6].  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia 

rodzajów  przedsięwzięć  mogących  znacząco  oddziaływać  na  środowisko  oraz 

szczegółowych  uwarunkowań  związanych  z  kwalifikowaniem  przedsięwzięć

do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z 

dnia 9 listopada 2004 r.).

[7]. Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 

25  kwietnia  2012  r  w  sprawie  ustalania  geotechnicznych  warunków  posadowienia 

obiektów budowlanych (Dz. U. 2012 r., poz. 463).
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2.2. NORMY PAŃSTWOWE I BRANŻOWE

[8]. PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. 

Obliczenia statyczne i projektowanie.

[9]. PN-83/B-02482. Fundamenty budowlane. Nośność pali i fundamentów palowych.

[10]. PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów.

[11]. PN-99/B-06050. Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.

[12].  PN-B-03264:2002.  Konstrukcje  betonowe,  żelbetowe i  sprężone –  Obliczenia 

statyczne i projektowanie

[13]. PN-B-04452:2002. Geotechnika. Badania polowe.

[14]. PN-B-04481:1998. Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.

[15]. PN-EN 1997. Eurokod 7

[16]. PN-EN 206-1. Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.

[17]. PN-98/S-02205. Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

2.3. LITERATURA I GEOLOGICZNE MATERIAŁY ARCHIWALNE

[18]. Kondracki  J.  –  Geografia  regionalna  Polski,  Wydawnictwa  Naukowe  PWN, 

Warszawa 1998r.

[19]. Paczyński  B.,  Sadurski  A.  [red.]  –  Hydrogeologia  regionalna  Polski,  PIG, 

Warszawa 2007r.

[20]. Wiłun Z. – Zarys geotechniki. Wydawnictwa Komunikacji i Łączności. Warszawa.

[21].Nowak  J.,  Szczegółowa  Mapa  Geologiczna  Polski  w  skali  1:50  000,  Arkusz 

Legionowo (487), Instytut Geologiczny, 1974r.

[22]. Nowak J., Skompski S., Szczegółowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1:50 000, 

Arkusz Modlin Twierdza (486), Państwowy Instytut Geologiczny, 1992r.

[23].  Morawski  W., Szczegółowa Mapa Geologiczna Polski w skali  1:50 000, Arkusz 

Warszawa Zachód (523), Instytut Geologiczny, 1978r.

[24].  Morion Sp.  z.o.o.,  „Dokumentacja  określająca  warunki  geologiczno-inżynierskie 

podłoża dla budowy północnego wylotu z Warszawy drogi ekspresowej S-7 na odcinku 

Czosnów – Trasa Armii Krajowej w Warszawie”, Gliwice, luty 2010r.
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[25].  ITB  Instytut  Techniki  Budowlanej,  „Studium  geologiczne  północnego  wylotu 

z Warszawy drogi ekspresowej S-7 w kierunku Gdańska”, Warszawa lipiec 2006r.

[26].  Geotech  Sp  z.o.o.,  „Studium  techniczno-porównawcze  północnego  wylotu 

z Warszawy drogi ekspresowej S-7 w kierunku Gdańska” ,  Rzeszów listopad 2004r.

2.4. OCENA PRZYDATNOŚCI MATERIAŁÓW ARCHIWALNYCH

W  niniejszym  opracowaniu  oraz  podczas  analizy  problematyki  warunków 

geologicznych, hydrogeologicznych i zagospodarowania terenu wykorzystano informacje 

zawarte w seryjnych wydaniach Szczegółowej Mapy Geologicznej Polski (SMGP Arkusz 

w skali  1:50 000 arkusze:  Warszawa Zachód,  Legionowo i  Modlin)  oraz z opracowań 

archiwalnych, a także z wizji lokalnej. 

W  opracowaniu  kluczową rolę  spełniły  archiwalne  wiercenia  geologiczne 

z niniejszych opracowań:

• „Studium  techniczno-porównawcze  północnego  wylotu  z  Warszawy  drogi 

ekspresowej S-7 w kierunku Gdańska” Geotech Sp z.o.o.,  listopad 2004r.

• „Studium  geologiczne  północnego  wylotu  z  Warszawy  drogi  ekspresowej  S-7 

w kierunku Gdańska” ITB Instytut Techniki Budowlanej, lipiec 2006r.

• „Dokumentacja określająca warunki geologiczno-inżynierskie podłoża dla budowy 

północnego  wylotu  z  Warszawy  drogi  ekspresowej  S-7  na  odcinku 

Czosnów – Trasa Armii Krajowej w Warszawie” Morion Sp. z.o.o., luty 2010r.

3. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI

WARIANT I

Na analizowanym odcinku występuje 8 następujących węzłów:

• „Czosnów” (km 0+277.55)

• „Palmiry” (km 3+764.47)

• „Kiełpin” (km 9+892.30)
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• „Legionowska” (km 10+604.32)

• „Brukowa” (km 13+586.20)

• „Wóycickiego” (km 15+611.00)

• „Most Północny” (km 17+672.75)

• „Gwiaździsta” (km 20+ 305.30)

Projektowana trasa na odcinku Czosnów – km 20+305.30 w Warszawie w większości 

biegnie po śladzie istniejącej drogi S7. Korytarz dla trasy (dla tego wariantu) przebiega od 

węzła  „Kiełpin”,  ulicą  Kolejową  po  zachodniej  stronie  terenów  zabudowanych 

w Łomiankach, a następnie  ulicą Pułkową i Wisłostradą w dzielnicy Warszawa-Bielany 

dochodzi aż do Trasy Armii Krajowej. 

W Czosnowie  przed skrzyżowaniem z  drogą powiatową nr  01615 -  km 334+801 

zlokalizowany  jest  początek  opracowania.  Zlokalizowany  jest  na  powiązaniu  drogi  S7 

z  ulicami  Czosnów  i  Warszawską.  W Czosnowie  zaprojektowany  jest  pierwszy  węzeł 

(km 0+277.55) w opracowaniu, zapewniający połączenie trasy S7 z drogami lokalnymi. 

Następne  skrzyżowanie  na  omawianym  odcinku  drogi  znajduje  się  w  Palmirach, 

na  przecięciu  ulic:  Palmiry  Kusocińskiego.  Na  wysokości  omawianego  skrzyżowania 

zlokalizowany  będzie  węzeł  „Palmiry”  (km  3+764.47).  Na  odcinku  w  km  10+604.32 

zlokalizowany  będzie  węzeł  „Legionowska”,  który  łączy  się  z  Trasą  Legionowska. 

Następne skrzyżowanie na omawianym odcinku drogi  znajduje się na przecięciu z  ul. 

Kolejowej  i  ul.  Brukowej  (km  13+586.20).  Na  wysokości  omawianego  skrzyżowania 

zlokalizowany  będzie  węzeł  „Brukowa”.  W  Młocinach  na  przecięciu  ul.  Pułkowej  i  ul. 

Kazimierza  Wóycickiego  zaprojektowany  jest  kolejny  węzeł  (km  15+611.00)  –  węzeł 

„Wóycickiego”. Znajduje się on na skraju Lasu Młocińskiego. Kolejnym skrzyżowaniem na 

przedmiotowym odcinku jest skrzyżowanie z ulicą Marymocką,  gdzie projektuje się węzeł 

„Most Północny” (km 17+672.75). Od węzła „Most Północny” przebieg trasy biegnie po 

Wisłostradzie,  gdzie  łączy  się  z  węzłem  „Gwiaździsta”  (km  20+305.30).  W  rejonie 

km  21+000  (Warszawa-Bielany)  wariant  ten  dochodzi  do  Trasy Armii  Krajowej,  gdzie 

kończy swój bieg.
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WARIANT II

Wariant ten posiada odcinek wspólny z Wariantem I do km 10+600.00.

Na analizowanym odcinku występuje 8 następujących węzłów:

• „Czosnów” (km 0+277.55)

• „Palmiry” (km 3+765.21)

• „Sadowa” (km 8+250.00)

• „Kolejowa” (km 10+600.00)

• „Wólka Wąglowa” (km 16+564.60)

• „Janickiego” (km 17+552.00)

• „Gen. Maczka” (km 19+970.20)

• „NS” (km 22+214.00)

W Czosnowie  przed skrzyżowaniem z  drogą powiatową nr  01615 -  km 334+801 

zlokalizowany  jest  początek  opracowania.  Zlokalizowany  jest  na  powiązaniu  drogi  S7 

z  ulicami  Czosnów  i  Warszawską.  W Czosnowie  zaprojektowany jest  pierwszy  węzeł 

(km 0+277.55) w opracowaniu, zapewniający połączenie trasy S7 z drogami lokalnymi. 

Następne  skrzyżowanie  na  omawianym  odcinku  drogi  znajduje  się  w  Palmirach 

na przecięciu ul.  Palmiry i  ul.  Kusocińskiego.  Na wysokości omawianego skrzyżowania 

zlokalizowany będzie węzeł  „Palmiry”  (km 3+765.21).  Węzeł  „Sadowa” (km 8+250.00), 

zlokalizowany  jest  w  okolicy  ul.  Turystycznej.  Na  wysokości  ul.  Kolejowej  ślad 

projektowanej drogi odchodzi od istniejącego przebiegu drogi S7, tworząc z ulicą węzeł 

„Kolejowa” (km 10+600.00). Na przedłużeniu ul. Wóycickiego zlokalizowano węzeł „Wólka 

Węglowa”  (km 16+564.60).  Na dalszym odcinku  planowanej  trasy,  na  wysokości  ulicy 

Wołczyńskiej  zlokalizowany  jest  węzeł  „Janickiego”  (km  17+552.00).  W  dzielnicy 

Warszawa  –  Bemowo   trasa  S7  przebiega  wschodnim  skrajem  lotniska  Bemowo. 

W  obszarze  tym  zaprojektowany  jest  węzeł  „Generała  Maczka”  (km  19+970.20) 

na powiązaniu trasy z przedłużeniem ul. Gen. Maczka do ul. Piastów Śląskich. Za węzłem 

trasa  zostaje  wprowadzona  do  tunelu  długości  1123  m  pomiędzy  osiedlem  Bemowo 

a Fortem Bema. Początek tunelu ma miejsce w km 20+420, koniec tunelu w km 21+543. 
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Ostatni węzeł – węzeł „N-S” zlokalizowany został w km 22+214.00 w rejonie ul. Dywizjonu 

303. 

WARIANT IIB

Wariant ten biegnie po tym samy śladzie co wariant II, odstępstwo stanowi odcinek 

od km 15+800 do km 20+600.

Na analizowanym odcinku występuje 6 następujących węzłów:

• „Czosnów” (km 0+308.09)

• „Palmiry” (km 3+765.21)

• „Sadowa” (km 8+200.00)

• „Kolejowa” (km 10+600.00)

• „Chomiczówka” (km 19+369.53)

• „NS” (km 22+830.44)

W Czosnowie  przed skrzyżowaniem z  drogą powiatową nr  01615 -  km 334+801 

zlokalizowany  jest  początek  opracowania.  Zlokalizowany  jest  na  powiązaniu  drogi  S7 

z  ulicami  Czosnów  i  Warszawską.  W Czosnowie  zaprojektowany  jest  pierwszy  węzeł 

(km 0+308.09) w opracowaniu, zapewniający połączenie trasy S7 z drogami lokalnymi. 

Następne  skrzyżowanie  na  omawianym  odcinku  drogi  znajduje  się  w  Palmirach, 

na przecięciu ul.  Palmiry i  ul.  Kusocińskiego.  Na wysokości omawianego skrzyżowania 

zlokalizowany będzie węzeł  „Palmiry”  (km 3+765.21).  Węzeł  „Sadowa” (km 8+200.00), 

zlokalizowany  jest  w  okolicy  ul.  Turystycznej.  Na  wysokości  ul.  Kolejowej  ślad 

projektowanej drogi odchodzi od istniejącego przebiegu drogi S7, tworząc z ulicą węzeł 

„Kolejowa” (km 10+600.00).  Na dalszym odcinku planowanej  trasy,  na wysokości  ulicy 

Maszewskiej  zlokalizowany jest węzeł „Chomiczówka” (km 19+369.53).  Za węzłem trasa 

zostaje wprowadzona do tunelu długości 1700 m pomiędzy osiedlem Bemowo a Fortem 

Bema. Początek tunelu ma miejsce w km 20+460, koniec tunelu w km 22+160. Ostatni 

węzeł – węzeł „N-S” zlokalizowany został w km 22+830.44 w rejonie ul. Dywizjonu 303. 
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3.1  ZESTAWIENIE  OTWORÓW  ARCHIWALNYCH  NA  PRZEDMIOTOWYM 

ODCINKU DROGI EKSPRESOWEJ

3.1.1. OTWORY POD KORPUS DROGI 
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Nr otworu Kilometraż Data wykonania otworu
1d 3,0 0+000 04.2010
2d 3,0 0+100 04.2010
3d 3,0 0+200 04.2010
4d 3,0 0+200 04.2010
5d 4,0 0+300 04.2010
6d 8,0 0+300 04.2010
7d 8,0 0+300 04.2010
8d 4,0 0+300 04.2010
9d 3,0 0+400 04.2010
10d 3,0 0+400 04.2010
11d 3,0 0+500 04.2010
12d 3,0 0+500 04.2010
13d 3,0 0+600 04.2010
14d 3,0 0+700 04.2010
15d 3,0 0+800 04.2010
16d 3,0 0+900 04.2010
17d 3,0 1+000 04.2010
18d 3,0 1+100 04.2010
19d 3,0 1+200 04.2010
20d 3,0 1+250 04.2010
21d 3,0 1+400 04.2010
22d 3,0 1+500 04.2010
23d 3,0 1+550 04.2010
24d 3,0 1+550 04.2010
25d 8,0 1+550 04.2010
26d 8,0 1+550 04.2010
27d 4,0 1+550 04.2010
28d 3,0 1+550 08.2008
29d 3,0 1+600 04.2010
30d 3,0 1+750 04.2010
31d 3,0 1+800 04.2010
32d 3,0 1+900 04.2010
33d 3,0 2+000 04.2010
34d 3,0 2+150 04.2010
35d 3,0 2+300 04.2010
36d 3,0 2+400 04.2010
37d 3,0 2+550 04.2010
38d 3,0 2+600 04.2010
39d 3,0 2+700 04.2010
40d 3,0 2+850 04.2010
41d 3,0 2+900 04.2010
42d 3,0 3+000 04.2010
43d 3,0 3+150 04.2010
44d 3,0 3+300 04.2010
45d 3,0 3+450 04.2010
46d 3,0 3+500 04.2010
47d 3,0 3+600 04.2010
48d 3,0 3+700 04.2010
49d 3,0 3+700 04.2010
50d 3,0 3+750 04.2010

Głębokość [m p.p.t.]
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Nr otworu Kilometraż Data wykonania otworu
51d 4,0 3+750 04.2010
52d 6,0 3+750 04.2010
53d 8,0 3+750 04.2010
54d 8,0 3+750 04.2010
55d 6,0 3+750 04.2010
56d 4,0 3+750 04.2010
57d 3,0 3+750 04.2010
58d 3,0 3+800 05.2010
59d 3,0 3+900 05.2010
60d 3,0 4+000 05.2010
61d 3,0 4+100 05.2010
62d 3,0 4+200 05.2010
63d 3,0 4+300 05.2010
64d 3,0 4+400 05.2010
65d 3,0 4+500 05.2010
66d 3,0 4+600 05.2010
67d 3,0 4+650 05.2010
68d 4,0 4+650 05.2010
69d 6,0 4+650 05.2010
70d 7,0 4+650 05.2010
71d 4,0 4+650 05.2010
72d 3,0 4+650 05.2010
73d 3,0 4+700 05.2010
74d 3,0 4+700 05.2010
75d 3,0 4+800 05.2010
76d 3,0 4+800 05.2010
77d 3,0 4+900 05.2010
78d 3,0 4+900 05.2010
79d 3,0 5+000 05.2010
80d 3,0 4+950 05.2010
81d 3,0 5+100 05.2010
82d 3,0 5+100 05.2010
83d 3,0 5+150 05.2010
84d 3,0 5+200 05.2010
85d 3,0 5+300 05.2010
86d 3,0 5+300 05.2010
87d 3,0 5+400 05.2010
88d 3,0 5+350 05.2010
89d 3,0 5+500 05.2010
90d 3,0 5+500 05.2010
91d 3,0 5+550 05.2010
92d 3,0 5+600 05.2010
93d 3,0 5+700 05.2010
94d 3,0 5+700 05.2010
95d 3,0 5+750 05.2010
96d 4,0 5+750 05.2010
97d 6,0 5+700 05.2010
98d 6,0 5+800 05.2010
99d 4,0 5+800 05.2010
100d 3,0 5+820 04.2010
101d 3,0 5+900 04.2010
102d 3,0 6+000 04.2010
103d 3,0 6+100 04.2010
104d 4,0 7+800 04.2010
105d 6,0 7+800 04.2010
106d 6,0 7+800 04.2010
107d 4,0 7+800 04.2010

Głębokość [m p.p.t.]
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Nr otworu Kilometraż Data wykonania otworu
108d 3,0 8+100 04.2010
109d 3,0 8+100 04.2010
110d 3,0 8+200 04.2010
111d 3,0 8+200 04.2010
112d 3,0 8+300 04.2010
113d 3,0 8+300 04.2010
114d 3,0 8+400 04.2010
115d 3,0 8+400 04.2010
116d 3,0 8+500 04.2010
117d 3,0 8+500 04.2010
118d usunięty ze względu na zmiany koncepcyjne
119d 3,0 12+100 05.2010
120d 3,0 12+100 04.2010
121d 3,0 12+200 04.2010
122d 3,0 12+200 04.2010
123d 3,0 12+300 04.2010
124d 3,0 12+300 04.2010
125d 3,0 12+400 04.2010
126d - 12+400 04.2010
127d - 12+500 04.2010
128d 3,0 12+500 04.2010
129d 3,0 12+600 10.2010
130d 3,0 12+600 04.2010
131d 3,0 12+700 04.2010
132d 3,0 12+700 04.2010
133d 3,0 12+800 04.2010
134d 3,0 12+800 04.2010
135d 3,0 12+900 04.2010
136d 3,0 12+900 04.2010
137d 3,0 13+000 04.2010
138d 3,0 13+300 05.2010
139d 3,0 13+400 05.2010
140d 3,0 13+500 05.2010
141d 3,0 13+600 04.2010
142d 3,0 13+700 04.2010
143d 3,0 13+700 05.2010
144d 3,0 13+800 05.2010
145d 3,0 13+800 05.2010
146d 3,0 14+150 04.2010
147d 3,0 14+150 04.2010
148d 3,0 14+250 04.2010
149d 3,0 14+250 04.2010
150d 3,0 14+500 04.2010
151d 3,0 14+500 04.2010
152d 3,0 14+600 06.2010
153d 3,0 14+600 06.2010
154d 3,0 14+700 06.2010
155d 3,0 14+700 06.2010
156d 7,0 15+200 06.2010
157d 7,0 15+200 06.2010
158d 3,5 15+300 06.2010
159d 3,0 15+400 06.2010
160d - 15+500 -

Głębokość [m p.p.t.]
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Nr otworu Kilometraż Data wykonania otworu
161d 3,0 15+600 06.2010
162d 3,0 15+700 06.2010
163d 3,0 15+800 04.2010
164d 3,0 15+900 04.2010
165d 3,0 16+000 06.2010
166d 3,0 16+100 06.2010
167d 9,0 19+800 06.2010
168d 9,0 20+200 04.2010
169d 9,0 20+300 -
170d 8,0 21+750 05.2010
171d 8,0 21+800 05.2010
172d 6,0 21+850 05.2010
173d 4,0 22+000 10.2010
174d usunięty ze względu na zmiany koncepcyjne
175d 3,0 22+100 05.2010
176d 3,0 22+100 10.2010
177d 3,0 22+100 10.2010
178d 3,0 22+100 10.2010
179d 3,0 22+100 10.2010
180d 3,0 22+150 10.2010
181d 3,0 22+150 10.2010
182d 3,0 22+200 10.2010
183d 3,0 22+200 10.2010
184d usunięty ze względu na zmiany koncepcyjne
185d usunięty ze względu na zmiany koncepcyjne
186d usunięty ze względu na zmiany koncepcyjne
187d usunięty ze względu na zmiany koncepcyjne
188d usunięty ze względu na zmiany koncepcyjne
189d usunięty ze względu na zmiany koncepcyjne
190d usunięty ze względu na zmiany koncepcyjne
191d usunięty ze względu na zmiany koncepcyjne
192d usunięty ze względu na zmiany koncepcyjne
193d usunięty ze względu na zmiany koncepcyjne
194d usunięty ze względu na zmiany koncepcyjne
195d 6,0 5+750 11.2010
196d 4,0 5+750 11.2010
197d 3,0 5+750 11.2010
198d 7,0 15+300 11.2010
199d 7,0 - 11.2010
200d 6,0 22+000 10.2010
201d 8,0 22+100 10.2010
202d 6,0 22+100 10.2010
203d 3,0 22+300 10.2010
204d 5,0 22+450 -
205d 8,0 22+450 10.2010
206d 8,0 22+500 10.2010
207d 8,0 22+500 -

Głębokość [m p.p.t.]
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3.1.2. OTWORY POD EKRANY AKUSTYCZNE
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Nr otworu Głębokość [m p.p.t.] Kilometraż Data wykonania otworu
1e 7,0 0+050 04.2010
2e 7,0 0+120 04.2010
3e 7,0 0+150 04.2010
4e 4,0 0+400 04.2010
5e 4,0 0+500 04.2010
6e 4,0 0+600 04.2010
7e 4,0 0+650 04.2010
8e 4,0 0+800 04.2010
9e 4,0 0+900 04.2010
10e 4,0 1+000 04.2010
11e 4,0 1+100 04.2010
12e 4,0 1+200 04.2010
13e 4,0 1+300 04.2010
14e 4,0 1+400 04.2010
15e 4,0 1+500 04.2010
16e 4,0 1+600 04.2010
17e 4,0 1+700 04.2010
18e 4,0 1+800 04.2010
19e 4,0 1+950 04.2010
20e 4,0 2+000 04.2010
21e 4,0 2+100 04.2010
22e 4,0 2+350 04.2010
23e 4,0 2+400 04.2010
24e 4,0 2+500 04.2010
25e 4,0 2+600 04.2010
26e 4,0 2+700 04.2010
27e 4,0 2+800 04.2010
28e 6,0 2+900 04.2010
29e 4,0 3+000 04.2010
30e 4,0 3+150 04.2010
31e 4,0 3+300 04.2010
32e 4,0 3+400 04.2010
33e 4,0 3+500 04.2010
34e 4,0 3+300 04.2010
35e 4,0 3+800 04.2010
36e 7,0 3+900 04.2010
37e 7,0 4+000 04.2010
38e 7,0 4+100 04.2010
39e 7,0 4+200 04.2010
40e 7,0 4+350 04.2010
41e 7,0 4+400 04.2010
42e 7,0 4+500 04.2010
43e 7,0 4+600 04.2010
44e 9,0 5+900 04.2010
45e 9,0 6+000 04.2010
46e 9,0 6+100 04.2010
47e 9,0 6+200 04.2010
48e 9,0 6+200 04.2010
49e 9,0 5+400 04.2010
50e 9,0 5+400 04.2010
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Nr otworu Głębokość [m p.p.t.] Kilometraż Data wykonania otworu
51e 9,0 6+500 04.2010
52e 9,0 6+500 04.2010
53e 9,0 6+600 04.2010
54e 9,0 6+600 04.2010
55e 9,0 6+700 04.2010
56e 9,0 6+700 04.2010
57e 9,0 6+000 05.2010
58e 9,0 6+800 05.2010
59e 9,0 6+900 05.2010
60e 9,0 6+900 05.2010
61e 9,0 7+000 05.2010
62e 9,0 7+000 05.2010
63e 9,0 7+100 05.2010
64e 9,0 7+080 05.2010
65e 9,0 7+200 05.2010
66e 9,0 7+200 05.2010
67e 9,0 7+250 05.2010
68e 9,0 7+300 05.2010
69e 9,0 7+400 05.2010
70e 9,0 7+400 05.2010
71e 9,0 7+500 05.2010
72e 9,0 7+500 05.2010
73e 9,0 7+600 05.2010
74e 9,0 7+600 05.2010
75e 9,0 7+700 05.2010
76e 9,0 7+700 05.2010
77e 9,0 7+900 05.2010
78e 9,0 7+900 05.2010
79e 9,0 8+000 05.2010
80e 9,0 8+000 05.2010
81e 9,0 8+600 05.2010
82e 9,0 8+600 05.2010
83e 9,0 8+700 05.2010
84e 9,0 8+700 05.2010
85e 9,0 8+800 05.2010
86e 9,0 8+800 05.2010
87e 9,0 9+100 05.2010
88e 9,0 9+050 05.2010
89e 9,0 9+200 05.2010
90e 9,0 9+200 05.2010
91e 12,0 9+300 05.2010
92e 9,0 9+300 05.2010
93e 9,0 9+400 05.2010
94e 9,0 9+400 05.2010
95e 9,0 9+500 05.2010
96e 9,0 9+500 05.2010
97e 9,0 9+600 05.2010
98e 9,0 9+600 05.2010
99e 9,0 9+700 05.2010
100e 9,0 9+700 04.2010
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Nr otworu Głębokość [m p.p.t.] Kilometraż Data wykonania otworu
101e 4,0 10+400 05.2010
102e 4,0 10+500 10.2010
103e 7,0 10+700 05.2010
104e 7,0 10+800 05.2010
105e 7,0 10+900 05.2010
106e 7,0 10+900 05.2010
107e 7,0 11+000 05.2010
108e 7,0 11+000 05.2010
109e 7,0 11+100 06.2010
110e 7,0 11+100 05.2010
111e 7,0 11+200 05.2010
112e 7,0 11+200 05.2010
113e 7,0 11+300 05.2010
114e 7,0 11+300 05.2010
115e 7,0 11+400 05.2010
116e 7,0 11+400 05.2010
117e 7,0 11+500 05.2010
118e brak możliwości wykonania otworu
119e 7,0 11+600 05.2010
120e 7,0 11+600 05.2010
121e 7,0 11+700 05.2010
122e 7,0 11+700 05.2010
123e 7,0 11+800 05.2010
124e 7,0 11+800 05.2010
125e 7,0 12+000 05.2010
126e 7,5 12+000 05.2010
127e 5,0 13+200 05.2010
128e 5,0 13+300 05.2010
129e 5,0 13+400 05.2010
130e 5,0 13+600 05.2010
131e 7,0 14+750 06.2010
132e brak możliwości wykonania otworu
133e 7,0 15+400 06.2010
134e 7,0 15+500 06.2010
135e 7,0 15+600 06.2010
136e 7,0 15+700 06.2010
137e 7,0 15+800 06.2010
138e 7,0 15+900 06.2010
139e 7,0 16+000 06.2010
140e 7,0 16+100 06.2010
141e brak możliwości wykonania otworu
142e 4,0 17+500 10.2010
143e 7,0 22+000 10.2010
144e otwór usunięty ze względu na zmiany koncepcyjne 
145e 7,0 15+950 11.2010
146e 7,0 16+050 11.2010
147e 7,0 22+100 10.2010
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3.1.3. OTWORY POD OBIEKTY MOSTOWE

Nr otworu Głębokość [m p.p.t.] Kilometraż Data wykonania otworu
1m 15,0 0+300 04.2010
2m 15,0 0+300 04.2010
3m 15,0 0+300 11.2010
4m 20,0 0+300 04.2010
5m 15,0 0+300 04.2010
6m 15,0 1+550 04.2010
7m 20,0 1+550 04.2010
8m 15,0 1+550 11.2010
9m 15,0 1+550 04.2010
10m 15,0 1+550 04.2010
11m 4,0 2+200 04.2010
12m 4,0 2+200 04.2010
13m 20,0 2+650 04.2010
14m 10,0 2+650 11.2010
15m 10,0 2+650 04.2010
16m 20,0 3+750 04.2010
17m 15,0 3+750 11.2010
18m 15,0 3+750 04.2010
19m 15,0 4+650 04.2010
20m 15,0 4+650 11.2010
21m 20,0 4+650 04.2010
22m 13,0 5+800 04.2010
23m brak możliwości wykonania otworu
24m 20,0 5+800 04.2010
25m 10,0 6+300 04.2010
26m 10,0 6+300 04.2010
27m 15,0 7+800 04.2010
28m 15,0 7+800 11.2010
29m 20,0 7+800 04.2010
30m 10,0 8+950 04.2010
31m brak możliwości wykonania otworu
32m 10,0 8+950 04.2010
33m 15,0 9+800 11.2010
34m 15,0 9+800 04.2010
35m 15,0 9+800 04.2010
36m 15,0 9+900 04.2010
37m brak możliwości wykonania otworu
38m 20,0 9+900 04.2010
39m 15,0 9+900 11.2010
40m 15,0 9+900 04.2010
41m 15,0 9+900 04.2010
42m 15,0 9+900 04.2010
43m 15,0 10+450 04.2010
44m 15,0 10+500 04.2010
45m 15,0 10+500 04.2010
46m 15,0 10+500 04.2010
47m 15,0 10+500 04.2010
48m 15,0 10+550 04.2010
49m 15,0 10+550 04.2010
50m 15,0 10+600 04.2010
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Nr otworu Głębokość [m p.p.t.] Kilometraż Data wykonania otworu
51m 15,0 10+600 05.2010
52m 20,0 10+650 05.2010
53m 15,0 10+650 05.2010
54m 15,0 10+650 04.2010
55m 15,0 10+700 04.2010
56m 15,0 10+700 04.2010
57m 15,0 10+700 04.2010
58m 15,4 10+750 04.2010
59m 15,0 11+900 05.2010
60m 15,0 11+900 05.2010
61m 15,0 11+900 05.2010
62m 15,0 11+900 05.2010
63m 15,0 13+100 04.2010
64m 15,0 13+100 04.2010
65m 15,0 13+100 04.2010
66m 20,0 13+100 04.2010
67m 4,0 13+500 05.2010
68m 4,0 13+500 05.2010
69m 4,0 13+900 05.2010
70m 4,0 13+900 05.2010
71m 15,0 13+900 05.2010
72m 15,0 13+900 05.2010
73m 15,0 13+950 05.2010
74m 15,0 13+950 05.2010
75m 4,0 14+050 06.2010
76m 4,0 14+050 06.2010
77m 4,0 14+350 06.2010
78m 4,0 14+350 06.2010
79m 15,0 14+950 04.2010
80m 15,0 14+950 05.2010
81m 15,0 14+950 05.2010
82m 15,0 14+950 06.2010
83m 15,0 14+950 05.2010
84m 15,0 14+950 05.2010
85m 15,0 16+400 04.2010
86m 20,0 16+400 01.2010
87m 15,0 16+400 04.2010
88m 15,0 16+450 04.2010
89m 15,0 16+450 04.2010
90m 15,0 16+450 04.2010
91m 15,0 16+500 04.2010
92m 15,0 16+500 05.2010
93m 15,0 16+500 05.2010
94m 15,0 16+500 05.2010
95m 15,0 16+500 05.2010
96m 15,0 16+500 04.2010
97m 15,0 16+550 05.2010
98m 15,0 16+550 05.2010
99m 15,0 16+550 05.2010
100m 15,0 16+600 04.2010
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Nr otworu Głębokość [m p.p.t.] Kilometraż Data wykonania otworu
101m 15,0 16+600 04.2010
102m 15,0 16+600 10.2010
103m 15,0 16+600 10.2010
104m 5,0 16+600 10.2010
105m 15,0 16+600 10.2010
106m 15,0 16+650 04.2010
107m 15,0 16+650 04.2010
108m 15,0 16+650 04.2010
109m 7,3 16+700 10.2010
110m 15,0 16+700 10.2010
111m brak możliwości wykonania otworu
112m 15,0 16+700 10.2010
113m 15,0 16+700 10.2010
114m 15,0 16+700 10.2010
115m 15,0 17+200 04.2010
116m 15,0 17+200 05.2010
117m 20,0 17+200 04.2010
118m 15,0 17+200 05.2010
119m 15,0 17+250 05.2010
120m 15,0 17+200 05.2010
121m 15,0 17+250 05.2010
122m 15,0 17+250 05.2010
123m 15,0 17+250 05.2010
124m 18,0 17+250 05.2010
125m 15,0 17+300 05.2010
126m 15,0 17+300 05.2010
127m usunięty ze względu na zmiany koncepcyjne
128m usunięty ze względu na zmiany koncepcyjne
129m usunięty ze względu na zmiany koncepcyjne
130m 15,0 17+300 05.2010
131m usunięty ze względu na zmiany koncepcyjne
132m usunięty ze względu na zmiany koncepcyjne
133m brak możliwości wykonania otworu
134m usunięty ze względu na zmiany koncepcyjne
135m usunięty ze względu na zmiany koncepcyjne
136m usunięty ze względu na zmiany koncepcyjne
137m usunięty ze względu na zmiany koncepcyjne
138m 15,0 17+300 05.2010
139m 15,0 17+350 06.2010
140m 15,0 17+350 04.2010
141m 15,0 17+350 04.2010
142m 15,0 17+350 04.2010
143m 15,0 17+400 04.2010
144m 15,0 17+400 05.2010
145m 15,0 17+400 05.2010
146m 15,0 17+400 05.2010
147m 15,0 17+450 04.2010
148m 15,0 17+400 04.2010
149m 15,0 17+450 04.2010
150m 15,0 17+450 04.2010
151m 15,0 17+450 04.2010
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Nr otworu Głębokość [m p.p.t.] Kilometraż Data wykonania otworu
152m 15,0 17+450 04.2010
153m 15,0 17+500 04.2010
154m 15,0 17+450 -
155m 15,0 17+500 04.2010
156m 15,0 17+500 05.2010
157m 15,0 17+500 05.2010
158m 15,0 17+500 06.2010
159m 15,0 17+500 06.2010
160m 15,0 17+500 04.2010
161m 15,0 17+550 06.2010
162m 15,0 17+550 06.2010
163m 15,0 17+550 04.2010
164m 13,5 17+600 06.2010
165m 15,0 17+600 06.2010
166m 15,0 17+600 06.2010
167m 13,0 17+650 06.2010
168m 15,0 17+650 06.2010
169m 14,0 17+700 05.2010
170m 15,0 17+650 06.2010
171m 15,0 17+700 05.2010
172m 15,0 17+700 05.2010
173m 15,0 17+700 05.2010
174m 15,0 17+650 05.2010
175m 15,0 17+700 06.2010
176m 15,0 17+700 06.2010
177m 11,0 17+700 05.2010
178m 11,0 17+700 05.2010
179m 15,0 17+700 05.2010
180m 15,0 17+700 05.2010
181m 15,0 17+750 06.2010
182m 15,0 17+700 04.2010
183m 15,0 17+750 04.2010
184m 15,0 17+750 04.2010
185m 15,0 17+750 04.2010
186m 13,0 17+750 05.2010
187m 15,0 17+800 04.2010
188m 15,0 17+800 04.2010
189m 15,0 17+800 05.2010
190m 15,0 17+800 04.2010
191m 15,0 17+800 05.2010
192m 15,0 17+800 05.2010
193m 15,0 17+800 05.2010
194m 15,0 17+800 05.2010
195m 15,0 17+850 05.2010
196m 15,0 17+850 05.2010
197m 20,0 17+850 04.2010
198m 15,0 17+850 04.2010
199m usunięty ze względu na zmiany koncepcyjne
200m usunięty ze względu na zmiany koncepcyjne
201m 15,0 17+900 04.2010
202m 15,0 17+900 04.2010
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Nr otworu Głębokość [m p.p.t.] Kilometraż Data wykonania otworu
203m 17,0 17+900 04.2010
204m 15,0 17+900 04.2010
205m 15,0 17+900 05.2010
206m 15,0 17+900 04.2010
207m 15,0 17+900 04.2010
208m 15,0 17+900 04.2010
209m 15,0 17+900 04.2010
210m 20,0 20+200 -
211m 20,0 20+000 04.2010
212m 20,0 20+000 05.2010
213m 20,0 20+000 -
214m 20,0 20+000 04.2010
215m 20,0 20+000 06.2010
216m 20,0 20+050 06.2010
217m 20,0 20+050 04.2010
218m 20,0 20+050 -
219m 20,0 20+100 -
220m 20,0 20+100 -
221m 20,0 20+100 04.2010
222m usunięty ze względu na zmiany koncepcyjne
223m 15,0 - 05.2010
224m usunięty ze względu na zmiany koncepcyjne
225m usunięty ze względu na zmiany koncepcyjne
226m usunięty ze względu na zmiany koncepcyjne
227m usunięty ze względu na zmiany koncepcyjne
228m usunięty ze względu na zmiany koncepcyjne
229m usunięty ze względu na zmiany koncepcyjne
230m 15,0 - 10.2010
231m usunięty ze względu na zmiany koncepcyjne
232m usunięty ze względu na zmiany koncepcyjne
233m usunięty ze względu na zmiany koncepcyjne
234m usunięty ze względu na zmiany koncepcyjne
235m usunięty ze względu na zmiany koncepcyjne
236m usunięty ze względu na zmiany koncepcyjne
237m usunięty ze względu na zmiany koncepcyjne
238m usunięty ze względu na zmiany koncepcyjne
239m sondowanie
240m 15,0 5+750 11.2010
241m 15,0 5+750 11.2010
242m sondowanie
243m 15,0 6+500 11.2010
244m sondowanie
245m 15,0 8+900 11.2010
246m 15,0 8+900 11.2010
247m 15,0 9+750 11.2010
248m sondowanie
249m 15,0 9+750 11.2010
250m 15,0 9+750 11.2010
251m 15,0 9+900 11.2010
252m 15,0 9+900 11.2010
253m 15,0 9+900 11.2010
254m 20,0 - 11.2010
255m 15,0 - 11.2010
256m 15,0 - 11.2010
257m 15,0 - 11.2010
258m 15,0 - 11.2010
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Nr otworu Głębokość [m p.p.t.] Kilometraż Data wykonania otworu
259m sondowanie
260m sondowanie
261m 20,0 - 11.2010
262m 15,0 - 11.2010
263m 15,0 - 11.2010
264m 15,0 - 11.2010
265m 15,0 - 11.2010
266m brak możliwości wykonania otworu
267m 15,0 15+350 11.2010
268m 15,0 15+350 11.2010
269m 15,0 15+300 11.2010
270m 15,0 15+400 11.2010
271m 15,0 15+400 11.2010
272m 15,0 15+350 11.2010
273m 10,0 15+800 11.2010
274m sondowanie
275m 15,0 17+300 11.2010
276m 15,0 17+300 11.2010
277m 15,0 17+250 10.2010
278m 15,0 17+300 11.2010
279m 15,0 17+300 11.2010
280m 15,0 17+300 -
281m 15,0 17+300 11.2010
282m 15,0 - 11.2010
283m 15,0 - 11.2010
284m 15,0 - 10.2010
285m 15,0 - 10.2010
286m 15,0 - 10.2010
287m 15,0 - 11.2010
288m 15,0 - 10.2010
289m usunięty ze względu na zmiany koncepcyjne
290m 15,0 - 10.2010
291m 15,0 - 10.2010
292m 15,0 - 10.2010
293m 15,0 - 10.2010
294m 15,0 - 11.2010
295m 15,0 - 10.2010
296m 15,0 - 10.2010
297m 15,0 - 10.2010
298m 15,0 - 10.2010
299m 15,0 - 10.2010
300m 15,0 - 10.2010
301m 15,0 - 10.2010
302m 15,0 - 10.2010
303m 15,0 - 10.2010
304m 15,0 - 10.2010
305m 15,0 - -
306m 15,0 - 10.2010
307m 15,0 - 10.2010
308m 15,0 - 10.2010
309m usunięty ze względu na zmiany koncepcyjne
310m 15,0 - 10.2010
311m 15,0 - 10.2010
312m 15,0 - 10.2010
313m 15,0 - 10.2010
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3.1.4. OTWORY POD ZBIORNIKI RETENCYJNE
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Nr otworu Głębokość [m p.p.t.] Kilometraż Data wykonania otworu
1z 3,0 0+800 04.2010
2z 3,0 0+800 04.2010
3z 3,0 0+800 04.2010
4z 3,0 0+800 04.2010
5z 3,0 1+600 04.2010
6z 3,0 1+600 04.2010
7z 3,0 1+600 04.2010
8z 3,0 1+600 04.2010
9z 3,0 2+750 04.2010
10z 3,0 2+750 04.2010
11z 3,0 2+750 04.2010
12z 3,0 2+750 04.2010
13z 3,0 3+700 04.2010
14z 3,0 3+700 04.2010
15z 3,0 3+700 04.2010
16z 3,0 3+700 04.2010
17z 3,0 4+700 04.2010
18z 3,0 4+700 04.2010
19z 3,0 4+700 04.2010
20z 3,0 4+700 04.2010
21z 3,0 5+800 04.2010
22z 3,0 5+800 04.2010
23z 3,0 5+800 04.2010
24z 3,0 5+800 04.2010
25z 3,0 6+900 04.2010
26z 3,0 6+900 04.2010
27z 3,0 7+200 04.2010
28z 3,0 7+200 04.2010
29z 3,0 8+450 04.2010
30z 3,0 8+450 04.2010
31z 3,0 8+600 04.2010
32z 3,0 8+600 04.2010
33z brak możliwości wykonania otworu
34z 3,0 11+300 04.2010
35z 3,0 11+500 04.2010
36z 3,0 11+500 04.2010
37z 3,0 13+800 05.2010
38z 3,0 13+900 05.2010
39z 3,0 14+000 05.2010
40z 3,0 14+050 05.2010
41z 3,0 16+150 10.2010
42z brak możliwości wykonania otworu
43z 3,0 16+400 06.2010
44z 3,0 16+500 06.2010
45z 3,0 17+200 10.2010
46z 3,0 17+200 10.2010
47z 3,0 17+950 06.2010
48z 3,0 18+000 10.2010
49z 3,0 4+600 11.2010
50z 3,0 5+300 11.2010
51z 3,0 5+300 11.2010
52z 3,0 5+600 11.2010
53z 3,0 5+600 11.2010
54z 3,0 5+700 11.2010
55z 3,0 5+700 11.2010
56z 3,0 17+400 -
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3.1.5. OTWORY POD MURY OPOROWE

Nr otworu Głębokość [m p.p.t.] Kilometraż Data wykonania otworu
1s 8,0 9+750 04.2010
2s 8,0 9+750 04.2010
3s usunięty ze względu na zmiany koncepcyjne
4s 8,0 10+00 05.2010
5s usunięty ze względu na zmiany koncepcyjne
6s 8,0 10+050 06.2010
7s usunięty ze względu na zmiany koncepcyjne
8s 5,0 10+100 05.2010
9s usunięty ze względu na zmiany koncepcyjne
10s 5,0 04.2010
11s usunięty ze względu na zmiany koncepcyjne
12s 5,0 10+200 04.2010
13s usunięty ze względu na zmiany koncepcyjne
14s 5,0 10+250 04.2010
15s usunięty ze względu na zmiany koncepcyjne
16s 5,0 10+300 04.2010
17s 8,0 10+350 04.2010
18s 8,0 10+350 04.2010
19s 8,0 10+400 04.2010
20s 8,0 10+400 04.2010
21s 10,0 10+450 04.2010
22s 8,0 10+800 04.2010
23s 8,0 10+800 04.2010
24s 8,0 10+800 04.2010
25s 8,0 10+800 04.2010
26s usunięty ze względu na zmiany koncepcyjne
27s usunięty ze względu na zmiany koncepcyjne
28s 8,0 - 05.2010
29s 8,0 13+000 05.2010
30s 8,0 13+150 05.2010
31s 5,0 13+200 06.2010
32s 6,0 14+800 06.2010
33s 6,0 14+800 06.2010
34s 6,0 14+800 06.2010
35s 8,0 14+900 06.2010
36s 8,0 14+900 06.2010
37s brak możliwości wykonania otworu
38s brak możliwości wykonania otworu
39s 15,0 15+050 06.2010
40s 15,0 15+050 06.2010
41s brak możliwości wykonania otworu
42s 12,0 15+100 06.2010
43s 4,0 16+200 06.2010
44s 4,0 16+200 06.2010
45s 4,0 16+250 06.2010
46s 4,0 16+250 06.2010
47s 5,0 16+300 06.2010
48s 5,0 16+300 -
49s 5,0 16+350 10.2010
50s 5,0 16+350 10.2010
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Nr otworu Głębokość [m p.p.t.] Kilometraż Data wykonania otworu
51s 7,0 16+800 05.2010
52s 7,0 16+800 05.2010
53s 7,0 16+800 06.2010
54s brak możliwości wykonania otworu
55s 7,0 16+900 06.2010
56s 7,0 16+900 06.2010
57s 7,0 16+900 10.2010
58s 7,0 16+900 06.2010
59s 7,0 16+950 06.2010
60s 7,0 16+950 06.2010
61s brak możliwości wykonania otworu
62s brak możliwości wykonania otworu
63s 7,0 17+000 06.2010
64s 7,0 17+100 06.2010
65s 7,0 17+100 04.2010
66s 7,0 17+100 06.2010
67s 7,0 17+200 05.2010
68s 5,0 17+500 06.2010
69s 5,0 17+600 05.2010
70s 7,0 18+000 06.2010
71s 7,0 18+000 06.2010
72s 5,0 18+000 06.2010
73s 5,0 18+000 06.2010
74s 5,0 18+100 06.2010
75s 5,0 18+100 06.2010
76s brak możliwości wykonania otworu
77s 8,0 18+150 06.2010
78s brak możliwości wykonania otworu
79s brak możliwości wykonania otworu
80s brak możliwości wykonania otworu
81s brak możliwości wykonania otworu
82s brak możliwości wykonania otworu
83s brak możliwości wykonania otworu
84s brak możliwości wykonania otworu
85s 15,0 18+350 10.2010
86s 15,0 19+450 06.2010
87s 15,0 19+450 10.2010
88s 15,0 19+500 10.2010
89s 15,0 19+500 10.2010
90s 15,0 19+550 10.2010
91s brak możliwości wykonania otworu
92s 15,0 19+600 10.2010
93s 15,0 19+600 06.2010
94s 15,0 19+650 10.2010
95s 15,0 16+650 10.2010
96s 15,0 19+700 10.2010
97s 15,0 19+700 06.2010
98s brak możliwości wykonania otworu
99s 15,0 19+750 06.2010
100s 13,0 19+800 06.2010
101s 15,0 19+800 06.2010
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Nr otworu Głębokość [m p.p.t.] Kilometraż Data wykonania otworu
102s brak możliwości wykonania otworu
103s 9,0 19+900 11.2010
104s 15,0 19+900 06.2010
105s 15,0 19+900 05.2010
106s 15,0 20+000 05.2010
107s 15,0 20+000 05.2010
108s 15,0 20+150 05.2010
109s 15,0 20+150 05.2010
110s 15,0 20+200 04.2010
111s 15,0 20+200 04.2010
112s 15,0 20+250 04.2010
113s 15,0 20+250 04.2010
114s 15,0 20+300 05.2010
115s 15,0 20+300 05.2010
116s 15,0 20+350 05.2010
117s 15,0 20+350 05.2010
118s 10,0 21+750 05.2010
119s 10,0 21+750 05.2010
120s 10,0 21+800 05.2010
121s 10,0 21+800 05.2010
122s 10,0 21+900 05.2010
123s 10,0 21+900 05.2010
124s 8,0 21+900 -
125s 8,0 21+900 10.2010
126s sondowanie
127s 10,0 10+000 11.2010
128s 10,0 10+050 11.2010
129s sondowanie
130s 10,0 10+150 11.2010
131s 15,0 10+200 11.2010
132s 10,0 10+250 11.2010
133s sondowanie
134s 10,0 10+350 11.2010
135s 10,0 10+400 11.2010
136s 10,0 10+450 11.2010
137s 15,0 10+700 11.2010
138s 8,0 10+700 11.2010
139s 10,0 10+750 11.2010
140s 5,0 10+750 11.2010
141s 5,0 10+800 11.2010
142s 8,0 10+750 11.2010
143s 8,0 11+450 11.2010
144s 6,0 11+450 11.2010
145s 8,0 11+550 11.2010
146s 8,0 11+550 11.2010
147s sondowanie
148s 10,0 11+650 11.2010
149s 10,0 11+750 11.2010
150s 10,0 11+750 11.2010
151s 10,0 11+850 11.2010
152s 10,0 11+850 11.2010
153s 10,0 12+050 11.2010
154s 10,0 12+050 11.2010
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Nr otworu Głębokość [m p.p.t.] Kilometraż Data wykonania otworu
155s 10,0 12+100 11.2010
156s 10,0 12+100 11.2010
157s 10,0 12+150 11.2010
158s 10,0 12+150 11.2010
159s 10,0 - 11.2010
160s 12,0 12+200 11.2010
161s 12,0 12+250 11.2010
162s 12,0 12+250 11.2010
163s 12,0 12+300 11.2010
164s 12,0 12+300 11.2010
165s 12,0 12+350 11.2010
166s 12,0 12+350 11.2010
167s 12,0 12+400 11.2010
168s 12,0 12+400 11.2010
169s 10,0 12+450 11.2010
170s 15,0 12+450 11.2010
171s 15,0 12+500 11.2010
172s sondowanie
173s 15,0 12+550 11.2010
174s 15,0 12+550 11.2010
175s 12,0 12+600 11.2010
176s 12,0 12+600 11.2010
177s 12,0 12+650 11.2010
178s 12,0 12+650 11.2010
179s 9,0 - 11.2010
180s 12,0 12+700 11.2010
181s 12,0 12+750 11.2010
182s 12,0 12+750 11.2010
183s 12,0 12+800 11.2010
184s 12,0 12+800 11.2010
185s 12,0 12+850 11.2010
186s 12,0 12+850 11.2010
187s 12,0 12+900 11.2010
188s 12,0 12+900 11.2010
189s 12,0 12+950 11.2010
190s 12,0 12+950 11.2010
191s 12,0 13+000 11.2010
192s 10,0 13+150 11.2010
193s 10,0 13+200 11.2010
194s 10,0 13+200 11.2010
195s 8,0 13+250 11.2010
196s 8,0 13+250 11.2010
197s sondowanie
198s 7,0 13+300 11.2010
199s 6,0 13+350 11.2010
200s 6,0 13+350 11.2010
201s 5,0 13+400 11.2010
202s 4,0 13+450 11.2010
203s 4,0 13+450 11.2010
204s 8,0 22+500 10.2010
205s 8,0 22+500 10.2010
206s 8,0 22+500 10.2010
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3.1.5. OTWORY POD TUNELE

Nr otworu Głębokość [m p.p.t.] Kilometraż Data wykonania otworu
1t 20,0 18+400 04.2010
2t 15,0 18+400 04.2010
3t 15,0 18+400 04.2010
4t 15,0 18+450 04.2010
5t 15,0 18+450 04.2010
6t 15,0 18+450 04.2010
7t 15,0 18+500 04.2010
8t 20,0 18+500 04.2010
9t 15,0 18+500 04.2010
10t brak możliwości wykonania otworu
11t brak możliwości wykonania otworu
12t brak możliwości wykonania otworu
13t brak możliwości wykonania otworu
14t brak możliwości wykonania otworu
15t brak możliwości wykonania otworu
16t 15,0 18+650 04.2010
17t 15,0 18+650 04.2010
18t 15,0 18+650 04.2010
19t 15,0 18+700 04.2010
20t 20,0 18+700 04.2010
21t 15,0 18+700 04.2010
22t 15,0 18+800 05.2010
23t 15,0 18+800 05.2010
24t 15,0 18+800 04.2010
25t brak możliwości wykonania otworu
26t brak możliwości wykonania otworu
27t brak możliwości wykonania otworu
28t 15,0 18+850 10.2010
29t 15,0 18+850 10.2010
30t 15,0 18+850 10.2010
31t 15,0 18+900 06.2010
32t 20,0 18+900 04.2010
33t 15,0 18+900 10.2010
34t 15,0 18+950 04.2010
35t 15,0 18+950 04.2010
36t 15,0 18+950 04.2010
37t 15,0 19+000 04.2010
38t 20,0 19+000 04.2010
39t 15,0 19+000 04.2010
40t 15,0 19+100 04.2010
41t 15,0 19+100 04.2010
42t 15,0 19+100 04.2010
43t 15,0 19+100 04.2010
44t 20,0 19+100 04.2010
45t 15,0 19+100 04.2010
46t 15,0 19+150 04.2010
47t brak możliwości wykonania otworu
48t brak możliwości wykonania otworu
49t 15,0 19+200 04.2010
50t brak możliwości wykonania otworu
51t brak możliwości wykonania otworu
52t brak możliwości wykonania otworu
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Nr otworu Głębokość [m p.p.t.] Kilometraż Data wykonania otworu
53t brak możliwości wykonania otworu
54t brak możliwości wykonania otworu
55t brak możliwości wykonania otworu
56t brak możliwości wykonania otworu
57t 20,0 19+300 04.2010
58t 15,0 19+350 04.2010
59t 15,0 19+350 04.2010
60t 15,0 19+350 04.2010
61t brak możliwości wykonania otworu
62t 20,0 19+400 06.2010
63t 15,0 19+400 06.2010
64t 15,0 20+400 05.2010
65t 20,0 20+400 05.2010
66t 15,0 20+400 05.2010
67t 15,0 20+450 05.2010
68t 15,0 20+450 05.2010
69t 15,0 20+450 05.2010
70t 15,0 20+500 04.2010
71t 20,0 20+500 05.2010
72t 15,0 20+500 04.2010
73t 15,0 20+600 05.2010
74t 20,0 20+600 04.2010
75t 15,0 20+600 04.2010
76t 15,0 20+650 10.2010
77t brak możliwości wykonania otworu
78t 20,0 20+650 04.2010
79t 15,0 20+700 04.2010
80t 15,0 20+700 04.2010
81t 15,0 20+700 10.2010
82t 15,0 20+750 04.2010
83t 20,0 20+750 04.2010
84t 15,0 20+750 04.2010
85t 15,0 20+800 04.2010
86t 15,0 20+800 04.2010
87t 15,0 20+800 04.2010
88t brak możliwości wykonania otworu
89t 20,0 20+850 04.2010
90t 20,0 20+850 05.2010
91t brak możliwości wykonania otworu
92t 15,0 20+900 04.2010
93t 15,0 20+900 10.2010
94t brak możliwości wykonania otworu
95t 15,0 20+950 10.2010
96t 15,0 20+950 10.2010
97t brak możliwości wykonania otworu
98t 15,0 21+000 04.2010
99t 15,0 21+000 10.2010
100t brak możliwości wykonania otworu
101t 20,0 21+050 05.2010
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Nr otworu Głębokość [m p.p.t.] Kilometraż Data wykonania otworu
102t 15,0 21+050 10.2010
103t brak możliwości wykonania otworu
104t 15,0 21+100 05.2010
105t 15,0 21+100 10.2010
106t 15,0 21+150 11.2010
107t brak możliwości wykonania otworu
108t 15,0 21+150 10.2010
109t 15,0 21+200 11.2010
110t 15,0 21+200 11.2010
111t 15,0 21+200 11.2010
112t 15,0 21+250 11.2010
113t 20,0 21+250 11.2010
114t 15,0 21+250 11.2010
115t brak możliwości wykonania otworu
116t brak możliwości wykonania otworu
117t brak możliwości wykonania otworu
118t 15,0 21+350 05.2010
119t 20,0 21+350 05.2010
120t 15,0 21+350 05.2010
121t 15,0 21+400 05.2010
122t 15,0 21+400 05.2010
123t 15,0 21+400 05.2010
124t 15,0 21+450 05.2010
125t 15,0 21+450 05.2010
126t 15,0 21+450 10.2010
127t brak możliwości wykonania otworu
128t brak możliwości wykonania otworu
129t brak możliwości wykonania otworu
130t brak możliwości wykonania otworu
131t brak możliwości wykonania otworu
132t brak możliwości wykonania otworu
133t 15,0 21+600 05.2010
134t 15,0 21+600 05.2010
135t 15,0 21+600 05.2010
136t 15,0 21+650 05.2010
137t 15,0 21+650 05.2010
138t 15,0 21+650 05.2010
139t brak możliwości wykonania otworu
140t brak możliwości wykonania otworu
141t 15,0 21+700 10.2010
142t 15,0 11.2010
143t sondowanie
144t 15,0 11.2010
145t 10,0 17+600 11.2010
146t 10,0 17+600 -
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4. CHARAKTERYSTYKA TERENU BADAŃ

4.1. POŁOŻENIE ADMINISTRACYJNE I UŻYTKOWANIE TERENU

Pod względem administracyjnym przebieg przedmiotowych wariantów I,  II  i  IIB 

położony  jest  w  województwie  mazowieckim  w północno-zachodniej  części  Warszawy 

(dzielnice Bemowo i Bielany) oraz w gminach: Czosnów, Łomianki, Izabelin.

4.2. MORFOLOGIA TERENU BADAŃ

Wylot  drogi  ekspresowej  S7  z  Warszawy  w  kierunku  Gdańska  biegnie  lewym, 

zachodnim brzegiem Wisły. 

Zgodnie  z  podziałem  fizycznogeograficznym  Polski  przedmiotowe  odcinki 

projektowanej  drogi  ekspresowej  S-7   położone  są  w  obrębie  makroregionu  –  Niziny 

Środkowomazowieckiej i w granicach jednostek  niższego rzędu – mezoregionów: Kotliny 

Warszawskiej oraz Równiny Warszawskiej.

Głównie formy morfologiczne znajdujące się na obszarze objętym studium to formy 

rzeczne  (tarasy  erozyjne  i  akumulacyjne  Wisły,  starorzecza),  formy  pochodzenia 

eolicznego  (wydmy,  pola  piasków  przewianych  i  zagłębienia  deflacyjne)  oraz  formy 

denudacyjne.

Wariant I

Projektowany  odcinek  biegnie  na  obszarze  tarasu  nadzalewowego,  po  terenie 

płaskim.  Na odcinku  Węzeł  Czosnów –  Węzeł  Palmiry  występują lokalnie  zabagnione 

obniżenia (starorzecza),  na  odcinku  Węzeł  Kiełpin  -  Węzeł  Palmiry,  na  wysokości 

Dziekanówki występują niewielkie wydmy (wysokości od 4 do 8 m) porozrzucane wśród 

pól.

Wariant II

Pod względem geomorfologicznym, teren projektowanej inwestycji jest umiarkowanie 

zróżnicowany;  na  odcinku  od  węzła  ”Czosnów”  do  węzła  „Wólka  Węglowa”  dominują 

formy  rzeczne  w  postaci  tarasu  nadzalewowego  (taras  kampinoski  II,  IIa)  –  pas 

o szerokości 1 – 2 km na lewym brzegu rzeki Wisły, wznoszący się na wysokość: 5 - 10 m 

STUDIUM GEOLOGICZNO – INŻYNIERSKIE

powyżej średniego stanu wód w rzece i oddzielonego od tarasu niższego, zalewowego 

Wisły stromą krawędzią o wysokości do 3 m. Wysokość terenu w granicach tej jednostki 

geomorfologicznej wynosi w granicach: 77 - 85 m n.p.m. W  kierunku na południe ww. 

taras  przechodzi  w  inną  jednostkę  geomorfologiczną  -  taras  erozyjno-akumulacyjny, 

zdenudowany  (taras  warszawsko-błoński  I),  o  złożonej  genezie  (generalnie  rzecznej 

z nałożonymi, drugorzędnymi formami geomorfologicznymi), o wysokości bezwzględnej w 

granicach: 93 – 108 m n.p.m.

 Wariant IIB

Projektowane  odcinki  biegną w  całości  na  obszarze  zdenudowanego  tarasu 

erozyjno-akumulacyjnego tarasu warszawsko-błonskiego).  Jest  to obszar bardzo płaski, 

niewielkie deniwelacje (rzedu 2-3 m) mogą być  spowodowane przekraczaniem lokalnie 

występujących niewielkich pól piasków przewianych.

4.3. HYDROGRAFIA

Pod  względem  hydrograficznym,  rejon  projektowanej  inwestycji  położony  jest  w 

dorzeczu rzeki Wisły, częściowo w zlewni I rzędu tej rzeki (od Cząstkowa do Dziekanowa 

Leśnego  oraz  od  Dąbrowy  Leśnej  do  Radiowa)  i  w  zlewni  II  rzędu  rzeki  Utraty 

(lewobrzeżny dopływ Bzury w zlewni Wisły). Projektowane warianty drogowe nie krzyżują 

się z istotnymi pod względem hydrograficznym naturalnymi ciekami powierzchniowymi; 

jedyne kolizje z większym ciekiem powierzchniowym związane są z Kanałem Młocińskim. 

W najbliższym sąsiedztwie drogi położone są następujące zbiorniki wodne: Jezioro 

Cząstkowskie (ok. 1,1  km), Jezioro Kiełpińskie  (ok. 1,4 km),  Jezioro Dziekanowskie (ok. 

1,2 km)  na północ od drogi, powstałe w obrębie starorzeczy rzeki Wisły.

5. BUDOWA GEOLOGICZNA

Analizę  warunków  geologicznych  przeprowadzono  na  podstawie  map 

geologicznych w skali  1:50 000,  arkusze:  Warszawa Zachód (523),  Legionowo (487) i 

Modlin – Twierdza (487).
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Pod  względem  geologicznym,  projektowana  droga  położona  jest  w  północno-

wschodniej  części  struktury  mezozoiczno-kenozoicznej  niecki  brzeżnej 

(niecki  warszawskiej)  –  strefy  synklinalnej,  obrzeżającej  od  wschodu  antyklinorium 

pomorsko-kujawskie.  W  obrębie  tej  strefy,  w  rejonie  lokalizacji  projektowanej  drogi, 

starsze, mezozoiczne podłoże zbudowane z utworów  górno-kredowych, stanowi strukturę 

obniżoną,  wypełnioną  utworami  kenozoicznymi  poszczególnych  ogniw  trzeciorzędu  i 

czwartorzędu.

Przeprowadzone  prace  geologiczne udokumentowały  występowanie  serii  piasków 

wodnolodowcowych  i  rzecznych  zlodowacenia  północnego  na  odcinku  od  0  do  około 

15 km trasy. Osady te tworzą ciągłą, dominującą warstwę na tym obszarze. Do głębokości 

rozpoznania spągu serii piasków nie przewiercono. 

Projektowana  droga,  przebiegać  będzie  zasadniczo  przez  następujące  formy 

geologiczno-morfologiczne podłoża:  

- mady lekkie i średnie  tarasu nadzalewowego, kampinoskiego (holocen);

- piaski (z domieszką żwirów) wodnolodowcowe i rzeczne tarasów: nadzalewowego - 

kampinoskiego i erozyjno-akumulacyjnego - warszawsko-błońskiego (plejstocen);

-  pokrywy morenowe (fragmentaryczne),  w obrębie tarasu warszawsko-błońskiego 

(plejstocen – zlodowacenie środkowopolskie); 

- piaski wodnolodowcowe plejstoceńskie i preglacjalne - nierozdzielone - w obrębie 

części tunelowej.

Lokalnie,  w rejonach zurbanizowanych i  w  zbliżeniu  do ciągów komunikacyjnych, 

występują  pokrywy  gruntów  nasypowych  w  postaci  mieszaniny  gruntów  naturalnych 

i  antropogenicznych,  o zróżnicowanej  miąższości,  maksymalnie do około 6 m, średnio 

do ok. 2 m.
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6. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

Regionalizacja hydrogeologiczna

Obszar,  na  którym  znajduje  się  projektowany  odcinek  drogi  S7, według 

regionalizacji słodkich wód podziemnych (Kleczkowski, 1990) zlokalizowany jest w granicy 

Subniecki  warszawskiej  trzeciorzędowej  (SNWa).  Zgodnie  z  regionalizacją 

hydrogeologiczną Polski  (Nowicki,  Sadurski,  2007),  analizowany obszar znajduje się w 

nizinnym subregionie środkowej Wisły (SŚWN), który należy do regionu środkowej Wisły 

(obręb  Prowincji  Wisły).  W podziale  na  jednolite  części  wód  podziemnych  (JCWPd) 

analizowany teren usytuowany jest w JCWPd 64.

Występowania Głównych zbiorników wód podziemnych

Zgodnie  z  Mapą  Obszarów Głównych Zbiorników Wód Podziemnych w Polsce, 

trasa  projektowanego  odcinka  S7  przebiega  w  granicach  GZWP 215A –  Subniecka 

Warszawska - część centralna oraz GZWP 222 - Dolina Środkowej Wisły.

Zbiornik GZWP 215a budują oligoceńskie i mioceńskie utwory piaszczyste. Zbiornik 

ten ma charakter porowy. Szacunkowe zasoby dyspozycyjne całego zbiornika GZWP 215a 

wynoszą ok. 145 tys. m3/dobę, średnia głębokość ujęć to ok. 180,0 m, a jego powierzchnia 

osiąga 17 500 km2. 

Zbiornik 222 -  Dolina Środkowej Wisły o charakterze porowym, zbudowany jest z 

czwartorzędowych utworów dolinnych.  Szacunkowe zasoby dyspozycyjne wynoszą 616

- 680 m3/dobę, średnia głębokość ujęć to ok. 60,0 m, natomiast całkowita powierzchnia 

wynosi 2674 km2.

Piętro  wodonośne paleogeńsko-neogeńskie:  W obrębie piętra wydzielono dwa 

poziomy wodonośne: mioceński  i  oligoceński;  w szczególności  ten ostatni,  z  uwagi  na 

właściwości  jakościowe i  ilościowe, jest  eksploatowany przez liczne otwory  studzienne 

(ujęcia  grupowe),  głównie  dla  potrzeb  zaopatrzenia  ludności  w  wodę  do  spożycia, 

co przyczyniło się do powstania leja depresyjnego o charakterze regionalnym w obrębie 

tego poziomu.
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Wody podziemne poziomu oligoceńskiego i będącego z nim w więzi hydraulicznej - 

poziomu mioceńskiego (rejon Wólki Węglowej), izolowane są warstwą iłów plioceńskich 

o  miąższości  w  granicach:  150,0  –  170,0  m.  Ze  względu  na  znaczną  głębokość 

występowania i bardzo dobrą izolację, piętro paleogeńsko - neogeńskie nie jest istotne w 

kontekście wpływu planowanej inwestycji na środowisko wód gruntowych.  

Piętro  wodonośne  czwartorzędu –  związane  jest  z  utworami  piaszczysto-

żwirowymi, lokalnie przewarstwionymi osadami słabo przepuszczalnymi (utwory gliniasto-

ilaste) akumulacji wodnolodowcowej i rzecznej, o miąższości ok. 40,0 m. Genetycznie są 

one  związane  z  interglacjałem  mazowieckim  oraz  późniejszymi  zlodowaceniami: 

środkowopolskim  i  północnopolskim.  Zasilanie  piętra  wodonośnego  następuje  drogą 

bezpośredniej  infiltracji  opadów  atmosferycznych  na  wychodniach  przepuszczalnych 

utworów piaszczysto-żwirowych.

.   

Charakterystyka pierwszego poziomu wodonośnego (PPW)

Zgodnie  z  założeniami  „Bazy  danych  GIS  mapy  hydrogeologicznej  Polski

1 : 50 000,  pierwszy poziom wodonośny,  występowanie i  hydrodynamika”,  za pierwszy 

poziom  wodonośny  uznano  warstwy  wodonośne  charakteryzujące  się  średnią 

wodoprzepuszczalnością k ≥ 3,0 m/24h i łączną miąższością m ≥ 2,0. Wody pierwszego 

poziomu  wodonośnego  związane  są  z  występowaniem  przepuszczalnych  osadów 

akumulacji rzeki Wisły. Na analizowanym obszarze pierwszy poziom wodonośny spełnia w 

większości wymogi Głównego użytkowego poziomu wodonośnego (GUPW), stanowiąc na 

badanym terenie źródło zaopatrzenia w wodę.

Zasilanie pierwszego poziomu wodonośnego odbywa się na drodze bezpośredniej 

infiltracji  wód  opadowych  (lokalnie  występuje  przesączanie  przez  utwory  słabiej 

przepuszczalne).  Należy  zaznaczyć  jednak,  iż  analizowany  obszar  charakteryzuje  się 

relatywnie  dużym  parowaniem  terenowym,  co  przy  niedużej  rocznej  sumie  opadów, 

skutkuje  niewielki  wartościami  zasilania.  Wody  pierwszego  poziomu  wodonośnego  są 
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drenowane przez lokalne cieki, a bazę drenażową stanowi rzeka Wisła.

Charakterystyka jednostek hydrogeologicznych PPW wzdłuż projektowanej trasy S7

• Wariant I - w  początkowej części, projektowana trasa przebiega przez jednostkę 

hydrogeologiczną 9 m, t-pd,p /dn zsG (ark. 486 Twierdza Modlin) i kontynuuje się na 

ark.  487  Legionowo  jako  jednostka  6  n,t-p,p/dn/zsG/Q  oraz  jednostka  2n,t-

p,p/dn/zsG/Q  na  ark.  523  Warszawa  Zachód.  Jest  ona   położona  na  tarasie 

nadzalewowym i charakteryzuje się  zwierciadłem swobodnym. Zbiornikiem dla wód 

podziemnych są holoceńskie aluwia, w których licznie występują przewarstwienia: 

ilaste,  pylaste,  mułkowe  oraz  namułów  organicznych  i  torfów.  Głębokość  do 

zwierciadła wód podziemnych zawiera się z reguły w przedziale 1,0 – 5,0 m p.p.t. 

Amplituda  wahań  zwierciadła  wynosi  od  ok.  0,7  m  do  ponad  1,4  m.  Wody 

podziemne  tych  jednostek  są  silnie  drenowane  przez  Wisłę.  Pierwszy  poziom 

wodonośny  (PPW) stanowi  równocześnie  Główny  użytkowy  poziom  wodonośny 

(GUPW). W okolicy węzła Most Północny I trasa wkracza w obszar jednostki 3 ma-

p,t-p,p/dz/zsG/Q (ark. 523 Warszawa Zachód). Charakteryzuje się ona swobodnym 

zwierciadłem wód, występującym głównie w madach, torfach i piaskach rzecznych. 

Wody podziemne są silnie drenowane przez Wisłę, przy czym w okresach wysokich 

stanów wód w rzece, okresowo może występować infiltracja wód powierzchniowych 

do  warstwy  wodonośnej.  Głębokość  do  zwierciadła  pierwszego  poziomu  wód 

podziemnych  wynosi  przeważnie  1,0  –  5,0  m  p.p.t.,  przy  czym  na  obszarach 

występowania gruntów pochodzenia antropogenicznego  może wzrosnąć do nawet 

10,0  m  p.p.t.  Pierwszy  poziom  wodonośny  stanowi  na  analizowanym  obszarze 

Główny użytkowy poziom wodonośny.

• Wariant II i Wariant IIB -  w początkowej części aż do okolic węzła „Kolejowa” trasa 

przebiega  przez  takie  same  jednostki  hydrogeologiczne  pierwszego  poziomu 

wodonośnego jak w przypadku wariantu I, czyli przez: jednostkę hydrogeologiczną 

9  m,  t-pd,p  /dn  zsG (ark.  486 Twierdza  Modlin),  kontynuującą  się  na  ark.  487 
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Legionowo jako jednostka 6 n,t-p,p/dn/zsG/Q oraz jednostka 2n,t-p,p/dn/zsG/Q na 

ark.  523  Warszawa  Zachód.  Jest  ona   położona  na  tarasie  nadzalewowym  i 

charakteryzuje się  zwierciadłem swobodnym. Zbiornikiem dla wód podziemnych są 

holoceńskie  aluwia,  w  których  licznie  występują  przewarstwienia:  ilaste  pylaste, 

mułkowe  oraz  namułów  organicznych  i  torfów.  Głębokość  do  zwierciadła  wód 

podziemnych zawiera się zwykle w przedziale od 1,0 – 5,0 m p.p.t., a amplituda 

wahań zwierciadła wynosi od ok. 0,7 m do ponad 1,4 m. Wody podziemne tych 

jednostek są silnie drenowane przez Wisłę. Pierwszy poziom wodonośny (PPW) 

stanowi równocześnie Główny użytkowy poziom wodonośny (GUPW). Dalej wraz 

ze  zmianą  przebiegu  trasy  (względem  wariantu  I),  na  południe  od  Węzła 

„Kolejowa”, zmienia się również jednostka hydrogeologiczna, przez którą przebiega 

trasa.  Analizowany  fragment  leży  w  obrębie  jednostki  hydrogeologicznej  8  p, 

pg,pog/r/zs(n)P/Q (ark. 523 Warszawa Zachód). W jednostce tej pierwszy poziom 

wodonośny nie stanowi Głównego użytkowego poziomu wodonośnego. Kolektorem 

dla  wód  podziemnych  są  przepuszczalne  osady  niespoiste.  Zwierciadło  ma 

charakter  swobodny  i  jedynie  lokalnie  występuje  pod  niewielkim  naporem, 

wywołanym  występowaniem  w  strefie  aeracji  utworów  nieprzepuszczalnych. 

Głębokość do pierwszego poziomu wodonośnego waha się w granicach od 1,0

- 5,0 m p.p.t., przy czym lokalnie może występować na głębokości nawet 10 m p.p.t. 

Warunki hydrogeologiczne ustalone na podstawie badań terenowych   

Na podstawie dotychczas wykonanych prac geologicznych, ustalono, że w rejonie 

objętym  opracowaniem  zwierciadło  wody  podziemnej  (I  poziomu  wodonośnego 

czwartorzędu) o charakterze swobodnym występuje na głębokości od 1,8 do 3,8 m p.p.t. 

Zróżnicowane  głębokości  tego  zwierciadła  występują  w  rejonie  tarasu  (erozyjno-

akumulacyjnego)  warszawsko-błońskiego;  w  części  północnej  tarasu  (rejon  Wólki 

Węglowej) zwierciadło wody zalega na głębokości 0,5 – 3,5 m p.p.t., w  pozostałej części 

(w tym – w rejonie projektowanego odcinka tunelowego), zwierciadło wody rejestrowano 

na głębokości od 2 do 7 m p.p.t. Zwierciadło naporowe analizowanej struktury wodonośnej 
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występuje podrzędnie, gdzie warstwę naporową stanowi górny poziom glin zwałowych. 

Lokalnie  zanotowano  obecność  drugiej  warstwy  wodonośnej  poziomu 

czwartorzędowego,  utworzonej  przez  wody  zawieszone  na  słabo  przepuszczalnych 

glinach - jednak ich  rozprzestrzenienie jest ograniczone, a w okresach suchych mogą one 

czasowo zanikać.  Spływ wód podziemnych w granicach analizowanego rejonu przebiega 

ogólnie w kierunku  północnym (początkowy odcinek trasy) oraz północnym i północno-

wschodnim (środkowa  i  końcowa część trasy), a struktura wodonośna drenowana jest 

przez rzekę Wisłę (rejon tarasu kampinoskiego) oraz – lokalnie – przez grupowe ujęcia 

wód podziemnych.

7. CHARAKTERYSTYKA WARUNKÓW GRUNTOWO-WODNYCH

Warunki  gruntowo – wodne w rejonie  km 0+000 – km 10+100 stanowią odcinek 

wspólny dla wszystkich wariantów przedstawionych w niniejszym studium. 

Charakterystykę warunków gruntowo-wodnych dla obecnego studium sporządzono 

na podstawie archiwalnych opracowań:

• „Studium  techniczno-porównawcze  północnego  wylotu  z  Warszawy  drogi 

ekspresowej S-7 w kierunku Gdańska” Geotech Sp z.o.o.,  listopad 2004r.

• „Studium  geologiczne  północnego  wylotu  z  Warszawy  drogi  ekspresowej  S-7 

w kierunku Gdańska” ITB Instytut Techniki Budowlanej, lipiec 2006r.

• „Dokumentacja określająca warunki geologiczno-inżynierskie podłoża dla budowy 

północnego  wylotu  z  Warszawy  drogi  ekspresowej  S-7  na  odcinku 

Czosnów – Trasa Armii Krajowej w Warszawie” Morion Sp. z.o.o., luty 2010r.

7.1. WARIANT I

Opis  budowy  geologicznej  i  warunków  hydrogeologicznych  dla  wariantu  I 

wykonano  na  postawie  archiwalnych  przekrojów  geologiczno-inżynierskich 

zamieszczonych w opracowaniach:

• km ok. 0+000 – km ok. 10+600  „Dokumentacji określającej warunki geologiczno-
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inżynierskie  podłoża  dla  budowy  północnego  wylotu  z  Warszawy  drogi 

ekspresowej  S-7  na  odcinku  Czosnów  –  Trasa  Armii  Krajowej  w  Warszawie” 

Morion Sp. z.o.o., luty 2010r.;

• km ok. 10+600 – km ok. 18+000 „Studium techniczno-porównawcze północnego 

wylotu  z  Warszawy  drogi  ekspresowej  S-7  w  kierunku  Gdańska” 

Geotech Sp z.o.o.,  listopad 2004r.;

• km  ok.  18+000  –  km  ok.  20+310 Wisłostrada   -  opisano  na  podstawie 

Szczegółowej  Mapy  Geologicznej  Polski  w  skali  1:50  000  arkusz  Warszawa 

Zachód (523), Morawski W., Państwowy Instytut Geologiczny, 1978.

km 0+000 – km 3+200 (rys. nr 4.1)

Budowa geologiczna

Budowa  geologiczna  pierwszego  odcinka  (km  0+100  –  3+200)  jest  jednorodna. 

Podłoże  wykształcone  jest  głównie  w  postaci  niespoistych  plejstoceńskich  osadów 

rzecznych  oraz  w  mniejszym  udziale  z  mad  zdeponowanych  w  obrębie  tarasu 

nadzalewowego.  

Plejstoceńskie piaski rzeczne stwierdzono głównie pod niewielkiej miąższości (do 2,2 

m) madami rzecznymi oraz bezpośrednio pod humusem (glebą). Miąższość tej serii nie 

została określona, gdyż do głębokości wykonywanych wierceń (maksymalnie 20,0 m ppt.) 

nie  osiągnięto  jej  spągu.  Litologicznie  osady  piaszczyste  wykształcone  są  jako  piaski 

średnie,  rzadziej  piaski  drobne,  piaski  grube  oraz  lokalnie  bruk  korytowy.  Miejscami 

zawierają niewielkie przewarstwienia osadów spoistych. 

Stropowa część rozpoznanego podłoża gruntowego wykształcona jest w postaci mad 

rzecznych.  Litologicznie  stanowią  je  gliny piaszczyste,  gliny piaszczyste  zwięzłe,  gliny, 

gliny  pylaste  i  gliny  pylaste  zwięzłe,  miejscami  z  domieszką  humusu  i  niewielkimi 

wkładkami  piasków  pylastych  i  torfu.  Miąższość  tych  osadów  jest  niewielka  i  wynosi 

ok. 1 – 2 m (maksymalnie 2,2 m).

W rejonie otworu nr 28e (km ca 2+900) do głębokości 5,1 m ppt. zalegają grunty 
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holoceńskie  wykształcone  w  postaci  osadów  spoistych  (glin  pylastych)  oraz  osadów 

niespoistych (piasków średnich z domieszką humusu i wkładkami piasków drobnych).

Warunki hydrogeologiczne

Woda  gruntowa  nawiercona  w  przypowierzchniowych  osadach  rzecznych 

charakteryzuje się zwierciadłem swobodnym, na które  natrafiono na głębokości  od 2,5 

do 4,0 m ppt., tj. w granicach rzędnych 72,8 – 74,9 m npm.

km 3+200 – km 6+400 (rys. nr 4.2)

Budowa geologiczna

Podobnie jak na poprzednim odcinku budowa geologiczna jest jednorodna. Podłoże 

wykształcone jest głównie w postaci niespoistych plejstoceńskich osadów rzecznych oraz 

w  zdecydowanie  mniejszym  udziale  holoceńskich  mad  i  osadów  niespoistych 

zdeponowanych w obrębie tarasu nadzalewowego.  

Plejstoceńskie piaski rzeczne zalegają pod niewielkim płatem utworów holoceńskich. 

Miąższość  tej  serii  nie  została  określona,  gdyż  do  głębokości  wykonywanych  wierceń 

(maksymalnie  20,0  m  ppt.)  nie  osiągnięto  jej  spągu.  Litologicznie  osady  rzeczne 

wykształcone  są  jako  piaski  średnie,  rzadziej  piaski  drobne  i  piaski  grube.  Miejscami 

zawierają domieszki pospółek, żwirów oraz głazików i otoczaków . 

W strefie powierzchniowej rozpoznanego podłoża gruntowego stwierdzono spoiste 

(mady) i niespoiste osady wieku holoceńskiego. Mady litologicznie wykształcone są jako 

gliny  piaszczyste,  gliny,  gliny  pylaste  i  gliny  pylaste  zwięzłe,  miejscami  z  domieszką 

humusu  i  niewielkimi  wkładkami  piasków  pylastych.  Niespoiste  grunty  holoceńskie 

litologicznie  stanowią  piaski  średnie  z  wkładkami  i  domieszkami  gruntów  spoistych. 

Miąższość tych osadów wynosi około 1 m (maksymalnie 3,2 m w końcowym fragmencie 

tego odcinka).

Na końcu odcinka zanotowano obecność nasypów antropogenicznych o miąższości 

maksymalnie do 2,5 m.
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Warunki hydrogeologiczne

Woda  gruntowa  nawiercona  w  przypowierzchniowych  osadach  rzecznych 

charakteryzuje się zwierciadłem swobodnym, na które natrafiono na głębokości  1,8 do 

4,2 m ppt. tj. na rzędnych 74,1 – 75,7 m npm.

km 6+400 – km 10+100 (rys. nr 4.3)

Budowa geologiczna

Podobnie jak poprzednie odcinki ten także budują niespoiste plejstoceńskie osady 

rzeczne  oraz  zalegające  płatem  w  strefie  powierzchniowej  spoiste  i  niespoiste  osady 

zdeponowane w holocenie.

Strop  plejstoceńskich  piasków  rzecznych  nawiercono  na  głębokości  od 

kilkudziesięciu centymetrów do 3,2 m ppt. Miąższość tej serii nie została określona, gdyż 

do głębokości wykonywanych wierceń (maksymalnie 16,0 m ppt.) nie osiągnięto jej spągu. 

Litologicznie  osady  piaszczyste  wykształcone  są  jako  piaski  średnie,  rzadziej  piaski 

drobne, piaski grube oraz pospółki. 

Stropowa część rozpoznanego podłoża gruntowego wykształcona jest w postaci mad 

rzecznych i osadów niespoistych wieku holoceńskiego. Mady litologicznie wykształcone są 

bardzo różnorodnie,  tj.  jako  piaski  gliniaste,  gliny piaszczyste,  gliny,  gliny  pylaste  i  iły 

piaszczyste.  Towarzyszą  im  niewielkie  wkładki   piasków  o  różnej  granulacji.  Osady 

niespoiste reprezentowane są przez piaski drobne i piaski średnie, które lokalnie zawierają 

domieszki   pyłów oraz wkładki  piasków gliniastych. Miąższość tych osadów wynosi  od 

kilkudziesięciu centymetrów do 3,2 m.

Na powierzchni stwierdzono nasypy antropogeniczne o miąższości do 2,5 m.

Warunki hydrogeologiczne

Woda  gruntowa  nawiercona  w  przypowierzchniowych  osadach  rzecznych 

charakteryzuje się zwierciadłem swobodnym, na które natrafiono na głębokości od 1,8 do 

4,2 m ppt. - tj. na rzędnych 75,6 – 77,5 m npm.
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 km 10+100 – km 10+600 (fragment rys. nr 4.4 – od km 10+100 do węzła Kolejowa)

Budowa geologiczna

Podłoże gruntowe całego odcinka wykształcone jest głównie w postaci niespoistych 

plejstoceńskich  osadów  rzecznych  oraz  osadów  spoistych  zdeponowanych  w  formie 

soczewek w obrębie niespoistych utworów fluwialnych.

Plejstoceńskie  piaski  rzeczne  nawiercono  na  powierzchni  lub  pod  niewielkim 

nadkładem  utworów  holoceńskich.  Miąższość  tej  serii  nie  została  określona,  gdyż  do 

głębokości wykonywanych wierceń (maksymalnie 20,5 m ppt.) nie osiągnięto jej spągu. 

Litologicznie osady piaszczyste wykształcone są jako piaski średnie i piaski grube, rzadziej 

piaski drobne. Lokalnie zawierają niewielkie wkładki osadów spoistych i domieszki żwirów. 

Miejscami  w  stropowej  części  rozpoznanego  podłoża  przewiercono  niewielkiej 

miąższości płaty utworów holoceńskich. Litologicznie stanowią je niespoiste piaski drobne 

i piaski średnie oraz spoiste piaski gliniaste. 

Warunki hydrogeologiczne

Woda  gruntowa  nawiercona  w  przypowierzchniowych  niespoistych  osadach 

rzecznych charakteryzuje się zwierciadłem swobodnym, na które natrafiono na głębokości 

od 1,8 do 2,5 m ppt., tj na rzędnych 77,8 – 77,7 m npm.

km 10+600 – km 18+000 (rys. nr 4.5-4.9)

Budowa geologiczna

Podłoże  gruntowe  całego  odcinka  wykształcone  jest  głównie  w  postaci  osadów 

niespoistych.  Piaski  drobne  oraz  lokalnie  występujące  piaski  drobne  na  pograniczu 

piasków  pylastych  zalegają  bezpośrednio  pod  warstwą  gleby  lub   warstwą  nasypów 

niebudowlanych.  Na odcinku od km ok. 11+800 do km ok. 14+650 (wg rys. 4.5-4.6 km 

1+200 – km 4+200) występują głównie do głębokości 0,9-2,4 m p.p.t.  Lokalnie miąższość 

warstwy  piasków  drobnych  w  strefie  przypowierzchniowej  przekracza  3,0  m  (rejon 
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otworów nr 8 i  nr 11).  W rejonie otworów nr-nr 13, 14, 16 i 18 drobnoziarniste grunty 

piaszczyste sięgają głębiej,  bardzo często budują cały 5,0  m profil  badanego podłoża. 

Wyjątek stanowi rejon otworu nr 15, gdzie piaski drobne występują tylko do głębokości 1,2 

m p.p.t. 

Piaski średnie i piaski średnie na pograniczu piasków grubych lokalnie z domieszką 

żwiru zalegają pod warstwą piasków drobnych. Nie dotyczy to tylko rejonów, gdzie spąg 

gruntów drobnoziarnistych  otworami  wiertniczymi  nie  został  osiągnięty.  Występujące  w 

całym badanym podłożu grunty piaszczyste określa się jako średniozagęszczone.    

Grunty spoiste występują podrzędnie.  W rejonie otworów nr 1 i  nr  2 stwierdzono 

występowanie  piasków  gliniastych  przewarstwionych  piaskiem  drobnym  i  piaskiem 

średnim (o miąższość 0,4 – 0,5 m), zalegającymi na głębokości od 0,8 m do 1,1 m p.p.t. w 

obrębie piasków drobnych. W rejonie otworu nr 8 bezpośrednio pod warstwą nasypów 

występuje wkładka piasków gliniastych. Z kolei w rejonie otworu nr 11 na głębokości 8,3 m 

p.p.t.  zalega  warstwa  gruntów  spoistych  wykształcona  w  postaci  pyłów  i  pyłów 

piaszczystych o miąższości 5,6 m. W rejonie otworu nr 19 pod warstwą piasków drobnych 

na głębokości 1,8 m p.p.t. nawiercono kolejno glinę piaszczystą i glinę pylastą.

Warunki hydrogeologiczne

Woda  gruntowa  nawiercona  została  w  niespoistych  osadach  piaszczystych. 

Charakteryzuje się zwierciadłem swobodnym, na które natrafiono na głębokości od 1,8 do 

4,4 m ppt (dane z 2004r.), co odpowiada wysokości od 0,8 do 5,3 zera „wisły” (77,1 – 83,1 

m npm). Lokalnie w obrębie gruntów spoistych mogą pojawić się sączenia śródglinowe. 

km 18+000 – km 21+000

Budowa geologiczna

Pozostały  odcinek  tego  wariantu,  tj.  od  węzła  „Most  Północny”  poprzez  węzeł 

„Gwiaździsta” do km 21+000 został scharakteryzowany na podstawie Szczegółowej Mapy 

Geologicznej Polski w skali 1:50 000 arkusz Warszawa Zachód [23].
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Cały  odcinek  zlokalizowany  jest  w  dolinie  rzeki  Wisły  poza  obecnym  korytem. 

Podłoże  gruntowe  stanowią  głównie  piaski  i  żwiry  tarasu  nadzalewowego,  na  których 

zalegają torfy oraz mady tarasu zalewowego wyższego i tarasu zalewowego niższego.

Miąższość torfu rzadko i na małych obszarach osiąga 2,0 m, przeważnie występuje 

warstwą o miąższości kilkudziesięciu centymetrów podścieloną piaskami humusowymi.

Mady  tarasu  zalewowego  wyższego  Wisły  pokrywają  przeważającą  część 

powierzchni  wyższego  tarasu.  Tworzą  pokrywę  o  miąższości  ok.  1,0  m  na  piaskach 

rzecznych  lub  przewarstwiają  piaski  rzeczne  w  całym  ich  kilkumetrowym  profilu. 

Litologicznie  mady są bardzo zróżnicowane.  Wykształcone są  częściowo jako  ilasto  – 

mułkowate silnie zwarte, tłuste, ciemnoszare nieraz rdzawe. Występują także mady silnie 

zapiaszczone lub cienko laminowane drobnym piaskiem.

Poniżej  osadów  holoceńskich  zalegają,  zdeponowane  w  czasie  interglacjału 

eemskiego,  żwiry  i  piaski  z  głazami  rzeczne.  Wypełniają  spąg tarasów Wisły  tworząc 

charakterystyczny poziom piaszczysto – żwirowo - kamienisty. Są to przeważnie żwiry z 

otoczakami  i  domieszką  piasku,  przechodzące  ku  górze  w  żwiry  piaszczyste  i  piaski. 

Miąższość tego poziomu w tym rejonie wynosi od kilkunastu do około 20,0 m. 

Podścielające osady czwartorzędowe iły,  mułki  i  piaski  plioceńskie nawiercono na 

głębokości ponad 20,0 m ppt. Litologicznie wykształcone są głównie jako iły i iły pylaste, 

rzadziej mułki i piaski drobne oraz piaski średnie. Charakterystyczną cechą tych osadów 

jest ich niewyrównany strop, co świadczy o intensywnych procesach glacitektonicznych.  

Warunki hydrogeologiczne

Pierwszy przypowierzchniowy poziom wody gruntowej związany jest z niespoistymi 

osadami rzecznymi zalegającymi w podłożu tego odcinka. Woda gruntowa o zwierciadle 

swobodnym oraz miejscami także lekko naporowym (warstwę napinającą stanowią torfy i 

mady tarasów zalewowych) zalega na głębokości  rzędu kilku metrów poniżej  poziomu 

terenu. Poziom ten zależny jest od stanu wody w głównym korycie Wisły i w związku z tym 

będzie podlegał znacznym wahaniom.
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7.2. WARIANT II

Opis budowy geologicznej i warunków hydrogeologicznych dla wariantu II wykonano 

na  postawie  archiwalnych  przekrojów  geologiczno-inżynierskich  zamieszczonych  w 

opracowaniu  „Dokumentacja  określająca  warunki  geologiczno-inżynierskie  podłoża  dla 

budowy północnego wylotu z Warszawy drogi ekspresowej S-7 na odcinku Czosnów – 

Trasa Armii Krajowej w Warszawie” Morion Sp. z.o.o., luty 2010r..

km 0+000 – km 3+200 (rys. nr 5.1)

Budowa geologiczna

Budowa  geologiczna  pierwszego  odcinka  (km  0+100  –  3+200)  jest  jednorodna. 

Podłoże  wykształcone  jest  głównie  w  postaci  niespoistych  plejstoceńskich  osadów 

rzecznych  oraz  w  mniejszym  udziale  z  mad  zdeponowanych  w  obrębie  tarasu 

nadzalewowego.  

Plejstoceńskie piaski rzeczne stwierdzono głównie pod niewielkiej miąższości (do 2,2 

m) madami rzecznymi oraz bezpośrednio pod humusem (glebą). Miąższość tej serii nie 

została określona, gdyż do głębokości wykonywanych wierceń (maksymalnie 20,0 m ppt.) 

nie  osiągnięto  jej  spągu.  Litologicznie  osady  piaszczyste  wykształcone  są  jako  piaski 

średnie,  rzadziej  piaski  drobne,  piaski  grube  oraz  lokalnie  bruk  korytowy.  Miejscami 

zawierają niewielkie przewarstwienia osadów spoistych. 

Stropowa część rozpoznanego podłoża gruntowego wykształcona jest w postaci mad 

rzecznych.  Litologicznie  stanowią  je  gliny piaszczyste,  gliny piaszczyste  zwięzłe,  gliny, 

gliny  pylaste  i  gliny  pylaste  zwięzłe,  miejscami  z  domieszką  humusu  i  niewielkimi 

wkładkami  piasków  pylastych  i  torfu.  Miąższość  tych  osadów  jest  niewielka  i  wynosi 

ok. 1 – 2 m (maksymalnie 2,2 m).

W rejonie otworu nr 28e (km ca 2+900) do głębokości 5,1 m ppt. zalegają grunty 

holoceńskie  wykształcone  w  postaci  osadów  spoistych  (glin  pylastych)  oraz  osadów 

niespoistych (piasków średnich z domieszką humusu i wkładkami piasków drobnych).
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Warunki hydrogeologiczne

Woda  gruntowa  nawiercona  w  przypowierzchniowych  osadach  rzecznych 

charakteryzuje się zwierciadłem swobodnym, na które natrafiono na głębokości od 2,5 do 

4,0 m ppt., tj. w granicach rzędnych 72,8 – 74,9 m npm.

km 3+200 – km 6+400 (rys. nr 5.2)

Budowa geologiczna

Podobnie jak na poprzednim odcinku budowa geologiczna jest jednorodna. Podłoże 

wykształcone jest głównie w postaci niespoistych plejstoceńskich osadów rzecznych oraz 

w  zdecydowanie  mniejszym  udziale  holoceńskich  mad  i  osadów  niespoistych 

zdeponowanych w obrębie tarasu nadzalewowego.  

Plejstoceńskie piaski rzeczne zalegają pod niewielkim płatem utworów holoceńskich. 

Miąższość  tej  serii  nie  została  określona,  gdyż  do  głębokości  wykonywanych  wierceń 

(maksymalnie  20,0  m  ppt.)  nie  osiągnięto  jej  spągu.  Litologicznie  osady  rzeczne 

wykształcone  są  jako  piaski  średnie,  rzadziej  piaski  drobne  i  piaski  grube.  Miejscami 

zawierają domieszki pospółek, żwirów oraz głazików i otoczaków . 

W strefie powierzchniowej rozpoznanego podłoża gruntowego stwierdzono spoiste 

(mady) i niespoiste osady wieku holoceńskiego. Mady litologicznie wykształcone są jako 

gliny  piaszczyste,  gliny,  gliny  pylaste  i  gliny  pylaste  zwięzłe,  miejscami  z  domieszką 

humusu  i  niewielkimi  wkładkami  piasków  pylastych.  Niespoiste  grunty  holoceńskie 

litologicznie  stanowią  piaski  średnie  z  wkładkami  i  domieszkami  gruntów  spoistych. 

Miąższość tych osadów wynosi około 1 m (maksymalnie 3,2 m w końcowym fragmencie 

tego odcinka).

Na końcu odcinka zanotowano obecność nasypów antropogenicznych o miąższości 

maksymalnie do 2,5 m.

Warunki hydrogeologiczne

Woda  gruntowa  nawiercona  w  przypowierzchniowych  osadach  rzecznych 
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charakteryzuje się zwierciadłem swobodnym, na które natrafiono na głębokości od 1,8 do 

4,2 m ppt., tj. na rzędnych 74,1 – 75,7 m npm.

km 6+400 – km 10+100 (rys. nr 5.3)

Budowa geologiczna

Podłoże gruntowe całego odcinka wykształcone jest głównie w postaci niespoistych 

plejstoceńskich  osadów  rzecznych  oraz  osadów  spoistych  zdeponowanych  w  formie 

soczewek w obrębie niespoistych utworów fluwialnych.

Plejstoceńskie  piaski  rzeczne  nawiercono  na  powierzchni  lub  pod  niewielkim 

nadkładem  utworów  holoceńskich.  Miąższość  tej  serii  nie  została  określona,  gdyż  do 

głębokości wykonywanych wierceń (maksymalnie 20,5 m ppt.) nie osiągnięto jej spągu. 

Litologicznie osady piaszczyste wykształcone są jako piaski średnie i piaski grube, rzadziej 

piaski drobne. Lokalnie zawierają niewielkie wkładki osadów spoistych i domieszki żwirów. 

Miejscami  w  stropowej  części  rozpoznanego  podłoża  przewiercono  niewielkiej 

miąższości płaty utworów holoceńskich. Litologicznie stanowią je niespoiste piaski drobne 

i piaski średnie oraz spoiste piaski gliniaste. 

Warunki hydrogeologiczne

Woda  gruntowa  nawiercona  w  przypowierzchniowych  niespoistych  osadach 

rzecznych charakteryzuje się zwierciadłem swobodnym, na które natrafiono na głębokości 

od 1,8 do 2,5 m ppt., tj na rzędnych 77,8 – 77,7 m npm.

km 10+100 – km 15+000 (rys. nr 5.4)

Budowa geologiczna

Podłoże gruntowe całego odcinka wykształcone jest głównie w postaci niespoistych 

plejstoceńskich  osadów  rzecznych  oraz  osadów  spoistych  zdeponowanych  w  formie 

soczewek w obrębie niespoistych utworów fluwialnych.
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Plejstoceńskie  piaski  rzeczne  nawiercono  na  powierzchni  lub  pod  niewielkim 

nadkładem  utworów  holoceńskich.  Miąższość  tej  serii  nie  została  określona,  gdyż  do 

głębokości wykonywanych wierceń (maksymalnie 20,5 m ppt.) nie osiągnięto jej spągu. 

Litologicznie osady piaszczyste wykształcone są jako piaski średnie i piaski grube, rzadziej 

piaski drobne. Lokalnie zawierają niewielkie wkładki osadów spoistych i domieszki żwirów. 

Na odcinku od km 12+100 do km 12+900 stwierdzono zaleganie soczewek gruntów 

spoistych  o  miąższości  od  kilkudziesięciu  centymetrów  do  6,2  m.  Nawiercono  je  w 

przelocie głębokości 1,2 – 8,4 m ppt. Litologicznie wykształcone są jako piaski gliniaste, 

gliny piaszczyste, gliny piaszczyste zwięzłe i gliny z wkładkami piasków średnich. Jest to 

najprawdopodobniej  mocno  zerodowana  glin  zwałowa  –  fragment  trzonu  wysoczyzny 

polodowcowej, co jest zgodne z mapą geologiczną w skali 1:50 000 (rys 2.1), natomiast 

błędnie  zinterpretowane  na  przekroju  geologiczno  –  inżynierskim  (rys.  5.4)  jako 

plejstoceńskie spoiste osady rzeczne tarasów nadzalewowych.

Miejscami  w  stropowej  części  rozpoznanego  podłoża  przewiercono  niewielkiej 

miąższości płaty utworów holoceńskich. Litologicznie stanowią je niespoiste piaski drobne 

i piaski średnie oraz spoiste piaski gliniaste. 

Warunki hydrogeologiczne

Woda  gruntowa  nawiercona  w  przypowierzchniowych  niespoistych  osadach 

rzecznych charakteryzuje się zwierciadłem swobodnym, na które natrafiono na głębokości 

od 0,7 do 4,3 m ppt., tj na rzędnych 76,8 – 84,9 m npm.

 W centralnej części tego odcinka soczewki osadów spoistych napinają zwierciadło 

wody  gruntowej,  które  stabilizuje  się  na  poziomie  swobodnego  zwierciadła  wód 

gruntowych.

km 15+000 – km 17+000 (rys. nr 5.5)

Budowa geologiczna

Budowa  geologiczna tego odcinka  jest  zmienna.  Cały  odcinek  zbudowany jest  z 
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gruntów pochodzenia lodowcowego, tj. osadów wodnolodowcowych, glin zwałowych oraz 

plioceńskich iłów. W strefie powierzchniowej stwierdzono utwory antropogeniczne.

Seria  osadów  wodnolodowcowych  zalega  praktycznie  na  całym  analizowanym 

odcinku. Tworzy zarówno ciągłą, znacznej miąższości serię, jak i soczewki w obrębie glin 

zwałowych o niewielkich miąższościach. Litologicznie stanowią ją piaski drobne i piaski 

średnie,  rzadziej  piaski  grube.  Miąższość  wynosi  od  kilkudziesięciu  centymetrów  (w 

obrębie soczewek) do 15,0 m. 

Na  gliny  zwałowe  natrafiono  głównie  w  końcowym  fragmencie  tego  odcinka,  od 

km ok 16+500. Zalegają one w formie ciągłej serii o miąższości kilkunastu metrów oraz w 

postaci  różnej  miąższości  soczewek  w  obrębie  serii  wodnolodowcowej.  Litologicznie 

stanowią ją piaski gliniaste, gliny piaszczyste, gliny piaszczyste zwięzłe,  gliny pylaste i 

gliny pylaste zwięzłe.

Seria  plioceńskich  iłów  została  nawiercona  w  spągowej  strefie  rozpoznanego 

podłoża  gruntowego.  Charakteryzuje  się  ona  mocno  zdeformowanym  stropem,  co 

świadczy o zaburzeniach glacitektonicznych.  Litologicznie wykształcona jest jako iły na 

granicy glin pylastych zwięzłych, iły na granicy iłów pylastych oraz iły pylaste. Towarzyszą 

im niewielkie wkładki gliny zwięzłej i piasków średnich. Uchwycone na głębokości od 3,5 

do ca 10,0 m ppt. Do głębokości prowadzonego rozpoznania (15,0 m ppt.) nie zostały 

przewiercone.

Warunki hydrogeologiczne

Woda  gruntowa  o  zwierciadle  swobodnym  została  nawiercona  w 

przypowierzchniowych  osadach  wodnolodowcowych.  Charakteryzuje  się  zwierciadłem 

swobodnym, na które natrafiono na głębokości od 1,0 do 3,5 m ppt., tj na rzędnych 84,5 – 

98,6  m npm. Naporowe zwierciadło  wód gruntowych związane z soczewkami  osadów 

wodnolodowcowych w obrębie serii glin zwałowych stabilizuje się na poziomie zwierciadła 

swobodnego, tj. w strefie powierzchniowej.
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km 17+000 – km 18+100 (rys. nr 5.6)

Budowa geologiczna

Podłoże gruntowe na tym odcinku zbudowane jest z serii  glin zwałowych, osadów 

wodnolodowcowych oraz lokalnie plioceńskich iłów. W strefie powierzchniowej  zalegają 

utwory antropogeniczne o miąższości do ca 1,5 m.

Seria  glin  zwałowych  zalega  na  całym  odcinku  w  formie  ciągłego  pokładu. 

Uchwycona podczas wierceń miąższość jest znaczna i wynosi od kilku nawet do ca 15,0 

m (w wielu otworach nie przewiercono spągu tych osadów). Pod względem wykształcenia 

litologicznego  reprezentowana  jest  przez  piaski  gliniaste,  gliny  piaszczyste,  gliny 

piaszczyste zwięzłe, gliny, gliny pylaste i gliny pylaste zwięzłe, miejscami z domieszkami 

żwiru i wkładkami piasków średnich, pyłów i pyłów piaszczystych. 

Osady wodnolodowcowe zalegają głównie w stropowej części rozpoznanego podłoża 

w formie ciągłego pokładu o  miąższości  do ca 4,0  m. Dodatkowo,  w wielu  miejscach 

wypełniają  soczewki  w  obrębie  serii  zwałowej  na  różnych  głębokościach.  Miąższości 

soczewek  są  zróżnicowane  i  wynoszą  od  kilkudziesięciu  centymetrów  do  6,6  m. 

Litologicznie stanowią je piaski pylaste, piaski drobne i piaski średnie. 

Seria  plioceńskich  iłów  została  nawiercona  w  spągowej  strefie  rozpoznanego 

podłoża gruntowego w km ca 17+300. Litologicznie wykształcona jest jako gliny pylaste, 

gliny pylaste zwięzłe i iły. Nawiercone na głębokości od 8,5 do 14,3 m ppt., do  głębokości 

prowadzonego rozpoznania nie osiągnięto ich spągu.

Warunki hydrogeologiczne

Woda gruntowa nawiercona w przypowierzchniowych osadach wodnolodowcowych 

charakteryzuje się zwierciadłem swobodnym, na które natrafiono na głębokości od 0,3 do 

1,5  m ppt.,  tj  w  granicach  rzędnych  97,6  –  99,2  m  npm.  Naporowe  zwierciadło  wód 

gruntowych  związane  z  soczewkami  osadów  wodnolodowcowych  stabilizuje  się  na 

poziomie zwierciadła swobodnego, tj. w strefie powierzchniowej.
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km 18+100 – km 20+300 (rys. nr 5.6)

Budowa geologiczna

Ten odcinek  budują osady wodnolodowcowe, seria glin  zwałowych oraz lokalnie 

seria  niespoistych  osadów  eolicznych.  Na  powierzchni  zalega  płat  utworów 

antropogenicznych.

Seria osadów wodnolodowcowych zalega na całym przedmiotowym odcinku tworząc 

ciągły  pokład.  Tylko  w km 19+600 – 19+900 rozdzielona jest  spoistymi  osadami  serii 

zwałowej. Miąższość określona podczas prowadzonego rozpoznania wynosi od ca 1,0 m 

nawet  do  20,0  m (w większości  otworów do głębokości  20,0  m nie  przewiercono ich 

spągu).  Litologicznie  stanowią  ją  piaski  drobne i  piaski  średnie,  rzadziej  piaski  grube. 

Lokalnie zawierają domieszki żwirów.  

Gliny  zwałowe  zalegają  w  postaci  ciągłej  serii  w  km  ca  19+000  –  20+000.  Jej 

miąższość jest zmienna i wynosi od 1,4 do ca 15,0 m (w kilku otworach nie przewiercono 

spągu tych utworów). Dodatkowo na pozostałym odcinku przewiercono różnej miąższości 

soczewki  osadów  spoistych  w  obrębie  piasków  wodnolodowcowych.  Soczewki 

zanotowano  na  różnych  głębokościach,  zarówno  w  partii  stropowej,  jak  i  spągowej 

rozpoznanego  podłoża  gruntowego.  Pod  względem  wykształcenia  litologicznego  gliny 

zwalowe reprezentowane są przez piaski  gliniaste,  gliny piaszczyste,  gliny piaszczyste 

zwięzłe, gliny, gliny zwięzłe, gliny pylaste i gliny pylaste zwięzłe, miejscami z domieszkami 

żwiru i niewielkimi wkładkami piasków średnich.

Holoceńskie  piaski  eoliczne  występują  w końcowym fragmencie  tego  odcinka,  w 

strefie  powierzchniowej.  Seria o miąższości  około 2,0 m litologicznie wykształcona jest 

jako piaski drobne.

Warunki hydrogeologiczne

Woda  gruntowa  nawiercona  w  osadach  wodnolodowcowych  charakteryzuje  się 

głównie zwierciadłem swobodnym, na które natrafiono na głębokości od 2,8 do 7,0 m ppt., 

tj. na rzędnych od 98,6 do 100,7 m npm. Miejscami naporowe zwierciadło wód gruntowych 

STUDIUM GEOLOGICZNO – INŻYNIERSKIE

generują osady spoiste. Woda nawiercona na różnych głębokościach stabilizuje się na 

głębokości swobodnego zwierciadła wód gruntowych.

km 20+300 – km 22+000 (rys. nr 5.7 – 5.8)

Budowa geologiczna

Ten odcinek  budują osady wodnolodowcowe, seria glin  zwałowych oraz lokalnie 

seria  niespoistych  osadów  eolicznych.  Na  powierzchni  zalega  płat  utworów 

antropogenicznych o miąższości maksymalnie do 1,5 m.

Osady wodnolodowcowe zalegają na całym przedmiotowym odcinku w formie ciągłej 

serii.  Nawiercona  pod  nasypami  antropogenicznymi,  piaskami  eolicznymi  i  glinami 

zwałowymi  na  głębokości  od  kilkudziesięciu  centymetrów do ca  3,0  m,  do  głębokości 

prowadzonych wierceń (20,0 m ppt.) spąg jej nie został osiągnięty. Litologicznie stanowią 

ją piaski drobne i piaski średnie, rzadziej piaski pylaste i piaski grube. Lokalnie piaski te 

zawierają domieszki żwirów.  

Gliny zwałowe zalegają jedynie w postaci  różnej miąższości  soczewek w obrębie 

osadów wodnolodowcowych. Soczewki o miąższości 0,5 – 4,8 m zanotowano na różnych 

głębokościach,  zarówno w partii  stropowej, jak i  spągowej rozpoznanego podłoża.  Pod 

względem  wykształcenia  litologicznego  seria  glin  zwałowych  charakteryzuje  się  dość 

znacznym zróżnicowaniem. Reprezentowana jest przez piaski gliniaste, gliny piaszczyste, 

gliny piaszczyste zwięzłe, gliny, gliny pylaste, gliny pylaste zwięzłe, pyły i pyły piaszczyste. 

Miejscami gruntom tym towarzyszą domieszki żwiru i wkładki piasków średnich.

Seria holoceńskich piasków eolicznych występuje na początku tego odcinka do km 

ca 20+500. Litologicznie stanowią ją piaski drobne; ich miąższość wynosi około 2,0 m.

Warunki hydrogeologiczne

Woda  gruntowa  nawiercona  w  osadach  wodnolodowcowych  charakteryzuje  się 

głównie zwierciadłem swobodnym, na które natrafiono na głębokości od 1,5 do 6,8 m ppt., 

tj. w granicach rzędnych 99,8 – 106,4 m npm. Miejscami napinającą warstwę stanowią 
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osady spoiste serii  glin  zwałowych.  Naporowe zwierciadło stabilizuje się na głębokości 

swobodnego zwierciadła wód gruntowych.

7.3. WARIANT IIB

Opis  budowy  geologicznej  i  warunków  hydrogeologicznych  dla  wariantu  IIB 

wykonano  na  postawie  archiwalnych  przekrojów  geologiczno-inżynierskich 

zamieszczonych w opracowaniach:

• km  ok.  0+000  –  km  ok.  ok.  15+000  „Dokumentacji  określającej  warunki 

geologiczno-inżynierskie  podłoża  dla  budowy  północnego  wylotu  z  Warszawy 

drogi ekspresowej S-7 na odcinku Czosnów – Trasa Armii Krajowej w Warszawie” 

Morion Sp. z.o.o., luty 2010r.

• km ok. 15+000 – km ok. 16+900 opisano na podstawie Mapy Geologicznej Polski 

w skali 1:50 000 arkusz Warszawa Zachód

• km ok.  16+900 –  km ok.  20+900 „Studium geologiczne północnego wylotu z 

Warszawy  drogi  ekspresowej  S-7  w  kierunku  Gdańska”  ITB  Instytut  Techniki 

Budowlanej, lipiec 2006r.

• km ok. 20+300 – km ok. 23+000 „Dokumentacji określającej warunki geologiczno-

inżynierskie  podłoża  dla  budowy  północnego  wylotu  z  Warszawy  drogi 

ekspresowej  S-7  na  odcinku  Czosnów  –  Trasa  Armii  Krajowej  w  Warszawie” 

Morion Sp. z.o.o., luty 2010r.

km 0+000 – km 3+200 (rys. nr 6.1)

Budowa geologiczna

Budowa  geologiczna  pierwszego  odcinka  (km  0+100  –  3+200)  jest  jednorodna. 

Podłoże  wykształcone  jest  głównie  w  postaci  niespoistych  plejstoceńskich  osadów 

rzecznych  oraz  w  mniejszym  udziale  z  mad  zdeponowanych  w  obrębie  tarasu 

nadzalewowego.  

Plejstoceńskie piaski rzeczne stwierdzono głównie pod niewielkiej miąższości (do 2,2 
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m) madami rzecznymi oraz bezpośrednio pod humusem (glebą). Miąższość tej serii nie 

została określona, gdyż do głębokości wykonywanych wierceń (maksymalnie 20,0 m ppt.) 

nie  osiągnięto  jej  spągu.  Litologicznie  osady  piaszczyste  wykształcone  są  jako  piaski 

średnie,  rzadziej  piaski  drobne,  piaski  grube  oraz  lokalnie  bruk  korytowy.  Miejscami 

zawierają niewielkie przewarstwienia osadów spoistych. 

Stropowa część rozpoznanego podłoża gruntowego wykształcona jest w postaci mad 

rzecznych.  Litologicznie  stanowią  je  gliny  piaszczyste,  gliny piaszczyste  zwięzłe,  gliny, 

gliny  pylaste  i  gliny  pylaste  zwięzłe,  miejscami  z  domieszką  humusu  i  niewielkimi 

wkładkami  piasków  pylastych  i  torfu.  Miąższość  tych  osadów  jest  niewielka  i  wynosi 

ok. 1 – 2 m (maksymalnie 2,2 m).

W rejonie otworu nr 28e (km ca 2+900) do głębokości  5,1 m ppt. zalegają grunty 

holoceńskie  wykształcone  w  postaci  osadów  spoistych   (glin  pylastych)  oraz  osadów 

niespoistych (piasków średnich z domieszką humusu i wkładkami piasków drobnych).

Warunki hydrogeologiczne

Woda  gruntowa  nawiercona  w  przypowierzchniowych  osadach  rzecznych 

charakteryzuje się zwierciadłem swobodnym, na które natrafiono na głębokości od 2,5 do 

4,0 m ppt., tj. w granicach rzędnych 72,8 – 74,9 m npm.

km 3+200 – km 6+400 (rys. nr 6.2)

Budowa geologiczna

Podobnie jak na poprzednim odcinku budowa geologiczna jest jednorodna. Podłoże 

wykształcone jest głównie w postaci niespoistych plejstoceńskich osadów rzecznych oraz 

w  zdecydowanie  mniejszym  udziale  holoceńskich  mad  i  osadów  niespoistych 

zdeponowanych w obrębie tarasu nadzalewowego.  

Plejstoceńskie piaski rzeczne zalegają pod niewielkim płatem utworów holoceńskich. 

Miąższość  tej  serii  nie  została  określona,  gdyż  do  głębokości  wykonywanych  wierceń 

(maksymalnie  20,0  m  ppt.)  nie  osiągnięto  jej  spągu.  Litologicznie  osady  rzeczne 
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wykształcone  są  jako  piaski  średnie,  rzadziej  piaski  drobne  i  piaski  grube.  Miejscami 

zawierają domieszki pospółek, żwirów oraz głazików i otoczaków . 

W strefie powierzchniowej rozpoznanego podłoża gruntowego stwierdzono spoiste 

(mady) i niespoiste osady wieku holoceńskiego. Mady litologicznie wykształcone są jako 

gliny  piaszczyste,  gliny,  gliny  pylaste  i  gliny  pylaste  zwięzłe,  miejscami  z  domieszką 

humusu  i  niewielkimi  wkładkami  piasków  pylastych.  Niespoiste  grunty  holoceńskie 

litologicznie  stanowią  piaski  średnie  z  wkładkami  i  domieszkami  gruntów  spoistych. 

Miąższość tych osadów wynosi około 1 m (maksymalnie 3,2 m w końcowym fragmencie 

tego odcinka).

Na końcu odcinka zanotowano obecność nasypów antropogenicznych o miąższości 

maksymalnie do 2,5 m.

Warunki hydrogeologiczne

Woda  gruntowa  nawiercona  w  przypowierzchniowych  osadach  rzecznych 

charakteryzuje się zwierciadłem swobodnym, na które natrafiono na głębokości od 1,8 do 

4,2 m ppt., tj. na rzędnych 74,1 – 75,7 m npm.

km 6+400 – km 10+100 (rys. nr 6.3)

Budowa geologiczna

Podłoże gruntowe całego odcinka wykształcone jest głównie w postaci niespoistych 

plejstoceńskich  osadów  rzecznych  oraz  osadów  spoistych  zdeponowanych  w  formie 

soczewek w obrębie niespoistych utworów fluwialnych.

Plejstoceńskie  piaski  rzeczne  nawiercono  na  powierzchni  lub  pod  niewielkim 

nadkładem  utworów  holoceńskich.  Miąższość  tej  serii  nie  została  określona,  gdyż  do 

głębokości wykonywanych wierceń (maksymalnie 20,5 m ppt.) nie osiągnięto jej spągu. 

Litologicznie osady piaszczyste wykształcone są jako piaski średnie i piaski grube, rzadziej 

piaski drobne. Lokalnie zawierają niewielkie wkładki osadów spoistych i domieszki żwirów. 

Miejscami  w  stropowej  części  rozpoznanego  podłoża  przewiercono  niewielkiej 
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miąższości płaty utworów holoceńskich. Litologicznie stanowią je niespoiste piaski drobne 

i piaski średnie oraz spoiste piaski gliniaste. 

Warunki hydrogeologiczne

Woda  gruntowa  nawiercona  w  przypowierzchniowych  niespoistych  osadach 

rzecznych charakteryzuje się zwierciadłem swobodnym, na które natrafiono na głębokości 

od 1,8 do 2,5 m ppt., tj na rzędnych 77,8 – 77,7 m npm.

km 10+100 – km 15+000 (rys. nr 6.4 – 6.5)

Budowa geologiczna

Budowa geologiczna tego odcinka  jest  zmienna.  Cały  odcinek  zbudowany jest  z 

gruntów pochodzenia lodowcowego, tj. osadów wodnolodowcowych, glin zwałowych oraz 

plioceńskich iłów. W strefie powierzchniowej stwierdzono utwory antropogeniczne.

Seria  osadów  wodnolodowcowych  zalega  praktycznie  na  całym  analizowanym 

odcinku. Tworzy zarówno ciągłą, znacznej miąższości serię, jak i soczewki w obrębie glin 

zwałowych o niewielkich miąższościach. Litologicznie stanowią ją piaski drobne i piaski 

średnie,  rzadziej  piaski  grube.  Miąższość  wynosi  od  kilkudziesięciu  centymetrów  (w 

obrębie soczewek) do 15,0 m. 

Na  gliny  zwałowe  natrafiono  głównie  w  końcowym  fragmencie  tego  odcinka,  od 

km ok 16+500. Zalegają one w formie ciągłej serii o miąższości kilkunastu metrów oraz w 

postaci  różnej  miąższości  soczewek  w  obrębie  serii  wodnolodowcowej.  Litologicznie 

stanowią ją  piaski gliniaste, gliny piaszczyste, gliny piaszczyste zwięzłe,  gliny pylaste i 

gliny pylaste zwięzłe.

Seria  plioceńskich  iłów  została  nawiercona  w  spągowej  strefie  rozpoznanego 

podłoża  gruntowego.  Charakteryzuje  się  ona  mocno  zdeformowanym  stropem,  co 

świadczy o zaburzeniach glacitektonicznych.  Litologicznie wykształcona jest  jako iły na 

granicy glin pylastych zwięzłych, iły na granicy iłów pylastych oraz iły pylaste. Towarzyszą 

im niewielkie wkładki gliny zwięzłej i piasków średnich. Uchwycone na głębokości od 3,5 
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do ca 10,0 m ppt., do  głębokości prowadzonego rozpoznania (15,0 m ppt.) nie zostały 

przewiercone.

Warunki hydrogeologiczne

Woda  gruntowa  o  zwierciadle  swobodnym  została  nawiercona  w 

przypowierzchniowych  osadach  wodnolodowcowych.  Charakteryzuje  się  zwierciadłem 

swobodnym, na które natrafiono na głębokości od 1,0 do 3,5 m ppt., tj na rzędnych 84,5 – 

98,6  m npm. Naporowe zwierciadło  wód gruntowych związane z soczewkami  osadów 

wodnolodowcowych w obrębie serii glin zwałowych stabilizuje się na poziomie zwierciadła 

swobodnego, tj. w strefie powierzchniowej.

km 15+000 – km 16+900

Odcinek  ten  został  scharakteryzowany  na  podstawie  Szczegółowej  Mapy 

Geologicznej Polski w skali 1:50 000 arkusz Warszawa Zachód [23].

Budowa geologiczna

Charakterystyki  budowy geologicznej  dokonano na podstawie  szczegółowej  mapy 

geologicznej, ze względu na brak danych z rozpoznania aktualnymi wierceniami. 

W strefie powierzchniowej osady wodnolodowcowe osiągają miąższość rzędu 3-7 m. 

Poniżej,  w przelocie  głębokości  od  kilku  do  kilkunastu  metrów ppt.,  zalega  niewielkiej 

miąższości (2,0 – 8,5 m) pokład utworów zwałowych.

W strefie spągowej rozpatrywanego podłoża gruntowego, na głębokości poniżej ca 

10,0 m ppt. należy spodziewać się występowania osadów plioceńskich. 

Warunki hydrogeologiczne

Nie  przedstawiono  dokładnej  charakterystyki  warunków  hydrogeologicznych,  ze 

względu na brak szczegółowego rozpoznania wierceniami podłoża gruntowego na tym 

odcinku. Należy jednak przypuszczać, że podobnie jak na odcinku następnym, tj. od węzła 

„Radiowo” do węzła „Gen. Maczka” woda gruntowa zalega w strefie powierzchniowej i jest 
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ona związana z niespoistymi osadami wodnolodowcowymi, przyjmując w przeważającej 

większości postać zwierciadła swobodnego. 

km 16+900 – km 20+900 (rys. nr 6.6)

Odcinek  ten  został  scharakteryzowany  na  podstawie  przekroju  geologicznego 

zamieszczonego w opracowaniu „Studium geologiczne północnego wylotu z Warszawy 

drogi ekspresowej S-7 w kierunku Gdańska” ITB Instytut Techniki Budowlanej, lipiec 2006r.

Budowa geologiczna

Na  tym  odcinku  podłoże  gruntowe  wykształcone  jest  w  postaci  serii  osadów 

wodnolodowcowych, serii glin zwałowych oraz serii zastoiskowej.

Osady wodnolodowcowe nawiercono w pierwszej części tego obszaru. Stwierdzona 

ich miąższość wynosi od około 2,0 m do ponad 4,0 m (w kilku otworach wierceniami do 

głębokości 4,0 m nie osiągnięto ich spągu). Litologicznie wykształcone są głównie jako 

piaski drobne, rzadziej jako piaski średnie.

Seria glin zwałowych zalega w początkowej i końcowej części tego odcinka. Strop 

tych utworów nawiercono pod niespoistymi osadami wodnolodowcowymi na głębokości 

0,5 – 6,0 m ppt. Stwierdzona miąższość wynosi od ca 6,0 m w rejonie km 20+900 do 20,0 

m na początku tego odcinka.  W większości  otworów nie przewiercono spągu tej  serii. 

Litologicznie  stanowią  ją  piaski  gliniaste,  gliny  piaszczyste  i  gliny  pylaste,  lokalnie  z 

domieszką głazików i otoczaków.

Osady zastoiskowe występują w formie soczewek o miąższości od 2,0 do 10,0 m, w 

przelocie głębokości od 2,5 do 25,7 m ppt. Litologicznie wykształcone są jako pyły.

Warunki hydrogeologiczne

Wodę gruntową nawiercono w obrębie osadów wodnolodowcowych na głębokości od 

1,8  do  3,0  m  ppt.,  tj.  w  granicach  rzędnych  96,0  –  102,0  m  npm.  Są  to  wody 

przypowierzchniowe  charakteryzujące  się  zwierciadłem  swobodnym  (lokalnie  słabo 

napiętym).  W  rejonie  km  20+900  natrafiono  na  poziom  nawodnionych  osadów 
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niespoistych. Woda nawiercona na głębokości 25,7 m ppt., stabilizuje się  na głębokości 

7,5 m ppt.

km 20+300 – km 23+000 (rys. nr 6.7 – 6.8)

Budowa geologiczna

Ten odcinek budują osady wodnolodowcowe, seria glin zwałowych oraz lokalnie seria 

niespoistych osadów eolicznych. Na powierzchni zalega płat utworów antropogenicznych 

o miąższości maksymalnie do 1,5 m.

Osady wodnolodowcowe zalegają na całym przedmiotowym odcinku w formie ciągłej 

serii.  Nawiercona  pod  nasypami  antropogenicznymi,  piaskami  eolicznymi  i  glinami 

zwałowymi  na  głębokości  od  kilkudziesięciu  centymetrów do ca  3,0  m,  do  głębokości 

prowadzonych wierceń (20,0 m ppt.) spąg jej nie został osiągnięty. Litologicznie stanowią 

ją piaski drobne i piaski średnie, rzadziej piaski pylaste i piaski grube. Lokalnie piaski te 

zawierają domieszki żwirów.  

Gliny zwałowe zalegają jedynie w postaci różnej miąższości  soczewek w obrębie 

osadów wodnolodowcowych. Soczewki o miąższości 0,5 – 4,8 m zanotowano na różnych 

głębokościach, zarówno w partii  stropowej, jak i  spągowej rozpoznanego podłoża. Pod 

względem  wykształcenia  litologicznego  seria  glin  zwałowych  charakteryzuje  się  dość 

znacznym zróżnicowaniem. Reprezentowana jest przez piaski gliniaste, gliny piaszczyste, 

gliny piaszczyste zwięzłe, gliny, gliny pylaste, gliny pylaste zwięzłe, pyły i pyły piaszczyste. 

Miejscami gruntom tym towarzyszą domieszki żwiru i wkładki piasków średnich.

Seria holoceńskich piasków eolicznych występuje na początku tego odcinka do km 

ca 20+500. Litologicznie stanowią ją piaski drobne; ich miąższość wynosi około 2,0 m.

Warunki hydrogeologiczne

Woda  gruntowa  nawiercona  w  osadach  wodnolodowcowych  charakteryzuje  się 

głównie zwierciadłem swobodnym, na które natrafiono na głębokości od 1,5 do 6,8 m ppt., 

tj. w granicach rzędnych 99,8 – 106,4 m npm. Miejscami napinającą warstwę stanowią 
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osady spoiste serii  glin zwałowych. Naporowe zwierciadło stabilizuje się na głębokości 

swobodnego zwierciadła wód gruntowych.

8. GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA 

W  niniejszym  opracowaniu  w  tabelach  zamieszczonych  poniżej,  za  mineralne 

grunty słabonośne uznano utwory niespoiste  w stanie  luźnym o stopniu  zagęszczenia 

ID<0,33 oraz grunty spoiste w stanie miękkoplastycznym o stopniu plastyczności IL>0,50. 

Ponadto, przyjmując kategorię geotechniczną, dokonano rozdziału całości  inwestycji  na 

poszczególne obiekty wchodzące w jej skład (korpus drogi głównej, obiekty inżynierskie, w 

tym m.in.: wiadukty, kładki, zbiorniki retencyjne).  Zestawienie to wykonano  w oparciu o 

Rozporządzenie  Ministra  Transportu,  Budownictwa  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  25 

kwietnia 2012 r w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 

budowlanych (Dz. U. 2012 r., poz. 463) [7].

8.1. KORPUS DROGOWY

Tabela nr 1. Geotechniczne warunki posadowienia dla korpusu drogi ekspresowej S7 – Wariant I

Przybliżony 
kilometraż

Wysokość 
nasypu/

głębokość 
wykopu

Rodzaj gruntu w podłożu Warunki wodne Kategoria 
geotechniczna

Stopień złożoności podłoża 
gruntowego

0+000 - 0+200 Nasyp max 1,7 m nN, G, Gπ, Ps Dobre II Złożone* - ze względu na występowanie 
nasypów niekontrolowanych w otworach 

drogowych.

0+200 - 0+350 Nasyp max 0,3 m,
wykop max 0,3 m

Gπ, Pd, Ps, KO Dobre II Proste

0+350 - 1+100 Nasyp max 2,8 m,
wykop max 0,1 m

nN, Gπ, G, Gp, Gπz, Ps, Pd, 
Nm, Π

Dobre II Złożone - ze względu na występowanie: 
- nasypów niekontrolowanych, gruntów 

organicznych (otwór nr d12). Dodatkowo 
lokalnie zalegają także plastyczne grunty 

spoiste (o miąższości do 2,0 m), 
charakteryzujące się obniżonymi 

wartościami parametrów 
wytrzymałościowych.

1+100 - 1+800 Nasyp max 1,1 m
wykop max 0,1 m

nN, nB, Ps, Pd, G, Gp, Gπ , 
π

Dobre II Złożone* - ze względu na występowanie 
nasypów niekontrolowanych w otworach 
wierconych pod korpus drogowy i ekrany 

akustyczne.

1+800 - 2+300 Nasyp max 2,9 m nN, nB, Pd,  Ps, Pr, G, Gπ , 
π

Dobre II Złożone - ze względu na występowanie 
nasypów niekontrolowanych w otworach 
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drogowych oraz w części otworów pod 
projektowane ekrany akustyczne. 

Dodatkowo lokalnie występują 
plastyczne grunty spoiste (o miąższości 

do 1,7 m), charakteryzujące się 
obniżonymi parametrami 

wytrzymałościowymi.

2+300 - 2+800 Nasyp max 2,7 m nN, nB, Pd, Ps, Pr, G, Gπ , 
Gp, Pg

Dobre II Złożone - ze względu na występowanie 
nasypów niekontrolowanych w otworach 

drogowych i wierconych pod ekrany 
akustyczne. Dodatkowo w otworach nr nr 

24e i 25e występują plastyczne grunty 
spoiste (o miąższości do 0,5 m), 
charakteryzujące się obniżonymi 

wartościami parametrów 
wytrzymałościowych.

2+800 - 3+100 Nasyp max 1,1 m nN, nB, Ps, Pd, Gπ , Pg Dobre II Złożone - ze względu na występowanie 
nasypów niekontrolowanych w otworach 

drogowych. Dodatkowo w otworze nr 
28e, występują plastyczne i 

miękkoplastyczne grunty spoiste (o 
miąższości do 0,6 m),  charakteryzujące 

się mocno obniżonymi parametrami 
wytrzymałościowymi. W otworach nr 28e 
oraz nr 29e występują grunty niespoiste 
w stanie luźnym o miąższości do 0,4 m.

3+100 - 3+300 Nasyp max 0,9 m
Wykop max 0,1 m

nN, Gp, Gp, Pg, Ps Dobre II Złożone* - ze względu na występowanie 
nasypów niekontrolowanych w otworach 

przewidzianych pod korpus drogowy i 
ekrany akustyczne.

3+300 - 4+200 Wykop max 1,6 m nN, Gp, G, Gπ, Pg, Pd Ps, 
Pr

Dobre II Złożone - ze względu na występowanie 
nasypów niekontrolowanych w otworach 

przewidzianych pod korpus drogowy i 
ekrany akustyczne. Dodatkowo w 
otworach nr nr 32e, 49d, 58d i 61d 

występują plastyczne grunty spoiste (o 
miąższości do 0,4 m), charakteryzujące 

się obniżonymi parametrami 
wytrzymałościowymi. W otworach nr nr 

45d i 46d, występują grunty niespoiste w 
stanie luźnym o miąższości do 0,6 m.

4+200 - 5+050 Nasyp max 0,9 m
Wykop max 0,7 m

nN, Gp, Pg, G, Pd, Ps, Pr Dobre II Złożone* - ze względu na występowanie 
nasypów niekontrolowanych (otwory pod 

korpus drogowy i ekrany akustyczne).

5+050 - 5+150 Nasyp max 0,8 m G, Pd, Ps, Pr Dobre II Proste

5+150 - 5+300 Nasyp max 0,5 m nN, Gp, Ps, Pr Dobre II Złożone* - ze względu na występowanie 
nasypów niekontrolowanych w otworach 

drogowych (numery parzyste).

5+300 - 5+450 Nasyp max 0,2 m
Wykop max 0,3 m

Pg, Pd, Ps, Pr,   Pπ Przeciętne II Proste

5+450 - 6+500 Nasyp max 0,9 m
Wykop max 0,6 m

nN, Pd, Ps, Pr, Pg Dobre II Złożone ze względu na występowanie 
nasypów niekontrolowanych w otworach 

drogowych (numery parzyste i część 
nieparzystych). Dodatkowo w otworach 
nr nr 101d, 102d, 241m, 47e, 48e, 51e 
występują grunty niespoiste w stanie 
luźnym, o miąższości dochodzącej do 

1,7 m.

6+500 - 9+465 Nasyp max  4,5 m
Wykop max 0,9 m

nN, nB, Gp, Pg, Gπ, Ip, Gpz 
Pd, Ps, Pr, Po

Dobre (jedynie w 
okolicy otworu nr 
78e - przeciętne)

II Złożone - ze względu na występowanie 
nasypów niekontrolowanych w 

większości nawierconych otworów. 
Dodatkowo występują plastyczne osady 
spoiste w otworach nr nr 55e, 57e, 63e, 

67e, 69e i 90e, o miąższości 
dochodzącej do 0,7m. W otworze nr 59e, 

stwierdzono występowanie gruntów 
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niespoistych w stanie luźnym o 
miąższości 0,8m. Należy zwrócić uwagę 

na soczewkę iłów piaszczystych o 
miąższości 0,6 m, rozpoznaną w otworze 
nr 93e, mogących posiadać właściwości 

pęczniejące.

9+465 + 10-750  Patrz: charakterystyka obiektu WS-10

10+750 - 11+900 Nasyp max 4,5 m nN, Pd, Ps, Pr, Pg Dobre II Złożone* - ze względu na występowanie 
nasypów niekontrolowanych w otworach 

nr 2 i nr 3.

11+900  - 13+000 Nasyp max 9,3 m NN, Pd, Ps, Pr, Dobre II Złożone* - ze względu na występowanie 
nasypów niekontrolowanych w otworze 

nr 5.

13+000 - 14+000 Nasyp max 5,0 m nN, Pd, Ps, Pr, Pg Dobre II Złożone* - ze względu na występowanie 
nasypów niekontrolowanych w otworach 

nr 7, nr 8 i nr 9.

14+000 - 15+000 Nasyp max. 2,5 m nN, Pd, Ps, Π Dobre II Złożone* - ze względu na występowanie 
nasypów niekontrolowanych w otworach 

nr 10 i nr 11.

15+000 - 17+000 Nasyp max. 12,3 
m

Pd, Ps Dobre II Proste

17+000 - 18+000 Nasyp max 2,0 m nN, Gπ, Gp, Pd, Ps Dobre II Złożone* - ze względu na występowanie 
nasypów niekontrolowanych w otworze 
nr 19. Szczegółowa charakterystyka – 
patrz: Węzeł Janickiego w tabeli nr 4

18+000 - 21+000 Nasyp max 9,7 m Brak danych Brak danych II Brak danych

11+850-13+200 Nasyp max 9,4 m Pd, Ps, Gp, G, Pg, Gpz, I Dobre II Proste

13+200-13+350 Nasyp max 5,1 m Pd, Ps,  πp  Dobre II Złożone - ze względu na występowanie 
osadów niespoistych w stanie luźnym, o 

miąższości dochodzącej do 0,8 m.

13+350-13+850 Nasyp max 5,1 m Pd, Ps, Pr Dobre II Proste

13+850-13+950 Nasyp max 5,2 m nN, Pd, Ps, Pr Dobre II Złożone* - ze względu na występowanie 
nasypów niekontrolowanych w otworach 

nr nr 69 m i 71 m.

13+950 -14+700 Nasyp max 9,9 m Pd, Ps Dobre II Proste

14+700 -15+200 Nasyp max 10,6 m
Wykop 0,1 m 

nN, PΠ, Pd, Ps, G, Gp, I Dobre II Złożone - ze względu na występowanie 
nasypów niekontrolowanych w otworach 
nr nr 154d, 32s, 34s, 36s, 81m, 40s, 42s 

i 35s. Należy zwrócić także uwagę na 
występowanie warstwy iłów o 

nierównomiernie zalegającym stropie i 
właściwościach pęczniejących.

15-200-15+350 Wykop max 0,9 m Pd,Ps Dobre II Proste

15+350-15+600 Wykop max 1,1 m nN, Nm, Pd, Ps, Pr, Gp, I Przeciętne II Złożone - ze względu na występowanie 
nasypów niekontrolowanych w otworze 
nr 268m oraz gruntów organicznych w 
otworze nr 134e. W otworach nr 134e i 
nr 135e występują również plastyczne 

grunty spoiste o rozpoznanej miąższości 
do 0,7 m, charakteryzujące się 

obniżonymi parametrami 
wytrzymałościowymi .

15+600-15+850 Wykop max 0,4 m
Nasyp max 2,1 m

Pd, Ps, Pr, Gp, I, Iπ ,G Przeciętne/Dobre II Proste

15+850-16+150 Nasyp max 6,9 m nN,  Pd, Ps, G,  πp, Dobre II Złożone - ze względu na występowanie 
nasypów niekontrolowanych w otworach 
wierconych pod korpus drogowy i ekrany 

akustyczne.

16+150-16+400 Nasyp max 10,3 m nN, Pπ, Pd, Ps, G, Gp, Gz, 
Gπz, I, Iπ Gπ, πp, Nmp

Dobre II Złożone - ze względu na występowanie 
nasypów niekontrolowanych w otworze 
nr 140e  oraz gruntów organicznych w 
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otworze nr 47s. Występują również 
utwory spoiste w stanie plastycznym o 

miąższości dochodzącej do 0,5m, 
charakteryzujące się obniżonymi 

wartościami parametrów 
wytrzymałościowych. Ponadto obszar 

charakteryzuje się mocno zróżnicowaną 
budową  geologiczną - występują grunty 

o różnej litologii, a granice między 
wydzieleniami  lokalnie nie przebiegają 

płasko.

16+400-16+700 Patrz: charakterystyka obiektu WG 16.57

16+700-16+950 Nasyp max 7 m nN, Pd, Ps, K, Pg, Gp, Gpz, 
Gπz, I, π, πp

Przeciętne II Złożone - ze względu na występowanie 
nasypów niekontrolowanych większości 

otworów strefy przypowierzchniowej. 
Występują również utwory spoiste w 

stanie plastycznym o miąższości 
dochodzącej do 1,3 m. Obszar 
charakteryzuje się także mocno 

zróżnicowaną budową geologiczną - 
występują grunty o różnej litologii, a 

granice między wydzieleniami  lokalnie 
nie przebiegają płasko.

16+950-17+200 Nasyp max 11,2 m nN, Nmp, Pd, Ps, Gp, Pg, 
Gpz, GΠ, Gz, I, πp, Gπz, π

Przeciętne II Złożone - ze względu na występowanie 
nasypów niekontrolowanych, osadów 

organicznych w otworze nr 60s.
Zanotowano również utwory spoiste w 

stanie plastycznym o miąższości do 1,9 
m, charakteryzujące się obniżonymi 
parametrami wytrzymałościowymi . 
Obszar wyróżnia się zróżnicowaną 

budową geologiczną - występują grunty 
o różnej litologii.

Należy zwrócić uwagę na warunki 
wodne. Lokalnie zwierciadło wód 

podziemnych stabilizuje się na zaledwie 
0,4 m p.p.t.

17+200-17+900 Patrz: charakterystyka obiektów  WG 17.39, WG 17.54 i WG 17.86

17+900-18+100 Nasyp max 7,7 m 
Wykop max 0,3 m

nN, Pπ, Pd, Ps, Gp, Pg, 
Gpz, Gπ, Gz, I, πp, Gπz, π

Przeciętne II Złożone - ze względu na występowanie 
nasypów niekontrolowanych. Obszar 

charakteryzuje się mocno zróżnicowaną 
budową  geologiczną, występują grunty o 

różnej litologii, a granice między 
wydzieleniami  lokalnie nie przebiegają 
płasko. Odnotowano utwory spoiste w 
stanie plastycznym, o miąższości do 

3,4 m, charakteryzujące się obniżonymi 
parametrami wytrzymałościowymi.

18+100-18+400 Wykop max 9,25 
m

Ps, Pg, Gp, Gπz Złe II Złożone - ze względu na zwierciadło 
wody powyżej rzędnej poziomu 

posadowienia.

18+400-19+400 Patrz: charakterystyka obiektu TG 18.84

19+400-20+400 Wykop max 9,7 m nN, Pd, Ps, Pr, Pg Gp, Gpz, 
Gz,  Gπz, Pπ, I,π ,Gπ

Złe  II Złożone - ze względu na zwierciadło 
wody powyżej rzędnej poziomu 

posadowienia oraz nasypów 
niebudowlanych w strefie 

przypowierzchniowej. Możliwość 
wystąpienia zjawiska sufozji.

20+400-21+650 Patrz: charakterystyka obiektu TG 21.04

21+650-21+800 Wykop max 4,8 m Pg, Pd, Ps, G, Gz, π, Gπ, 
Pπ, πp,

Złe II Złożone - ze względu na zwierciadło 
wody powyżej rzędnej poziomu 

posadowieni.

21+800-22+200 Nasyp max 10,0 m Ps,Po, π,G, Gp, Pπ, Gπ Przeciętne/Dobre II Proste

22+200-22+500 Patrz: charakterystyka obiektu WL 22.22
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Tabela nr 2. Geotechniczne warunki posadowienia dla korpusu drogi ekspresowej S7 – Wariant II

Przybliżony 
kilometraż

Wysokość 
nasypu/

głębokość 
wykopu

Rodzaj gruntu w podłożu Warunki wodne Kategoria 
geotechniczna

Stopień złożoności podłoża 
gruntowego

0+000 - 0+200 Nasyp max 1,7 m nN, G, Gπ, Ps Dobre II Złożone* - ze względu na występowanie 
nasypów niekontrolowanych w otworach 

drogowych.

0+200 - 0+350 Nasyp max 0,3 m,
wykop max 0,3 m

Gπ, Pd, Ps, KO Dobre II Proste

0+350 - 1+100 Nasyp max 2,8 m,
wykop max 0,1 m

nN, Gπ, G, Gp, Gπz, Ps, Pd, 
Nm, Π

Dobre II Złożone - ze względu na występowanie: 
- nasypów niekontrolowanych, gruntów 

organicznych (otwór nr d12). Dodatkowo 
lokalnie zalegają także plastyczne grunty 

spoiste (o miąższości do 2,0 m), 
charakteryzujące się obniżonymi 

wartościami parametrów 
wytrzymałościowych.

1+100 - 1+800 Nasyp max 1,1 m
wykop max 0,1 m

nN, nB, Ps, Pd, G, Gp, Gπ , 
π

Dobre II Złożone* - ze względu na występowanie 
nasypów niekontrolowanych w otworach 
wierconych pod korpus drogowy i ekrany 

akustyczne.

1+800 - 2+300 Nasyp max 2,9 m nN, nB, Pd,  Ps, Pr, G, Gπ , 
π

Dobre II Złożone - ze względu na występowanie 
nasypów niekontrolowanych w otworach 
drogowych oraz w części otworów pod 

projektowane ekrany akustyczne. 
Dodatkowo lokalnie występują 

plastyczne grunty spoiste (o miąższości 
do 1,7 m), charakteryzujące się 

obniżonymi parametrami 
wytrzymałościowymi.

2+300 - 2+800 Nasyp max 2,7 m nN, nB, Pd, Ps, Pr, G, Gπ , 
Gp, Pg

Dobre II Złożone - ze względu na występowanie 
nasypów niekontrolowanych w otworach 

drogowych i wierconych pod ekrany 
akustyczne. Dodatkowo w otworach nr nr 

24e i 25e występują plastyczne grunty 
spoiste (o miąższości do 0,5 m), 
charakteryzujące się obniżonymi 

wartościami parametrów 
wytrzymałościowych.

2+800 - 3+100 Nasyp max 1,1 m nN, nB, Ps, Pd, Gπ , Pg Dobre II Złożone - ze względu na występowanie 
nasypów niekontrolowanych w otworach 

drogowych. Dodatkowo w otworze nr 
28e, występują plastyczne i 

miękkoplastyczne grunty spoiste (o 
miąższości do 0,6 m),  charakteryzujące 

się mocno obniżonymi parametrami 
wytrzymałościowymi. W otworach nr 28e 
oraz nr 29e występują grunty niespoiste 
w stanie luźnym o miąższości do 0,4 m.

3+100 - 3+300 Nasyp max 0,9 m
Wykop max 0,1 m

nN, Gp, Gp, Pg, Ps Dobre II Złożone* - ze względu na występowanie 
nasypów niekontrolowanych w otworach 

przewidzianych pod korpus drogowy i 
ekrany akustyczne.

3+300 -4+200 Wykop max 1,6 m nN, Gp, G, Gπ, Pg, Pd Ps, 
Pr

Dobre II Złożone - ze względu na występowanie 
nasypów niekontrolowanych w otworach 

przewidzianych pod korpus drogowy i 
ekrany akustyczne. Dodatkowo w 
otworach nr nr 32e, 49d, 58d i 61d 

występują plastyczne grunty spoiste (o 
miąższości do 0,4 m), charakteryzujące 

się obniżonymi parametrami 
wytrzymałościowymi. W otworach nr nr 

45d i 46d, występują grunty niespoiste w 
stanie luźnym o miąższości do 0,6 m.
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4+200 - 5+050 Nasyp max 0,9 m
Wykop max 0,7 m

nN, Gp, Pg, G, Pd, Ps, Pr Dobre II Złożone* - ze względu na występowanie 
nasypów niekontrolowanych (otwory pod 

korpus drogowy i ekrany akustyczne).

5+050 - 5+150 Nasyp max 0,8 m G, Pd, Ps, Pr Dobre II Proste

5+150 - 5+300 Nasyp max 0,5 m nN, Gp, Ps, Pr Dobre II Złożone* - ze względu na występowanie 
nasypów niekontrolowanych w otworach 

drogowych (numery parzyste).

5+300 - 5+450 Nasyp max 0,2 m
Wykop max 0,3 m

Pg, Pd, Ps, Pr,   Pπ Przeciętne II Proste

5+450 - 6+500 Nasyp max 0,9 m
Wykop max 0,6 m

nN, Pd, Ps, Pr, Pg Dobre II Złożone ze względu na występowanie 
nasypów niekontrolowanych w otworach 

drogowych (numery parzyste i część 
nieparzystych). Dodatkowo w otworach 
nr nr 101d, 102d, 241m, 47e, 48e, 51e 
występują grunty niespoiste w stanie 
luźnym, o miąższości dochodzącej do 

1,7 m

6+500-9+850 Nasyp max  9,5 m
Wykop max 0,9 m

nN, nB, Gp, Pg, Gπ, Ip, Gpz 
Pd, Ps, Pr, Po

Dobre (jedynie w 
okolicy otworu nr 
78e - przeciętne)

II Złożone - ze względu na występowanie 
nasypów niekontrolowanych w 

większości nawierconych otworów. 
Dodatkowo występują plastyczne osady 
spoiste w otworach nr nr 55e, 57e, 63e, 

67e, 69e i 90e, o miąższości 
dochodzącej do 0,7m. W otworze nr 59e, 

stwierdzono występowanie gruntów 
niespoistych w stanie luźnym o 

miąższości 0,8m. Należy zwrócić uwagę 
na soczewkę iłów piaszczystych o 

miąższości 0,6 m, rozpoznaną w otworze 
nr 93e (posiadających właściwości 

pęczniejące)

9+850 + 8+900  Patrz: charakterystyka obiektu WG 9.86

8+900 - 10+250 Nasyp max 7,8m nN, Pd, Ps, Pr, Po Dobre II Złożone* - ze względu na występowanie 
nasypów niekontrolowanych w 

większości nawierconych otworów.

10+250 – 10+500 Nasyp max 8,2 m Pd, Ps Dobre II Proste

10+500 - 10+700 Patrz. charakterystyka obiektu WG 10.64

10+700 - 10+900 Nasyp max 10,0 m Pd, Ps, Pr, Po Dobre II Proste

10+900 - 11+850 Nasyp max 9,7 m Pd, Ps, Pr, Gπ Przeciętne II Proste

11+850 - 13+200 Nasyp max 9,4 m Pd, Ps, Gp, G, Pg, Gpz, I Dobre II Proste

13+200 - 13+350 Nasyp max 5,1 m Pd, Ps,  πp  Dobre II Złożone - ze względu na występowanie 
osadów niespoistych w stanie luźnym, o 

miąższości dochodzącej do 0,8 m.

13+350 - 13+850 Nasyp max 5,1 m Pd, Ps, Pr Dobre II Proste

13+850 - 13+950 Nasyp max 5,2 m nN, Pd, Ps, Pr Dobre II Złożone* - ze względu na występowanie 
nasypów niekontrolowanych w otworach 

nr nr 69m i 71m.

13+950  - 14+700 Nasyp max 9,9 m Pd, Ps Dobre II Proste

14+700  - 15+200 Nasyp max 10,6 m
Wykop 0,1 m 

nN, PΠ, Pd, Ps, G, Gp, I Dobre II Złożone - ze względu na występowanie 
nasypów niekontrolowanych w otworach 
nr nr 154d, 32s, 34s, 36s, 81m, 40s, 42s 

i 35s. Należy zwrócić także uwagę na 
występowanie warstwy iłów o 

nierównomiernie zalegającym stropie i 
właściwościach pęczniejących.

15-200 - 15+350 Wykop max 0,9 m Pd,Ps Dobre II Proste

15+350 - 15+600 Wykop max 1,1 m nN, Nm, Pd, Ps, Pr, Gp, I Przeciętne II Złożone - ze względu na występowanie 
nasypów niekontrolowanych w otworze 
nr 268m oraz gruntów organicznych w 
otworze nr 134e. W otworach nr 134e i 
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nr 135e występują również plastyczne 
grunty spoiste o rozpoznanej miąższości 

do 0,7m, charakteryzujące się 
obniżonymi parametrami 

wytrzymałościowymi.

15+600 - 15+850 Wykop max 0,4 m
Nasyp max 2,1 m

Pd, Ps, Pr, Gp, I, Iπ ,G Przeciętne/Dobre II Proste

15+850 - 16+150 Nasyp max 6,9 m nN,  Pd, Ps, G,  πp, Dobre II Złożone - ze względu na występowanie 
nasypów niekontrolowanych w otworach 
wierconych pod korpus drogowy i ekrany 

akustyczne.

16+150 - 16+500 Nasyp max 10,3 m nN, Pπ, Pd, Ps, G, Gp, Gz, 
Gπz, I, Iπ Gπ, πp, Nmp

Dobre II Złożone - ze względu na występowanie 
nasypów niekontrolowanych w otworze 
nr 140e  oraz gruntów organicznych w 

otworze nr 47s. Występują również 
utwory spoiste w stanie plastycznym o 

miąższości dochodzącej do 0,5m, 
charakteryzujące się obniżonymi 

wartościami parametrów 
wytrzymałościowych. Ponadto obszar 

charakteryzuje się mocno zróżnicowaną 
budową  geologiczną - występują grunty 

o różnej litologii, a granice między 
wydzieleniami  lokalnie nie przebiegają 

płasko.

16+500 - 16+600 Patrz: charakterystyka obiektu WG 16.57

16+600 - 16+950 Nasyp max 7,0 m nN, Pd, Ps, K, Pg, Gp, Gpz, 
Gπz, I, π, πp

Przeciętne II Złożone - ze względu na występowanie 
nasypów niekontrolowanych większości 

otworów strefy przypowierzchniowej. 
Występują również utwory spoiste w 

stanie plastycznym o miąższości 
dochodzącej do 1,3 m. Obszar 
charakteryzuje się także mocno 

zróżnicowaną budową geologiczną - 
występują grunty o różnej litologii, a 

granice między wydzieleniami  lokalnie 
nie przebiegają płasko.

16+950 - 17+200 Nasyp max 11,2 m nN, Nmp, Pd, Ps, Gp, Pg, 
Gpz, GΠ, Gz, I, πp, Gπz, π

Przeciętne II Złożone - ze względu na występowanie 
nasypów niekontrolowanych, osadów 

organicznych w otworze nr 60s.
Zanotowano również utwory spoiste w 

stanie plastycznym o miąższości do 1,9 
m, charakteryzujące się obniżonymi 
parametrami wytrzymałościowymi . 
Obszar wyróżnia się zróżnicowaną 

budową geologiczną - występują grunty 
o różnej litologii.

Należy zwrócić uwagę na warunki 
wodne. Lokalnie zwierciadło wód 

podziemnych stabilizuje się na zaledwie 
0,4 m p.p.t.

17+200 - 17+900 Patrz: charakterystyka obiektów  WG 17.39, WG 17.54 i WG 17.86

17+900 - 18+100 Nasyp max 7,7 m 
Wykop max 0,3 m

nN, Pπ, Pd, Ps, Gp, Pg, 
Gpz, Gπ, Gz, I, πp, Gπz, π

Przeciętne II Złożone - ze względu na występowanie 
nasypów niekontrolowanych. Obszar 

charakteryzuje się mocno zróżnicowaną 
budową  geologiczną, występują grunty o 

różnej litologii, a granice między 
wydzieleniami  lokalnie nie przebiegają 
płasko. Odnotowano utwory spoiste w 
stanie plastycznym, o miąższości do 

3,4 m, charakteryzujące się obniżonymi 
parametrami wytrzymałościowymi.

18+100 - 18+400 Wykop max 9,3 m Ps, Pg, Gp, Gπz Złe II Złożone - ze względu na zwierciadło 
wody powyżej rzędnej poziomu 

posadowienia.

18+400 - 19+400 Patrz: charakterystyka obiektu TG 18.84

19+400 - 20+400 Wykop max 9,7 m nN, Pd, Ps, Pr, Pg Gp, Gpz, Złe     II Złożone - ze względu na zwierciadło 
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Gz,  Gπz, Pπ, I,π ,Gπ wody powyżej rzędnej poziomu 
posadowienia oraz nasypów 

niebudowlanych w strefie 
przypowierzchniowej. Możliwość 

wystąpienia zjawiska sufozji.

20+400 - 21+650 Patrz: charakterystyka obiektu TG 21.04

21+650 - 21+800 Wykop max 4,8 m Pg, Pd, Ps, G, Gz, π, Gπ, 
Pπ, πp,

Złe II Złożone - ze względu na zwierciadło 
wody powyżej rzędnej poziomu 

posadowienia.

21+800 - 22+200 Nasyp max 10,0 m Ps,Po, π,G, Gp, Pπ, Gπ Przeciętne/Dobre II Proste

22+200 - 22+500 Patrz: charakterystyka obiektu WL 22.22

Tabela nr 3. Geotechniczne warunki posadowienia dla korpusu drogi ekspresowej S7 – Wariant IIb

Przybliżony 
kilometraż

Wysokość 
nasypu/

głębokość wykopu

Rodzaj gruntu w podłożu Warunki wodne Kategoria 
geotechniczna

Stopień złożoności podłoża 
gruntowego

0+000 - 0+200 Nasyp max 1,7 m nN, G, Gπ, Ps Dobre II Złożone* - ze względu na występowanie 
nasypów niekontrolowanych w otworach 

drogowych.

0+200 - 0+350 Nasyp max 0,3 m,
wykop max 0,3 m

Gπ, Pd, Ps, KO Dobre II Proste

0+350 - 1+100 Nasyp max 2,8 m,
wykop max 0,1 m

nN, Gπ, G, Gp, Gπz, Ps, 
Pd, Nm, Π

Dobre II Złożone - ze względu na występowanie: 
- nasypów niekontrolowanych, gruntów 

organicznych (otwór nr d12). Dodatkowo 
lokalnie zalegają także plastyczne grunty 

spoiste (o miąższości do 2,0 m), 
charakteryzujące się obniżonymi 

wartościami parametrów 
wytrzymałościowych.

1+100 - 1+800 Nasyp max 1,1 m
wykop max 0,1 m

nN, nB, Ps, Pd, G, Gp, Gπ 
,  π

Dobre II Złożone* - ze względu na występowanie 
nasypów niekontrolowanych w otworach 
wierconych pod korpus drogowy i ekrany 

akustyczne.

1+800 - 2+300 Nasyp max 2,9 m nN, nB, Pd,  Ps, Pr, G, Gπ 
,  π

Dobre II Złożone - ze względu na występowanie 
nasypów niekontrolowanych w otworach 
drogowych oraz w części otworów pod 

projektowane ekrany akustyczne. 
Dodatkowo lokalnie występują 

plastyczne grunty spoiste (o miąższości 
do 1,7 m), charakteryzujące się 

obniżonymi parametrami 
wytrzymałościowymi.

2+300 - 2+800 Nasyp max 2,7 m nN, nB, Pd, Ps, Pr, G, Gπ , 
Gp, Pg

Dobre II Złożone - ze względu na występowanie 
nasypów niekontrolowanych w otworach 

drogowych i wierconych pod ekrany 
akustyczne. Dodatkowo w otworach nr nr 

24e i 25e występują plastyczne grunty 
spoiste (o miąższości do 0,5 m), 
charakteryzujące się obniżonymi 

wartościami parametrów 
wytrzymałościowych.

2+800 - 3+100 Nasyp max 1,1 m nN, nB, Ps, Pd, Gπ , Pg Dobre II Złożone - ze względu na występowanie 
nasypów niekontrolowanych w otworach 

drogowych. Dodatkowo w otworze nr 
28e, występują plastyczne i 

miękkoplastyczne grunty spoiste (o 
miąższości do 0,6 m),  charakteryzujące 

się mocno obniżonymi parametrami 
wytrzymałościowymi. W otworach nr 28e 
oraz nr 29e występują grunty niespoiste 
w stanie luźnym o miąższości do 0,4 m.

3+100 - 3+300 Nasyp max 0,9 m
Wykop max 0,1 m

nN, Gp, Gp, Pg, Ps Dobre II Złożone* - ze względu na występowanie 
nasypów niekontrolowanych w otworach 
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przewidzianych pod korpus drogowy i 
ekrany akustyczne.

3+300 -4+200 Wykop max 1,6 m nN, Gp, G, Gπ, Pg, Pd Ps, 
Pr

Dobre II Złożone - ze względu na występowanie 
nasypów niekontrolowanych w otworach 

przewidzianych pod korpus drogowy i 
ekrany akustyczne. Dodatkowo w 
otworach nr nr 32e, 49d, 58d i 61d 

występują plastyczne grunty spoiste (o 
miąższości do 0,4 m), charakteryzujące 

się obniżonymi parametrami 
wytrzymałościowymi. W otworach nr nr 

45d i 46d, występują grunty niespoiste w 
stanie luźnym o miąższości do 0,6 m.

4+200 - 5+050 Nasyp max 0,9 m
Wykop max 0,7 m

nN, Gp, Pg, G, Pd, Ps, Pr Dobre II Złożone* - ze względu na występowanie 
nasypów niekontrolowanych (otwory pod 

korpus drogowy i ekrany akustyczne).

5+050 - 5+150 Nasyp max 0,8 m G, Pd, Ps, Pr Dobre II Proste

5+150 - 5+300 Nasyp max 0,5 m nN, Gp, Ps, Pr Dobre II Złożone* - ze względu na występowanie 
nasypów niekontrolowanych w otworach 

drogowych (numery parzyste).

5+300 - 5+450 Nasyp max 0,2 m
Wykop max 0,3 m

Pg, Pd, Ps, Pr,   Pπ Przeciętne II Proste

5+450 - 6+500 Nasyp max 0,9 m
Wykop max 0,6 m

nN, Pd, Ps, Pr, Pg Dobre II Złożone ze względu na występowanie 
nasypów niekontrolowanych w otworach 

drogowych (numery parzyste i część 
nieparzystych). Dodatkowo w otworach 
nr nr 101d, 102d, 241m, 47e, 48e, 51e 
występują grunty niespoiste w stanie 
luźnym, o miąższości dochodzącej do 

1,7 m

6+500-9+750 Nasyp max  4,5 m
Wykop max 0,9 m

nN, nB, Gp, Pg, Gπ, Ip, 
Gpz Pd, Ps, Pr, Po

Dobre (jedynie w 
okolicy otworu nr 
78e - przeciętne)

II Złożone - ze względu na występowanie 
nasypów niekontrolowanych w 

większości nawierconych otworów. 
Dodatkowo występują plastyczne osady 
spoiste w otworach nr nr 55e, 57e, 63e, 

67e, 69e i 90e, o miąższości 
dochodzącej do 0,7 m. W otworze nr 

59e, stwierdzono występowanie gruntów 
niespoistych w stanie luźnym o 

miąższości 0,8m. Należy zwrócić uwagę 
na soczewkę iłów piaszczystych o 

miąższości 0,6 m, rozpoznaną w otworze 
nr 93e (posiadających właściwości 

pęczniejące)

9+850 + 9+900  Patrz: charakterystyka obiektu WG 9.86

9+900 - 10+250 Nasyp max 7,8m nN, Pd, Ps, Pr, Po Dobre II Złożone* - ze względu na występowanie 
nasypów niekontrolowanych w 

większości nawierconych otworów.

10+250 - 10+500 Nasyp max 8,2 m Pd, Ps Dobre II Proste

10+500 - 10+700 Patrz. charakterystyka obiektu WG 10.64

10+700 - 10+900 Nasyp max 10,0 m Pd, Ps, Pr, Po Dobre II Proste

10+900 - 11+850 Nasyp max 9,7 m Pd, Ps, Pr, Gπ Przeciętne II Proste

11+850 - 13+200 Nasyp max 9,4 m Pd, Ps, Gp, G, Pg, Gpz, I Dobre II Proste

13+200 - 13+350 Nasyp max 5,1 m Pd, Ps,  πp  Dobre II Złożone - ze względu na występowanie 
osadów niespoistych w stanie luźnym, o 

miąższości dochodzącej do 0,8 m.

13+350 - 13+850 Nasyp max 5,1 m Pd, Ps, Pr Dobre II Proste

13+850 - 13+950 Nasyp max 5,2 m nN, Pd, Ps, Pr Dobre II Złożone* - ze względu na występowanie 
nasypów niekontrolowanych w otworach 

nr nr 69m i 71m.

13+950  - 14+700 Nasyp max 9,9 m Pd, Ps Dobre II Proste
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14+700  - 15+200 Nasyp max 10,6 m
Wykop 0,1 m 

nN, PΠ, Pd, Ps, G, Gp, I Dobre II Złożone - ze względu na występowanie 
nasypów niekontrolowanych w otworach 
nr nr 154d, 32s, 34s, 36s, 81m, 40s, 42s 

i 35s. Należy zwrócić także uwagę na 
występowanie warstwy iłów o 

nierównomiernie zalegającym stropie i 
właściwościach pęczniejących.

15-200 - 15+350 Wykop max 0,9 m Pd,Ps Dobre II Proste

15+350 - 15+600 Wykop max 1,1 m nN, Nm, Pd, Ps, Pr, Gp, I Przeciętne II Złożone - ze względu na występowanie 
nasypów niekontrolowanych w otworze 
nr 268m oraz gruntów organicznych w 
otworze nr 134e. W otworach nr 134e i 
nr 135e występują również plastyczne 

grunty spoiste o rozpoznanej miąższości 
do 0,7m, charakteryzujące się 

obniżonymi parametrami 
wytrzymałościowymi.

15+600 - 15+850 Wykop max 0,4 m
Nasyp max 2,1 m

Pd, Ps, Pr, Gp, I, Iπ ,G Przeciętne/Dobre II Proste

15+850 - 16+950 Wykop max 9,7 m Brak danych Brak danych II Brak danych

16+950 - 17+400 Wykop max 9,5 m Pπ, Pd, Ps, Π, Gπ, Gp, G Przeciętne II Proste

17+400 - 18+200 Nasyp max 4,5 m Pd, Gπ, Dobre II Proste

18+200-  19+400 Nasyp max 1,5 m
Wykop max 1,9 m

nN, Pd,Ps Dobre II Złożone* - ze względu na występowanie 
nasypów niekontrolowanych w otworach 

nr W-6/7 i nr W-6/6.

19+400 - 20+800 Nasyp max 0,5 m
Wykop max 11,4 m

NN, Pd, Ps, Pg, Gp, Π Dobre II Złożone* - ze względu na występowanie 
nasypów niekontrolowanych w otworze 

nr W-13/38.

20+800 - 21+000 Wykop max 12,4 m Brak danych Brak danych II Brak danych

20+400 – 21+ 650 Patrz: charakterystyka obiektu TG 21.04

21+650 - 21+800 Wykop max 4,8 m Pg, Pd, Ps, G, Gz, π, Gπ, 
Pπ, πp,

Złe II Złożone ze względu na zwierciadło wody 
powyżej rzędnej poziomu posadowienia.

21+800 - 22+200 Nasyp max 10,0 m Ps,Po, π,G, Gp, Pπ, Gπ Przeciętne/Dobre II Proste

22+200-22+500 Patrz: charakterystyka obiektu WL.22.22

*  -  rodzime  podłoże  gruntowe  zbudowane  jest  z  utworów  o  korzystnych  parametrach  geotechnicznych.  Stwierdzono  jednak 

występowanie  nasypów  niekontrolowanych,  a  ponieważ  §  4.2  "Rozporządzenia  Ministra  Transportu,  Budownictwa  i  Gospodarki 

Morskiej, z dnia 25 kwietnia 2012 roku, w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych", nie 

precyzuje miąższości nasypów niebudowlanych, przy której należy stwierdzić złożone warunki gruntowe, przyjęto je zawsze, gdy tylko 

napotkano je w podłożu,  mimo iż niejednokrotnie ich miąższość była znikoma (co sprawia,  że zapewne zostaną przewidziane do 

wybrania).

8.2. OBIEKTY INŻYNIERSKIE

Tabela nr 4. Geotechniczne warunki posadowienia obiektów inżynierskich w ciągu drogi ekspresowej S7 – Wariant I
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Kilometraż
Nazwa 
obiektu

Rodzaj 
obiektu

Rodzaj i stan gruntu
Woda 

gruntowa
Warunki gruntowe

Kategoria 
geotech- 
-niczna

Proponowany 
sposób 

posadowienia

0+277,55
WD-1

(WN 0.28)

Wiadukt 
drogowy na 

węźle 
Czosnów

H; nB;
G//Gp (tpl) – rejon otworów 

nr 2m i nr 5m;
Ps+Ż, Ps, Ps//Pr, (szg);
Po, Ż, KO+K+Ps (zg);

Ps//Pr (+Ż, +KO), Ps+Ż (zg);
Pd/Ps (zg)

3,5 – 4,6 m 
p.p.t.

Proste II
Bezpośrednie na 

wzmocnionym podłożu

1+546,93
WD-2

(WN 1.54)

Wiadukt 
drogowy w 
ciągu ul. 
Cichej

nN, nB, H;
G, G//Gp (tpl);

Ps//Pd (+Ż) (szg);
^Ps+Ż, Ps//Pr, Ps//Pd (+Ż) 

(szg i ln);
Ps+Ż, Ps//Pr//KO (zg);

Po, Po/Pr//KO (zg);
Pd/Ps (zg);

P/Pp+cz. org; Gpz (tpl)

^ - w przypadku 
posadowienia obiektu 

poniżej zwierciadła wód 
podziemnych szczególną 
uwagę należy zwrócić na 

serię osadów piaszczystych 
(IVd), która charakteryzuje 
się obniżonymi wartościami 

parametrów 
wytrzymałościowych

3,8 – 4,8 m 
p.p.t.

Złożone* - ze względu na 
występowanie nasypów 

niekontrolowanych w 
otworach nr nr 7m, 8m, 

9m.
Dodatkowo, szczególną 

uwagę należy zwrócić na 
grunty warstw IIb, które 
 w stanie naturalnym są 
nośne i będą stanowić 

dobre podłoże budowlane, 
lecz w przypadku 

naruszenia ich struktury 
wewnętrznej, w znacznym 
stopniu osłabić można ich

właściwości 
fizykomechaniczne, aż do 
wywołania w efekcie stanu 

płynnego.

II Pośrednie

2+700,00
KL-3

(KN 2.64)

Kładka 
pieszo - 

rowerowa

nB, nN, H;
G, G/Gp (tpl);

^Ps+Ż, Ps, Pr//Pπ/Ps+Ż (ln i 
szg); Pr+Ż (szg);

Ps+Ż (zg)

^ - w przypadku 
posadowienia obiektu 

poniżej zwierciadła wód 
podziemnych szczególną 
uwagę należy zwrócić na 

serię osadów piaszczystych 
(IVd), która charakteryzuje 
się obniżonymi wartościami 

parametrów 
wytrzymałościowych

2,7 - 3,4 m 
p.p.t.

Złożone* - ze względu na 
występowanie nasypów 

niekontrolowanych w 
otworach nr nr 26e, 39d.
Dodatkowo, szczególną 

uwagę należy zwrócić na 
grunty warstw IIb, które 
 w stanie naturalnym są 
nośne i będą stanowić 

dobre podłoże budowlane, 
lecz w przypadku 

naruszenia ich struktury 
wewnętrznej, w znacznym 
stopniu osłabić można ich

właściwości 
fizykomechaniczne, aż do 
wywołania w efekcie stanu 

płynnego.

II
Bezpośrednie na 

wzmocnionym podłożu

3+765,21
WD-4

(WN 3.76)

Wiadukt 
drogowy na 

węźle 
Palmiry

H, nN, nB;
G, Gp (tpl);

Ps, Ps//Pr (szg);
^Ps+Ż (ln i szg);

Ps, Ps//Pr, Ps/Pd, Ps+Ż, 
Pr//Ps+Ż, Pd (szg);

Pr//Ż (zg)

^ - w przypadku 
posadowienia obiektu 

poniżej zwierciadła wód 
podziemnych szczególną 
uwagę należy zwrócić na 

serię osadów piaszczystych 
(IVd), która charakteryzuje 
się obniżonymi wartościami 

parametrów 
wytrzymałościowych

3,0 - 3,5 m 
p.p.t.

Złożone* - ze względu na 
występowanie nasypów 

niekontrolowanych w 
otworze nr 18m.

Dodatkowo, szczególną 
uwagę należy zwrócić na 
grunty warstw IIb, które 
 w stanie naturalnym są 
nośne i będą stanowić 

dobre podłoże budowlane, 
lecz w przypadku 

naruszenia ich struktury 
wewnętrznej, w znacznym 
stopniu osłabić można ich

właściwości 
fizykomechaniczne, aż do 
wywołania w efekcie stanu 

płynnego.

II Pośrednie
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4+651,38
WD-5

(WN 4.65)

Wiadukt 
drogowy w 
ciągu ul. 

Wiśniowej

H, nB;
G (tpl);

Ps, Ps//Pr (+Ż) (szg);
^Ps (ln i szg);

Ps//Pr+Ż (szg);
Pr, Pr//Ż (zg)

^ - w przypadku 
posadowienia obiektu 

poniżej zwierciadła wód 
podziemnych szczególną 
uwagę należy zwrócić na 

serię osadów piaszczystych 
(IVd), która charakteryzuje 
się obniżonymi wartościami 

parametrów 
wytrzymałościowych

2,4 – 3,2 m 
p.p.t.

Proste

Szczególną uwagę należy 
zwrócić na grunty warstw 

IIb, które 
 w stanie naturalnym są 
nośne i będą stanowić 

dobre podłoże budowlane, 
lecz w przypadku 

naruszenia ich struktury 
wewnętrznej, w znacznym 
stopniu osłabić można ich

właściwości 
fizykomechaniczne, aż do 
wywołania w efekcie stanu 

płynnego.

II
Bezpośrednie na 

wzmocnionym podłożu

5+739,00
WD-6

(WN 5.74)

Wiadukt 
drogowy w 
ciągu ul. 

Nadwiślańs
kiej

nB, H;
Pd, Pd/Ps, Ps+Pr, Ps//Pr, 

Pr+Ż, Ps+Ż (szg);
Ps+G (szg);

^Ps//Pr, Pr, Ps//Ps (+Ż) (ln i 
szg);

Pd, Pd/Ps, Ps//Ż, Ps (zg)

^ - w przypadku 
posadowienia obiektu 

poniżej zwierciadła wód 
podziemnych szczególną 
uwagę należy zwrócić  na 

serię osadów piaszczystych 
(IVd), która charakteryzuje 
się obniżonymi wartościami 

parametrów 
wytrzymałościowych

2,1 – 2,9 m 
p.p.t.

Złożone - ze względu na
zaleganie  osadów 

rzecznych (warstwa IId) w 
przypowierzchniowej 

strefie otworu 
rozpoznawczego nr 241m, 

które charakteryzują się 
obniżonymi wartościami 

parametrów 
geotechnicznych.

II Pośrednie

6+563,00
KL-7

(KN 6.50)

Kładka 
pieszo - 

rowerowa

nN, H;
^Ps+G (ln); Pd (szg); Gpz 

(tpl);
Ps, Ps//Pd, Pr (szg);

^Ps, Pr, Ps+Ż, Ps//Pr+Ż, 
Pr+Ż (szg);

Ps, Po, Po//K (zg)

^ - w przypadku 
posadowienia obiektu 

poniżej zwierciadła wód 
podziemnych należy 

szczególną uwagę należy 
zwrócić na serię osadów 
piaszczystych (IVd), która 

charakteryzuje się 
obniżonymi wartościami 

parametrów 
wytrzymałościowych

2,0 – 3,4 m 
p.p.t.

Złożone - ze względu na 
występowanie nasypów 

niekontrolowanych w 
otworze nr 52e i 243 m, a 
także warstw gruntów w 

stanie plastycznym i 
średnio zagęszczonym 

(serie nr nr IIa, IId), 
zalegających w 

przypowierzchniowej 
strefie otworów 

rozpoznawczych, które 
charakteryzują się mniej 
korzystnymi parametrami 

geotechnicznymi. 

II
Bezpośrednie na 

wzmocnionym podłożu

7+803,36 WD-8
(WN 7.82)

Wiadukt 
drogowy 
nad S7

nN, nB, H;
Ps//Pg, Ps+G (szg); Pg//Gp 

(tpl);
Ps+Ż, Ps (szg);
^Ps+Ż (ln i szg);

Pd//Ps, Pd/Ps+Ż, Ps+Ż, 
Ps//Pr, Pr+Ż//KO (szg);

Pd, Ps+Ż (zg)

^ - w przypadku 
posadowienia obiektu w 
poniżej zwierciadła wód 

podziemnych należy 
szczególną uwagę zwrócić 

na serię osadów 
piaszczystych (IVd), która 

charakteryzuje się 
obniżonymi wartościami 

2,4 – 3,2 m 
p.p.t.

Złożone - ze względu na 
występowanie nasypów 

niekontrolowanych w 
otworze nr 29m. 

Dodatkowo, grunty 
zalegające w obrębie 

przypowierzchniowej serii 
rzecznej (warstwy nr nr IIe 
i Iid) należą do osadów o 

obniżonej nośności. 

II
Pośrednie
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parametrów 
wytrzymałościowych

8+700,00
KŁ-9

(KN 8.97)
Kładka dla 
pieszych

nN, nB, H;
Pd+G (ln i szg)

Ps, Pd//Ps, Pd (szg);
^Ps//Pr, Pr (ln i szg);

^ -  w przypadku 
posadowienia obiektu 

poniżej zwierciadła wód 
podziemnych należy 

szczególną uwagę zwrócić 
na serię osadów 

piaszczystych (IVd), która 
charakteryzuje się 

obniżonymi wartościami 
parametrów 

wytrzymałościowych

2,3 – 2,5 m 
p.p.t.

Złożone - ze względu na:
 - zaleganie nasypów 
niekontrolowanych w 

otworze nr 83e, a także 
występowanie serii 

utworów rzecznych IId i 
IIe, w 

przypowierzchniowej 
strefie otworów 

rozpoznawczych, która 
charakteryzuje się 
znacznie gorszymi 

parametrami 
wytrzymałościowymi;

II
Bezpośrednie na 

wzmocnionym podłożu

9+465,00
WS-10

(WG 9.86)

Wiadukt 
drogowy w 
ciągu S7

nN, nB;
Pd+G, Ps+G (szg);

Pg (tpl);
Ps, Pd, Pr (szg);

^ Pr, Pr//Ps (ln i szg)
^ -  w przypadku 

posadowienia obiektu 
poniżej zwierciadła wód 

podziemnych szczególną 
uwagę należy zwrócić na 

serię osadów piaszczystych 
(IVd), która charakteryzuje 
się obniżonymi wartościami 

parametrów 
wytrzymałościowych

1,8 – 3,2 m 
p.p.t.

Złożone - ze względu na:
 - zaleganie na 

powierzchni miąszych 
warstw nasypów 

niekontrolowanych
- zaleganie osadów 

rzecznych (warstwy nr IId i 
nr IIe) w 

przypowierzchniowej 
strefie otworów 

rozpoznawczych, które
charakteryzują się 

obniżonymi wartościami 
parametrów 

geotechnicznych.

II Pośrednie

11+340,00 KL-11
Kładka 
pieszo - 

rowerowa

Rozpoznanie terenu w 
rejonie projektowanego 

obiektu jest 
niewystarczające ze 

względu na niewielką 
ilość otworów 

rozpoznawczych oraz ich 
niedostateczną 

głębokość.

nN;
Pd, Ps/Pr (szg), Pg (tpl)

2,5 m p.p.t.

*Złożone - ze względu na:
 - zaleganie na 

powierzchni warstwy 
nasypów 

niekontrolowanych

II
Bezpośrednie na 

wzmocnionym podłożu

12+083,00 WS-12
Wiadukt 

drogowy w 
ciągu S7

Rozpoznanie terenu w 
rejonie projektowanego 

obiektu jest 
niewystarczające ze 

względu na niewielką 
ilość otworów 

rozpoznawczych oraz ich 
niedostateczną 

głębokość.

H;
Pd, Ps/Pr, Ps (szg)

1,8 – 2,0 m 
p.p.t.

*Złożone - ze względu na:
 - zaleganie na 

powierzchni warstwy 
nasypów 

niekontrolowanych

II Pośrednie

13+545,00 WS-13
Wiadukt 

drogowy w 
ciągu S7

Rozpoznanie terenu w 
rejonie projektowanego 

obiektu jest 
niewystarczające ze 

względu na niewielką 
ilość otworów 

rozpoznawczych oraz ich 
niedostateczną 

głębokość.

NN, Pd, Ps, Ps/Pr (szg)

2,6 m p.p.t.

*Złożone - ze względu na:
 - zaleganie na 

powierzchni warstwy 
nasypów 

niekontrolowanych

II Pośrednie
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14+381,00 KL-14
Kładka 
pieszo - 

rowerowa

Rozpoznanie terenu w 
rejonie projektowanego 

obiektu jest 
niewystarczające ze 

względu na niewielką 
ilość otworów 

rozpoznawczych oraz ich 
niedostateczną 

głębokość.

H, Pd, Ps (szg)

3,5 m p.p.t.

*Złożone - ze względu na:
 - zaleganie na 

powierzchni warstwy 
nasypów 

niekontrolowanych

II
Bezpośrednie na 

wzmocnionym podłożu

15+157,00 WS-15

Most 
drogowy w 
ciągu S7 
pełniący 
funkcję 

przejścia 
dla zwierząt

*Rozpoznanie terenu w 
rejonie projektowanego 

obiektu jest 
niewystarczające ze 

względu na niewielką 
ilość otworów 

rozpoznawczych oraz ich 
niedostateczną 

głębokość.

H, Pd (szg)

4,4 m p.pt.t *Złożone II Pośrednie

15+582,00 WS-16
Wiadukt 

drogowy w 
ciągu S7

*Rozpoznanie terenu w 
rejonie projektowanego 

obiektu jest 
niewystarczające ze 

względu na niewielką 
ilość otworów 

rozpoznawczych oraz ich 
niedostateczną 

głębokość.

H; Pd (szg)

- *Złożone II Pośrednie

16+450,00 PP-17

Przejście 
podziemne 
przeprowad

zające 
ścieżkę 
pieszo-

rowerową

*Rozpoznanie terenu w 
rejonie projektowanego 

obiektu jest 
niewystarczające ze 

względu na niewielką 
ilość otworów 

rozpoznawczych oraz ich 
niedostateczną 

głębokość.

H;
Pd (szg)

3,7 m p.p.t. *Złożone II
Bezpośrednie na 

wzmocnionym podłożu

17+285,81 PP-18
Przejazd 

podziemny

*Rozpoznanie terenu w 
rejonie projektowanego 

obiektu jest 
niewystarczające ze 

względu na niewielką 
ilość otworów 

rozpoznawczych oraz ich 
niedostateczną 

głębokość.

H;
Pd (szg)

~3,5 m p.p.t. *Złożone II
Bezpośrednie na 

wzmocnionym podłożu

17+359,70 PP-19

Przejście 
podziemne 
przeprowad

zające 
ścieżkę 
pieszo-

rowerową

*Rozpoznanie terenu w 
rejonie projektowanego 

obiektu jest 
niewystarczające ze 

względu na niewielką 
ilość otworów 

rozpoznawczych oraz ich 
niedostateczną 

głębokość.

H; Pd (szg)

3,5 m p.p.t. *Złożone II
Bezpośrednie na 

wzmocnionym podłożu
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17+494,00 WS-20
Wiadukt 

drogowy w 
ciągu S7

*Rozpoznanie terenu w 
rejonie projektowanego 

obiektu jest 
niewystarczające ze 

względu na niewielką 
ilość otworów 

rozpoznawczych oraz ich 
niedostateczną 

głębokość.

H;
Pd (szg)

3,5 m p.p.t. *Złożone II Pośrednie

17+613,75 PP-21
Przejazd 

podziemny

Rozpoznanie terenu w 
rejonie projektowanego 

obiektu jest 
niewystarczające ze 

względu na niewielką 
ilość otworów 

rozpoznawczych oraz ich 
niedostateczną 

głębokość.

nN;
Pd/Pπ (szg);

Gπ/Pd, Gp/Pg (tpl);
Gp/Pd (pl)

Sączenie na 
głębokości 2,2 

m p.p.t.

*Złożone - ze względu na:
 - zaleganie na 

powierzchni warstwy 
nasypów 

niekontrolowanych oraz 
serię gruntów s stanie 

plastycznym w poziomie 
posadowienia

II
Bezpośrednie na 

wzmocnionym podłożu

17+672,75 WD-22
Wiadukt 
drogowy 
nad S7

Rozpoznanie terenu w 
rejonie projektowanego 

obiektu jest 
niewystarczające ze 

względu na niewielką 
ilość otworów 

rozpoznawczych oraz ich 
niedostateczną 

głębokość.

nN;
Pd/Pπ (szg);

Gπ/Pd, Gp/Pg (tpl);
Gp/Pd (pl)

Sączenie na 
głębokości 2,2 

m p.p.t.

*Złożone - ze względu na:
 - zaleganie na 

powierzchni warstwy 
nasypów 

niekontrolowanych oraz 
serię gruntów s stanie 

plastycznym w poziomie 
posadowienia

II Pośrednie

0+050,25 PP-23
Przejazd 

podziemny

Rozpoznanie terenu w rejonie 
projektowanego obiektu jest 

niewystarczające ze względu na niewielką 
ilość otworów rozpoznawczych oraz ich 

niedostateczną głębokość.

*Złożone II
Bezpośrednie na 

wzmocnionym podłożu

17+945,80 KL-24
Kładka 
pieszo - 

rowerowa

Rozpoznanie terenu w 
rejonie projektowanego 

obiektu jest 
niewystarczające ze 

względu na niewielką 
ilość otworów 

rozpoznawczych oraz ich 
niedostateczną 

głębokość.

H,

Pd, Ps/Pr+Ż, Pd/Pπ, Ps+Ż 
(szg)

2,3 m p.p.t. *Złożone II
Bezpośrednie na 

wzmocnionym podłożu

18+401,00 WS-25

Wiadukt 
drogowy w 
ciągu S7 
pełniący 
funkcję 

przejścia 
dla zwierząt

Rozpoznanie terenu w rejonie projektowanego obiektu jest niemożliwe (brak 

otworów archiwalnych).

Pośrednie
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20+294,00 WD 26

Wiadukt 
drogowy 
nad S7

W. 
Gwiaździst

a

Rozpoznanie terenu w rejonie projektowanego obiektu jest niemożliwe (brak 

otworów archiwalnych).
Pośrednie

Tabela nr 5. Geotechniczne warunki posadowienia obiektów inżynierskich w ciągu drogi ekspresowej S7 – Wariant II 
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Kilometra
ż

Nazwa 
obiektu

Rodzaj 
obiektu

Rodzaj i stan gruntu
Woda 

gruntowa
Warunki gruntowe

Kategoria 
geotech- 
-niczna

Proponowany 
sposób 

posadowienia

0+277,55
WD-1

(WN 0.28)

Wiadukt na 
węźle 

Czosnów

H; nB;
G//Gp (tpl) – rejon 

otworów nr 2m i nr 5m;
Ps+Ż, Ps, Ps//Pr, (szg);
Po, Ż, KO+K+Ps (zg);

Ps//Pr (+Ż, +KO), Ps+Ż 
(zg);

Pd/Ps (zg)

3,5 – 4,6 m 
p.p.t.

Proste II
Bezpośrednie na 

wzmocnionym 
podłożu

1+546,93
WD-2

(WN 1.54)
Wiadukt 

nad S7 (ul. 
Cicha)

nN, nB, H;
G, G//Gp (tpl);

Ps//Pd (+Ż) (szg);
^Ps+Ż, Ps//Pr, Ps//Pd 

(+Ż) (ln i szg);
Ps+Ż, Ps//Pr//KO (zg);

Po, Po/Pr//KO (zg);
Pd/Ps (zg);

P/Pp+cz. org; Gpz (tpl)

^ - w przypadku 
posadowienia obiektu 

poniżej zwierciadła wód 
podziemnych 

szczególną uwagę 
należy zwrócić na serię 
osadów piaszczystych 

(IVd), która 
charakteryzuje się 

obniżonymi wartościami 
parametrów 

wytrzymałościowych

3,8 – 4,8 m 
p.p.t.

Złożone* - ze względu na 
występowanie nasypów 

niekontrolowanych w otworach nr 
nr 7m, 8m, 9m.

Dodatkowo, szczególną uwagę 
należy zwrócić na grunty warstw 

IIb, które 
 w stanie naturalnym są nośne i 
będą stanowić dobre podłoże 
budowlane, lecz w przypadku 

naruszenia ich struktury 
wewnętrznej, w znacznym stopniu 

osłabić można ich
właściwości fizykomechaniczne, aż 

do wywołania w efekcie stanu 
płynnego.

II Pośrednie

2+700,00
KŁ-3

(KN 2.64)

Kładka dla 
pieszych 
nad S7

nB, H;
G, G/Gp (tpl);

^Ps+Ż, Ps, Pr//Pπ/Ps+Ż 
(ln i szg); Pr+Ż (szg);

Ps+Ż (zg)

^ - w przypadku 
posadowienia obiektu 

poniżej zwierciadła wód 
podziemnych 

szczególną uwagę 
należy zwrócić na serię 
osadów piaszczystych 

(IVd), która 
charakteryzuje się 

obniżonymi wartościami 
parametrów 

wytrzymałościowych

3,0 - 3,7 m 
p.p.t.

Złożone* - ze względu na 
występowanie nasypów 

niekontrolowanych w otworach nr 
nr 26e, 39d.

Dodatkowo, szczególną uwagę 
należy zwrócić na grunty warstw 

IIb, które 
 w stanie naturalnym są nośne i 
będą stanowić dobre podłoże 
budowlane, lecz w przypadku 

naruszenia ich struktury 
wewnętrznej, w znacznym stopniu 

osłabić można ich
właściwości fizykomechaniczne, aż 

do wywołania w efekcie stanu 
płynnego.

II
Bezpośrednie na 

wzmocnionym 
podłożu

3+765,21 WD-4
(WN 3.76)

Węzeł 
„Palmiry”

H, nN, nB;
G, Gp (tpl);

Ps, Ps//Pr (szg);
^Ps+Ż (ln i szg);

Ps, Ps//Pr, Ps/Pd, Ps+Ż, 
Pr//Ps+Ż, Pd (szg);

Pr//Ż (zg)

^ - w przypadku 
posadowienia obiektu 

poniżej zwierciadła wód 
podziemnych 

szczególną uwagę 
należy zwrócić na serię 
osadów piaszczystych 

(IVd), która 
charakteryzuje się 

obniżonymi wartościami 
parametrów 

wytrzymałościowych

3,0 - 3,5 m 
p.p.t.

Złożone* - ze względu na 
występowanie nasypów 

niekontrolowanych w otworze nr 
18m.

Dodatkowo, szczególną uwagę 
należy zwrócić na grunty warstw 

IIb, które 
 w stanie naturalnym są nośne i 
będą stanowić dobre podłoże 
budowlane, lecz w przypadku 

naruszenia ich struktury 
wewnętrznej, w znacznym stopniu 

osłabić można ich
właściwości fizykomechaniczne, aż 

do wywołania w efekcie stanu 
płynnego.

II Pośrednie
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4+651,38
WD-5

(WN 4.65)

WD nad S7 
(ul. 

Wiśniowa – 
DW 639)

H, nB;
G (tpl);

Ps, Ps//Pr (+Ż) (szg);
^Ps (ln i szg);

Ps//Pr+Ż (szg);
Pr, Pr//Ż (zg)

^ - w przypadku 
posadowienia obiektu 

poniżej zwierciadła wód 
podziemnych 

szczególną uwagę 
należy zwrócić na serię 
osadów piaszczystych 

(IVd), która 
charakteryzuje się 

obniżonymi wartościami 
parametrów 

wytrzymałościowych

2,4 – 3,2 m 
p.p.t.

Proste

Szczególną uwagę należy zwrócić 
na grunty warstw IIb, które 

 w stanie naturalnym są nośne i 
będą stanowić dobre podłoże 
budowlane, lecz w przypadku 

naruszenia ich struktury 
wewnętrznej, w znacznym stopniu 

osłabić można ich
właściwości fizykomechaniczne, aż 

do wywołania w efekcie stanu 
płynnego.

II
Bezpośrednie na 

wzmocnionym 
podłożu

5+739,00
WD-6

(WN 5.74)

WD nad S7 
(ul. 

Nadwiślańs
ka)

nB, H;
Pd, Pd/Ps, Ps+Pr, 
Ps//Pr, Pr+Ż, Ps+Ż 

(szg);
^Ps//Pr, Pr, Ps//Ps (+Ż) 

(ln i szg);
Pd, Pd/Ps, Ps//Ż, Ps 

(zg)

^ - w przypadku 
posadowienia obiektu 

poniżej zwierciadła wód 
podziemnych 

szczególną uwagę 
należy zwrócić  na serię 
osadów piaszczystych 

(IVd), która 
charakteryzuje się 

obniżonymi wartościami 
parametrów 

wytrzymałościowych

2,1 – 2,9 m 
p.p.t.

Złożone - ze względu na
zaleganie  osadów rzecznych 

(warstwa IId) w 
przypowierzchniowej strefie otworu 

rozpoznawczego nr 241m, które 
charakteryzują się obniżonymi 

wartościami parametrów 
geotechnicznych.

II Pośrednie

6+563,00
KŁ-7

(KN 6.50)

  Kładka 
pieszo-

rowerową

nN, H;
^Ps+G (ln); Pd (szg); 

Gpz (tpl);
Ps, Ps//Pd, Pr (szg);

^Ps, Pr, Ps+Ż, Ps//Pr+Ż, 
Pr+Ż (ln i szg);

Ps, Po, Po//K (zg)

^ - w przypadku 
posadowienia obiektu 

poniżej zwierciadła wód 
podziemnych należy 
szczególną uwagę 

należy zwrócić na serię 
osadów piaszczystych 

(IVd), która 
charakteryzuje się 

obniżonymi wartościami 
parametrów 

wytrzymałościowych

2,0 – 3,4 m 
p.p.t.

Złożone - ze względu na 
występowanie nasypów 

niekontrolowanych w otworze nr 
52e, a także warstw gruntów w 

stanie plastycznym i średnio 
zagęszczonym (serie nr nr IIa, IId), 

zalegających w 
przypowierzchniowej strefie 

otworów rozpoznawczych, które 
charakteryzują się mniej 
korzystnymi parametrami 

geotechnicznymi. 
Dodatkowo, szczególną uwagę 

należy zwrócić na grunty warstw 
IIb, które 

 w stanie naturalnym są nośne i 
będą stanowić dobre podłoże 
budowlane, lecz w przypadku 

naruszenia ich struktury 
wewnętrznej, w znacznym stopniu 

osłabić można ich
właściwości fizykomechaniczne, aż 

do wywołania w efekcie stanu 
płynnego.

II
Bezpośrednie na 

wzmocnionym 
podłożu

7+803,56 WD-8
(WN 7.82)

WD nad S7 
(ul. 

Turystyczna
)

nN, nB, H;
Ps//Pg, Ps+G (szg); 

Pg//Gp (tpl);
Ps+Ż, Ps (szg);
^Ps+Ż (ln i szg);

Pd//Ps, Pd/Ps+Ż, Ps+Ż, 

2,4 – 3,2 m 
p.p.t.

Złożone - ze względu na 
występowanie nasypów 

niekontrolowanych w otworze nr 
29m. Dodatkowo, szczególną 

uwagę należy zwrócić na grunty 

II
Pośrednie
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Ps//Pr, Pr+Ż//KO (szg);
Pd, Ps+Ż (zg)

^ - w przypadku 
posadowienia obiektu w 
poniżej zwierciadła wód 

podziemnych należy 
szczególną uwagę 

zwrócić na serię osadów 
piaszczystych (IVd), 

która charakteryzuje się 
obniżonymi wartościami 

parametrów 
wytrzymałościowych

zalegające w obrębie 
przypowierzchniowej serii rzecznej 

(warstwy nr nr IIe i Iid), które 
należą do utworów o obniżonej 

nośności. 

8+700,00
KŁ-9

(KN 8.97)
Kładka dla 
pieszych

nN, nB, H;
Pd+G (ln i szg)

Ps, Pd//Ps, Pd (szg);
^Ps//Pr, Pr (szg);

^ -  w przypadku 
posadowienia obiektu 

poniżej zwierciadła wód 
podziemnych należy 
szczególną uwagę 

zwrócić na serię osadów 
piaszczystych (IVd), 

która charakteryzuje się 
obniżonymi wartościami 

parametrów 
wytrzymałościowych

2,3 – 2,5 m 
p.p.t.

Złożone - ze względu na:
 - zaleganie nasypów 

niekontrolowanych w otworze nr 
83e, a także występowanie serii 
utworów rzecznych IId i IIe, w 
przypowierzchniowej strefie 

otworów rozpoznawczych, która 
charakteryzuje się znacznie 

gorszymi parametrami 
wytrzymałościowymi;

II Pośrednie

9+870,00
WS-10

(WG 9.86)
ul. Marii 

Konopnickie
j

nN
Pr//Ps, Pr//Po, Po, Pr+Ż, 

Ps, Ps+Ż (szg);
^ Ps+Ż, Ps (ln i szg);

Pr+Ż+KO, Ps+Ż, 
Ps+Pr+Ż;

Pr//Ps+Ż, Pr+Ż (zg)

^ -  w przypadku 
posadowienia obiektu 

poniżej zwierciadła wód 
podziemnych 

szczególną uwagę 
należy zwrócić na serię 
osadów piaszczystych 

(IVd), która 
charakteryzuje się 

obniżonymi wartościami 
parametrów 

wytrzymałościowych

2,0 – 3,4 m 
p.p.t.

*Złożone - ze względu na
 zaleganie na powierzchni warstwy 

nasypów niekontrolowanych.
Dodatkowo, szczególną uwagę 

należy zwrócić na grunty warstw 
IIb, które 

 w stanie naturalnym są nośne i 
będą stanowić dobre podłoże 
budowlane, lecz w przypadku 

naruszenia ich struktury 
wewnętrznej, w znacznym stopniu 

osłabić można ich
właściwości fizykomechaniczne, aż 

do wywołania w efekcie stanu 
płynnego

II Pośrednie

10+560,00
10+656,00

WS-11
T-12
(WG 

10.64)

Węzeł 
„Kolejowa”

H, nN;
Pg//Ps, Pg//Pd (tpl);
Ps, Ps//Pr, Ps//Pg, 
Ps+Ż, Ps//Pd (szg);
Pr, Pr+Ż, Ps (szg);

^Ps, Pr, Pr+Ż//Ps, Ps+Ż 
(ln i szg);

Pr/Po, Po, Pr+Ż, Pr//Ps 
(szg);

Pr, Pr+Ż, Pr+Ż//Po (zg)

^ - w przypadku 
posadowienia obiektu w 
poniżej zwierciadła wód 

podziemnych 
szczególną uwagę 

należy zwrócić na serię 
osadów piaszczystych 

(IVd), która 
charakteryzuje się 

obniżonymi wartościami 

1,5 – 2,3 m 
p.p.t.

*Złożone - ze względu na
  zaleganie na powierzchni 

warstwy nasypów 
niekontrolowanych (ok. 1,0 m).

II/III Pośrednie 
(WS-11)

Pośrednie – 
ściany 

szczelinowe 
 (T -12)
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parametrów 
wytrzymałościowych

11+729,00
WS-13

(WG 11.92)

WD w ciągu 
S7 (ul. 

Sierakowsk
a)

H;
Pd, Pd/Ps, Pd/Pπ (szg);
Ps, Pr, Ps//Pr, Ps//Pd, 

Ps//Pr (szg);
 ^Ps (szg);

Ps, Ps+Ż, Pr+Ż (szg);
^Ps, Pr, Ps//Pr (ln i szg)

^ - w przypadku 
posadowienia obiektu w 
poniżej zwierciadła wód 

podziemnych należy 
szczególną uwagę 

należy zwrócić na serie 
osadów piaszczystych 

(IVd), która 
charakteryzuje się 

obniżonymi wartościami 
parametrów 

wytrzymałościowych

0,7 – 1,0 m 
p.p.t.

Złożone -
ze względu na płytko występujące 

zwierciadło wód gruntowych
II Pośrednie

12+404,29 PP-14
Przepust 
pod S7 

H;
Pd, Pd//Ps, Pd//Pπ 

(szg);
Ps, Ps//Pd (szg);
Ps//Pd, Ps (zg);

Pg//Ps/Pd, Gp//Pg, 
Gp+Ż (tpl)

2,8 – 3,4 m 
p.p.t.

Proste II
Bezpośrednie na 

wzmocnionym 
podłożu

13+110,23
PP-15
(WG 

13.10)

Przepust 
pod S7 

H;
Ps, Ps/Pd, Ps+Ż, Pd//Gp 

(szg);
Ps, Ps//Gp (zg);

Gπz (tpl)

3,3 – 3,8 m 
p.p.t.

Proste II
Bezpośrednie na 

wzmocnionym 
podłożu

13+947,00 WG 13.94
Przejście 

dla małych 
zwierząt

nN, H
Ps, Ps+org (szg);

^Ps, Pd, Ps+Ż, Pd/Ps (ln 
i szg);

Ps, Pr, Ps/Pr, Ps+Ż 
(szg)

^ - w przypadku 
posadowienia obiektu w 
poniżej zwierciadła wód 

podziemnych należy 
szczególną uwagę 

należy zwrócić na serie 
osadów piaszczystych 
(IVa, IVb, IVd), które 
charakteryzują się 

obniżonymi wartościami 
parametrów 

wytrzymałościowych

0,8 – 1,6 m 
p.p.t.

Złożone - ze względu na:
 - zaleganie w podłożu warstwy 

nasypów niekontrolowanych
- dość płytko występujące 

zwierciadło wód gruntowych w 
rejonie otworu 264m (0,8 m p.p.t.), 

które dodatkowo może ulec 
wahaniom ±0,5 m (maksymalnie 

±1,0 m)
- występowanie serii osadów 

rzecznych, zawierającej wkładki 
części organicznych (IIe), która 
zalega w przypowierzchniowej 

strefie otworów rozpoznawczych. 
Warstwa ta charakteryzuje się 
mniej korzystnymi wartościami 
parametrów geotechnicznych w 

porównaniu z pozostałymi seriami 
osadów piaszczystych, 

występującymi w obrębie 
projektowanego obiektu.

II
Pośrednie

14+496,50 WS-16

Wiadukt 
drogowy w 
ciągu S7 
pełniący 
funkcję 

przejścia 
dla zwierząt

*Rozpoznanie terenu w 
rejonie 

projektowanego 
obiektu jest 

niewystarczające ze 
względu na niewielką 

ilość otworów 
rozpoznawczych oraz 

ich niedostateczną 
głębokość.

H,
Pd, Pd+Ż (szg)

2,5 – 2,8 m 
p.p.t.

*Złożone 
Przy posadawianiu obiektu należy 

zwrócić uwagę na poziom 
zwierciadła wód gruntowych, które 

może ulec wahaniom
±0,5 m (maksymalnie ±1,0 m).

II Pośrednie
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14+887,00
WS-17
(WG 

14.97)

WD w ciągu 
S7 (ul. 

Estakady)

H, nN;
Ps, Ps//Pd, Pd/Ps (szg);

Pd, Pπ (ln i szg);
Ps+Ż, Ps, Ps//Pr+Ż, Pd 

(szg);
Pg+Ż (tpl);

I, Gπz/I, I/Gπz (tpl)

 

2,5 – 4,5 m 
p.p.t.

*Złożone – ze względu na:
- zaleganie na powierzchni 

warstwy nasypów 
niekontrolowanych,

-zalegające w podłożu utwory 
rzeczne charakteryzujące się 

obniżonymi wartościami 
parametrów wytrzymałościowych 

(warstwy nr nr IVa i IVd)
- występujące w podłożu osady 
ilaste (warstwy nr IXa i nr IXb), 

które w wyniku kontaktu z wodami 
mogą wykazywać

właściwości pęczniejące i
tiksotropowe (w przypadku 

posadowienia obiektu w obrębie 
w/w serii).

Dodatkowo, szczególną uwagę 
należy zwrócić na grunty warstw 

IVj, które 
 w stanie naturalnym są nośne i 
będą stanowić dobre podłoże 
budowlane, lecz w przypadku 

naruszenia ich struktury 
wewnętrznej, w znacznym stopniu 

osłabić można ich
właściwości fizykomechaniczne, aż 

do wywołania w efekcie stanu 
płynnego.

II*
(* - w 

przypadku 
stwierdzenia 

pęczniejących 
właściwości 

iłów po 
wykonaniu 

specjalistyczn
ych badań, 

dopuszcza się 
zmianę 

kategorii na 
III)

Pośrednie

15+350,00 WG 15.35
 (ul. 

Palisadowa)

H, nN;
Ps, Pd, Ps//Pr, Pd/Ps 

(szg);
Gp, Gπz+Ż (tpl);

I, Iπ (pzw/tpl);
Pd, Ps (zg)

2,3 – 2,5 m 
p.p.t.

*Złożone – ze względu na:
- występowanie miąższej warstwy 

nasypów niebudowlanych w 
przypowierzchniowej strefie 

podłoża gruntowego
- zaleganie w podłożu gruntów 

ekspansywnych (iły, gliny pylaste 
zwięzłe), które w kontakcie z wodą 

mogą się uplastycznić, co może 
znacznie osłabić właściwości 

fizyko-mechaniczne tych gruntów, 
aż do wywołania w efekcie stanu 

płynnego.

II*
(* - w 

przypadku 
stwierdzenia 

pęczniejących 
właściwości 

iłów po 
wykonaniu 

specjalistyczn
ych badań, 

dopuszcza się 
zmianę 

kategorii na 
III)

Pośrednie

15+810,00
KL-18

(KN 15.87)
Kładka dla 
pieszych

H;
Pd, Ps, Ps+Ż (szg);

Pr/Ps, Pr+Ż, Pr/Ps (szg);
G+Ż, Iπ (pzw)

1,3 – 1,8 m 
p.p.t.

Złożone ze względu na:
- dość płytko występujące 

zwierciadło wód gruntowych, które 
dodatkowo może ulec wahaniom 

±0,5 m (maksymalnie ±1,0 m)
- zalegające w podłożu osady 
ilaste (warstwy nr IXa i nr IXb), 

które w wyniku kontaktu z wodami 
mogą wykazywać

właściwości pęczniejące i
tiksotropowe (w przypadku 

posadowienia obiektu w obrębie 
w/w serii).

II*
(* - w 

przypadku 
stwierdzenia 

pęczniejących 
właściwości 

iłów po 
wykonaniu 

specjalistyczn
ych badań, 

dopuszcza się 
zmianę 

kategorii na 
III)

Bezpośrednie na 
wzmocnionym 

podłożu

16+541,00 WS-19
(WG 

16.57)

Węzeł 
„Wólka 

Węglowa” 
(ul. K. 

Wóycickieg
o)

H, nN;
Ps, Pd (+Ż+G), Pd//Pπ, 

Pd//Ps (szg);
G, Gp+Ż//Ps, Gp//Pg, 
Gp//Ż//Pg, G/Gp (tpl);

Πp//Nm, Πp (pl);

1,1 – 1,7 m 
p.p.t.

Złożone - ze względu na:
- występujące fragmentarycznie 

warstwy nasypów niebudowlanych
- zaleganie w podłożu warstw 

gruntów nieciągłych, 
niejednorodnych, zmiennych 
genetycznie i litologicznie, 

zarówno w profilu poziomym, jak i 
pionowym, a także utworów 

słabonośnych (osady w stanie 

II*
(* - w 

przypadku 
stwierdzenia 

pęczniejących 
właściwości 

iłów po 
wykonaniu 

specjalistyczn
ych badań, 

dopuszcza się 

Pośrednie
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Ps, Pd, Pd+Ż+G, 
Ps/Pd+Ż, Ps//Pd+Ż, 

Ps//Gp, Pd, Ps/Pd (zg);
Gπz+Ż, Gpz//Ps, Gp, 

Gp+Ż//K (pzw);
I, Ip, Iπ, Gπz/I/Iπ (pzw, 

tpl)

plastycznym bądź z 
przewarstwieniami osadów 

organicznych – warstwa VIe)
 - występujące w podłożu utwory 

ilaste (VIg, IXa, IXb), które w 
kontakcie z wodami mogą 
wykazywać właściwości 

pęczniejące i
tiksotropowe

- zaleganie na tych samych 
poziomach gruntów znacznie 
różniących się wartościami 

modułów (pierwotnego 
odkształcenia i ściśliwości) oraz

czasem osiadania. Fakt ten należy 
uwzględnić przy projektowaniu 

fundamentów obiektu 
kubaturowego, aby nie dopuścić 
do nierównomiernego osiadania 

konstrukcji
- płytko występujące zwierciadło 
wód gruntowych – w przypadku 
posadowienia bezpośredniego 

zaleca się przeprowadzenie 
całkowitego odwodnienia gruntów 
niespoistych, bądź zastosowanie 

technologii uniemożliwiającej 
wystąpienie niekorzystnych 

zjawisk geologicznych (sufozja, 
kurzawka). 

zmianę 
kategorii na 

III)

17+353,62
17+535,00
17+565,00

WS-20, 
WS-21, T-

22
(WG 17.39
WG 17.54
WG 17.86)

Węzeł 
„Janickiego”

Pg, Pg//Gp+Ż, Pg+Ż, 
Pπ/Pg,  Pp+Ż (tpl);

Gp+Ż+KO, Pg, 
Gp//Pg+Ż+KO, 

G//Gp+Ż, G (tpl);
Pd, Ps/Pd, Pd+Nm, 
Ps+Ż, Pd//Ps (szg);
Gpz+Ż, Gp, Gp//Pg, 

Gp+Ż (pzw);
Pd, Ps, Ps+G, Pd+G 

(zg);

I//π,  π//Pπ, Iπ, Gπz, 
Gπz/Iπ (pzw i tpl)

Pd, Pd//Pg, Pd//Nm, Ps 
(szg);

Pd, Ps (zg)

0,4 – 2,0 m 
p.p.t.

Złożone - ze względu na:
- występujące fragmentarycznie 

warstwy nasypów 
niekontrolowanych o miąższości 

0,4 – 1,8 m
- zaleganie w stropowej części 
otworów rozpoznawczych, jak 
również w głębszych partiach 
otworów rozpoznawczych - 
gruntów spoistych w stanie 

twardoplastycznym na granicy 
plastycznego (warstwa VIIa)

Generalnie, należy
stwierdzić, iż grunty spoiste w 

stanie naturalnym są nośne i będą 
stanowić dobre podłoże 

budowlane, lecz w przypadku 
naruszenia ich struktury 

wewnętrznej, w znacznym stopniu 
osłabić można ich

właściwości fizykomechaniczne, aż 
do wywołania w efekcie stanu 

płynnego
- zaleganie na tych samych 

poziomach gruntów znacznie 
różniących się wartościami 

modułów (pierwotnego 
odkształcenia i ściśliwości) oraz

czasem osiadania. Fakt ten należy 
uwzględnić przy projektowaniu 

fundamentów obiektu 
kubaturowego, aby nie dopuścić 
do nierównomiernego osiadania 

konstrukcji
- zaleganie w podłożu warstw 

gruntów nieciągłych, 
niejednorodnych, zmiennych 

genetycznie i litologicznie, 
zarówno w profilu poziomym, jak i 

pionowym
 - występujące w podłożu utwory 

ilaste (warstwa VIg), które w 
kontakcie z wodami mogą 
wykazywać właściwości 

II*
(* - w 

przypadku 
stwierdzenia 

pęczniejących 
właściwości 

iłów po 
wykonaniu 

specjalistyczn
ych badań, 

dopuszcza się 
zmianę 

kategorii na 
III)

Pośrednie
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pęczniejące i tiksotropowe
- płytko występujące lustro wód 

podziemnych, związane z 
piaszczystymi osadami akumulacji 

wodnolodowcowej, a także 
warstwami nasypów 

antropogenicznych. W trakcie 
wykonywania prac ziemnych 
wskazane jest zastosowanie 

odwodnienia, bądź zastosowanie 
technologii uniemożliwiającej 
wystąpienie niekorzystnych 

zjawisk geologicznych (sufozja, 
kurzawka). 

17+852,00 WS-23
Wiadukt 

drogowy w 
ciągu S7

Nn, H
Pd (ln, szg)
Ps (szg); 

Pd+P, Pd, Pp/Pp (zg);
Pg+Ż, Gp+Ż, Pg/Pp, Gp, 

Pg+Ż (pl);
Gp+Ż/Pg, Pg/Pπ, Π, 
Πp/Pπ, Π//I/Pπ (pl);

G+Ż,Pg+Ż,Gp+Ż, G//Πp, 
Πp//Pπ Gπz//Π, Ι (pzw);

1,2 – 2,0 m 
p.p.t.

Złożone – ze względu na:
 - występujące fragmentarycznie 

warstwy nasypów 
niekontrolowanych o miąższości 

0,4 – 1,8 m
- zalegające w podłożu utwory w 
stanie luźnym (warstwa IId) oraz 

plastycznym na granicy 
twardoplastycznego (warstwa 

VIIa);
- zaleganie na tych samych 

poziomach gruntów znacznie 
różniących się wartościami 

modułów (pierwotnego 
odkształcenia i ściśliwości) oraz

czasem osiadania. Fakt ten należy 
uwzględnić przy projektowaniu 

fundamentów obiektu 
kubaturowego, aby nie dopuścić 
do nierównomiernego osiadania 

konstrukcji
- występujące w podłożu osady 
ilaste, które w wyniku kontaktu z 

wodami mogą wykazywać
właściwości pęczniejące i
tiksotropowe (w przypadku 

posadowienia obiektu w obrębie 
w/w serii).

II Pośrednie

18+420,00 
–

19+420,00

T-24
(TG 18.84)

Tunel 
„Chomiczów

ka”

H, nB, nN;
Ps, Ps+Ż, Pd (szg);

Pg, Pg//Gp+Ż, Pg+Ż, 
Pp/Pg,Gπ (tpl);

Pd, Ps, Ps+G, Pd+G 
(zg);

Gπz, I//π,  π//Pπ, Iπ, 
Gπz/Iπ (tpl)

1,9 – 5,3 m 
p.p.t.

Skomplikowane – ze względu na:
- możliwość wystąpienia na 

analizowanym terenie zjawiska 
sufozji, uwarunkowanego pylastym 

bądź drobnym uziarnieniem 
przesyconego wodą gruntu 

niespoistego, o słabych 
parametrach infiltracyjnych oraz 
małym stopniu zagęszczenia, 
-  zwierciadło wód gruntowych 

powyżej planowanego poziomu 
posadowienia analizowanego 

obiektu.
W związku z powyższym zalecane 

byłoby przeprowadzenie 
całkowitego odwodnienia w/w 
gruntów, bądź zastosowanie 
technologii uniemożliwiającej 
wystąpienie niekorzystnych 

zjawisk geologicznych (sufozja, 
kurzawka). W przypadku 

poprowadzenia projektowanego 
tunelu poniżej zwierciadła wody 

gruntowej, proponuje się np. 
uprzednie wykonanie ścian 
bocznych obudowy tunelu z 

wykorzystaniem ścian 
szczelinowych oraz 

III
Pośrednie
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uszczelniającej poziomej przesłony 
i pionowych przegród w technologii 

wysokociśnieniowej iniekcji 
strumieniowej (jet grouting), przy 
czym należy zwrócić uwagę, by 

przepona dolna była wykonana w 
taki sposób, aby zabezpieczyć 

przed przebiciem hydrostatycznym 
wody gruntowej. Zastosowanie 

w/w metody wzmocnienia podłoża 
powinno zapobiec uplastycznieniu 

i upłynnieniu gruntu, a także 
zapewnić m.in. eliminację wpływu 

osiadań długotrwałych lub 
ograniczenie nierównomierności 
osiadań, co z kolei mogłoby mieć 

niekorzystny wpływ na konstrukcje 
obiektów istniejących w 
najbliższym sąsiedztwie.

Należy zaznaczyć, iż w przypadku 
wykorzystania technologii, która 
całkowicie wyeliminuje zjawisko 
sufozji (np. zastosowanie w/w 
ścianek odcinających) można 

względnie przyjąć złożone warunki 
gruntowe na analizowanym 

obszarze.
Dodatkowo, materiał uzyskany z 
wyrobiska, po przeprowadzeniu 

stosownych badań laboratoryjnych 
i niekiedy po jego „uszlachetnieniu” 

może okazać się przydatny do 
ponownego wbudowania w 

nasypy.

19+997,65 WG 20.03 
– 20.09

WD w ciągu 
drogi S7

nN, nB, H;
Gp+Ż, G//Gp+Ż, Pg//Ps,

πp//Pd, πp (tpl);
Ps+Ż,Ps//Pr+Ż, 

Ps/Pd+Ż, Ps, Pd//Ps 
(zg);

2,5 – 4,3 m 
p.p.t. oraz

7,0 – 7,2 m 
p.p.t.

Skomplikowane – ze względu na:
- możliwość wystąpienia na 

analizowanym terenie zjawiska 
sufozji, uwarunkowanego pylastym 

bądź drobnym uziarnieniem 
przesyconego wodą gruntu 

niespoistego, o słabych 
parametrach infiltracyjnych oraz 
małym stopniu zagęszczenia,
- zwierciadło wód gruntowych 

powyżej planowanego poziomu 
posadowienia analizowanego 

obiektu 
W związku z powyższym na czas 
prowadzenia robót konieczne jest 

przeprowadzenie odwodnienia 
terenu. Nieprawidłowo wykonane 

odwodnienie, zwłaszcza osadów o 
drobnym uziarnieniu (piaski 

drobne, piaski pylaste) może 
skutkować wystąpieniem zjawisk 

kurzawkowych. 
- zaleganie na tych samych 

poziomach gruntów znacznie 
różniących się wartościami 

modułów (pierwotnego 
odkształcenia i ściśliwości) oraz 

czasem osiadania. Fakt ten należy 
uwzględnić przy projektowaniu 

fundamentów obiektu 
kubaturowego, aby nie dopuścić 
do nierównomiernego osiadania 

konstrukcji.
Ponadto w  poziomie 

posadowienia projektowanego 
obiektu odnotowano utwory 

spoiste (w stanie półzwartym i 
twardoplastycznym). Należy 

pamiętać, iż grunty te w stanie 
naturalnym są nośne, jednak w 

III
Pośrednie
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wyniku kontaktu z wodami mogą 
wykazywać właściwości 

pęczniejące oraz przy naruszeniu 
ich struktury wewnętrznej łatwo 
mogą ulec upłynnieniu. Materiał 

uzyskany z wyrobiska, po 
przeprowadzeniu stosownych 

badań laboratoryjnych, a czasami 
jego „uszlachetnieniu” może 

zostać ponownie wbudowany w 
nasypy.

21+607,96 WD-27

Wiadukt 
drogowy w 
ciągu ul. 
Księcia 

Bolesława

Pd, Pd/Ps, Ps (szg);
Ps+Ż, Ps/Gp+Ż (sg)

 4,5 m p.p.t.
Złożone

II Pośrednie

20.420,00 
– 

21.543,00

TG 21.04
Tunel 

„Bemowo”

nN, nB, H;
Ps+G,Pd, Ps, Pd//Ps 

(szg);

Gπ, Pg//G, πp (tpl);
I, I+Ż (pzw)

Gp+Ż,  πp/π (pzw)

4,5 – 6,5 m 
p.p.t.

Skomplikowane – ze względu na:
- możliwość wystąpienia na 

analizowanym terenie zjawiska 
sufozji, uwarunkowanego pylastym 

bądź drobnym uziarnieniem 
przesyconego wodą gruntu 

niespoistego, o słabych 
parametrach infiltracyjnych oraz 
małym stopniu zagęszczenia, 
-  zwierciadło wód gruntowych 

powyżej planowanego poziomu 
posadowienia analizowanego 

obiektu.
W związku z powyższym zalecane 

byłoby przeprowadzenie 
całkowitego odwodnienia w/w 
gruntów, bądź zastosowanie 
technologii uniemożliwiającej 
wystąpienie niekorzystnych 

zjawisk geologicznych (sufozja, 
kurzawka). W przypadku 

poprowadzenia projektowanego 
tunelu poniżej zwierciadła wody 

gruntowej, proponuje się np. 
uprzednie wykonanie ścian 
bocznych obudowy tunelu z 

wykorzystaniem ścian 
szczelinowych oraz 

uszczelniającej poziomej przesłony 
i pionowych przegród w technologii 

wysokociśnieniowej iniekcji 
strumieniowej (jet grouting), przy 
czym należy zwrócić uwagę, by 

przepona dolna była wykonana w 
taki sposób, aby zabezpieczyć 

przed przebiciem hydrostatycznym 
wody gruntowej. Zastosowanie 

w/w metody wzmocnienia podłoża 
powinno zapobiec uplastycznieniu 

i upłynnieniu gruntu, a także 
zapewnić m.in. eliminację wpływu 

osiadań długotrwałych lub 
ograniczenie nierównomierności 
osiadań, co z kolei mogłoby mieć 

niekorzystny wpływ na konstrukcje 
obiektów istniejących w 
najbliższym sąsiedztwie.

Należy zaznaczyć, iż w przypadku 
wykorzystania technologii, która 
całkowicie wyeliminuje zjawisko 
sufozji (np. zastosowanie w/w 
ścianek odcinających) można 

względnie przyjąć złożone warunki 
gruntowe na analizowanym 

obszarze.
Dodatkowo, materiał uzyskany z 
wyrobiska, po przeprowadzeniu 

III Pośrednie
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stosownych badań laboratoryjnych 
i niekiedy po jego „uszlachetnieniu” 

może okazać się przydatny do 
ponownego wbudowania w 

nasypy.

22+200,00 WL 22.22
Brak 

danych

H, nN;
Pp/P,  Pp/Pp, Pd, Pd/ 
Pp, Pd/P, Ps, Ps/Pd, 
Ps+G, Ps//G (szg); 
Ps, Ps+G (szg/zg);

Gp, G+Ż, Pg//Pp, G/Gp, 
G/Gp+Ż, Gp (tpl);

G//Gp+Ż, G+Ż, 
Gp+Ż//Ps, Gpz+Ż (pzw)

0,7 – 2,6 m 
p.p.t.

Złożone - ze względu na:

- występujące fragmentarycznie 
warstwy nasypów 

niekontrolowanych o miąższości 
0,2 – 1,5 m

- płytko występujące lustro wód 
podziemnych, związane z 

piaszczystymi osadami akumulacji 
wodnolodowcowej, a także 

warstwami nasypów 
antropogenucznych. W trakcie 

prowadzenia prac
ziemnych wskazane jest 

zastosowanie  odwodnienia.

II Pośrednie

22+500,00 WL 22.51
Brak 
danych

H, nN;
Pp, Pd/ Pp,  Pd// Pp 

(szg);
Pp//P, Pp, Pd, Pd//Gp, 

Ps (zg); Gp//P,  P//Pp,  P 
(tpl); Gp+K//Pd, 

G+Ż//Ps, Gp+K (pzw)

3,2 – 3,7 m 
p.p.t.

Złożone ze względu na 
występowanie nasypów 

antropogenicznych o miąższości 
do 0,6 m.  

II Pośrednie

Tabela nr 6. Geotechniczne warunki posadowienia obiektów inżynierskich w ciągu drogi ekspresowej S7 – Wariant IIb
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Kilometra
ż

Nazwa 
obiektu

Rodzaj 
obiektu

Rodzaj i stan gruntu
Woda 

gruntowa
Warunki gruntowe

Kategoria 
geotech- 
-niczna

Proponowany 
sposób 

posadowienia

0+308,09 
WD-1 

(WN-0.28)
Węzeł 

Czosnów

H; nB;
G//Gp (tpl) – rejon 

otworów nr 2m i nr 5m;
Ps+Ż, Ps, Ps//Pr, (szg);
Po, Ż, KO+K+Ps (zg);

Ps//Pr (+Ż, +KO), Ps+Ż 
(zg);

Pd/Ps (zg)

3,5 – 4,6 m 
p.p.t.

Proste II
Bezpośrednie na 

wzmocnionym 
podłożu

1+546,93 
WD-2

(WN 1.54) 

Wiadukt 
nad S7 

(ul. Cicha)

nN, nB, H;
G, G//Gp (tpl);

Ps//Pd (+Ż) (szg);
^Ps+Ż, Ps//Pr, Ps//Pd (+Ż) 

(szg);
Ps+Ż, Ps//Pr//KO (zg);

Po, Po/Pr//KO (zg);
Pd/Ps (zg);

P/Pp+cz. org; Gpz (tpl)

^ - w przypadku 
posadowienia obiektu 

poniżej zwierciadła wód 
podziemnych szczególną 
uwagę należy zwrócić na 

serię osadów 
piaszczystych (IVd), która 

charakteryzuje się 
obniżonymi wartościami 

parametrów 
wytrzymałościowych

3,8 – 4,8 m 
p.p.t.

Złożone* - ze względu na 
występowanie nasypów 

niekontrolowanych w otworach 
nr nr 7m, 8m, 9m.

Dodatkowo, szczególną uwagę 
należy zwrócić na grunty warstw 

IIb, które 
 w stanie naturalnym są nośne i 
będą stanowić dobre podłoże 
budowlane, lecz w przypadku 

naruszenia ich struktury 
wewnętrznej, w znacznym 
stopniu osłabić można ich

właściwości fizykomechaniczne, 
aż do wywołania w efekcie stanu 

płynnego.

II Pośrednie

2+700,00
KL-3 

(KN 2.64)

Kładka 
dla 

pieszych 
nad S7

nB, H;
G, G/Gp (tpl);

^Ps+Ż, Ps, Pr//Pπ/Ps+Ż 
(szg); Pr+Ż (szg);

Ps+Ż (zg)

^ - w przypadku 
posadowienia obiektu 

poniżej zwierciadła wód 
podziemnych szczególną 
uwagę należy zwrócić na 

serię osadów 
piaszczystych (IVd), która 

charakteryzuje się 
obniżonymi wartościami 

parametrów 
wytrzymałościowych

3,0 - 3,7 m 
p.p.t.

Złożone* - ze względu na 
występowanie nasypów 

niekontrolowanych w otworach 
nr nr 26e, 39d.

Dodatkowo, szczególną uwagę 
należy zwrócić na grunty warstw 

IIb, które 
 w stanie naturalnym są nośne i 
będą stanowić dobre podłoże 
budowlane, lecz w przypadku 

naruszenia ich struktury 
wewnętrznej, w znacznym 
stopniu osłabić można ich

właściwości fizykomechaniczne, 
aż do wywołania w efekcie stanu 

płynnego.

II
Bezpośrednie na 

wzmocnionym 
podłożu

3+765,21 
WD-4 

(WN 3.76)
Węzeł 

„Palmiry”

H, nN, nB;
G, Gp (tpl);

Ps, Ps//Pr (szg);
^Ps+Ż (szg);

Ps, Ps//Pr, Ps/Pd, Ps+Ż, 
Pr//Ps+Ż, Pd (szg);

Pr//Ż (zg)

^ - w przypadku 
posadowienia obiektu 

poniżej zwierciadła wód 
podziemnych szczególną 
uwagę należy zwrócić na 

serię osadów 
piaszczystych (IVd), która 

charakteryzuje się 
obniżonymi wartościami 

parametrów 
wytrzymałościowych

3,0 - 3,5 m 
p.p.t.

Złożone* - ze względu na 
występowanie nasypów 

niekontrolowanych w otworze nr 
18m.

II Pośrednie
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4+651,38 
WD-5 

(WN 4.64)

WD nad 
S7 (ul. 

Wiśniowa 
– DW 
639)

H, nB;
G (tpl);

Ps, Ps//Pr (+Ż) (szg);
^Ps (szg);

Ps//Pr+Ż (szg);
Pr, Pr//Ż (zg)

^ - w przypadku 
posadowienia obiektu 

poniżej zwierciadła wód 
podziemnych szczególną 
uwagę należy zwrócić na 

serię osadów 
piaszczystych (IVd), która 

charakteryzuje się 
obniżonymi wartościami 

parametrów 
wytrzymałościowych

2,4 – 3,2 m 
p.p.t.

Proste

Szczególną uwagę należy 
zwrócić na grunty warstw IIb, 

które 
 w stanie naturalnym są nośne i 
będą stanowić dobre podłoże 
budowlane, lecz w przypadku 

naruszenia ich struktury 
wewnętrznej, w znacznym 
stopniu osłabić można ich

właściwości fizykomechaniczne, 
aż do wywołania w efekcie stanu 

płynnego.

II
Bezpośrednie na 

wzmocnionym 
podłożu

5+729,11 
WD-6 

(WN 5.74)

WD nad 
S7 (ul. 

Nadwiśla
ńska)

nB, H;
Pd, Pd/Ps, Ps+Pr, Ps//Pr, 

Pr+Ż, Ps+Ż (szg);
^Ps//Pr, Pr, Ps//Ps (+Ż) 

(szg);
Pd, Pd/Ps, Ps//Ż, Ps (zg)

^ - w przypadku 
posadowienia obiektu 

poniżej zwierciadła wód 
podziemnych szczególną 
uwagę należy zwrócić  na 

serię osadów 
piaszczystych (IVd), która 

charakteryzuje się 
obniżonymi wartościami 

parametrów 
wytrzymałościowych

2,1 – 2,9 m 
p.p.t.

Złożone - ze względu na
zaleganie  osadów rzecznych 

(warstwa IId) w 
przypowierzchniowej strefie 
otworu rozpoznawczego nr 

241m, które charakteryzują się 
obniżonymi wartościami 

parametrów geotechnicznych.

II
Bezpośrednie na 

wzmocnionym 
podłożu

6+563,00 
KL-7 

(KN 6.50)

  Kładka 
dla 

pieszych

nN, H;
^Ps+G (ln); Pd (szg); Gpz 

(tpl);
Ps, Ps//Pd, Pr (szg);

^Ps, Pr, Ps+Ż, Ps//Pr+Ż, 
Pr+Ż (szg);

Ps, Po, Po//K (zg)

^ - w przypadku 
posadowienia obiektu 

poniżej zwierciadła wód 
podziemnych należy 

szczególną uwagę należy 
zwrócić na serię osadów 
piaszczystych (IVd), która 

charakteryzuje się 
obniżonymi wartościami 

parametrów 
wytrzymałościowych

2,0 – 3,4 m 
p.p.t.

Złożone - ze względu na 
występowanie nasypów 

niekontrolowanych w otworze nr 
52e, a także warstw gruntów w 

stanie plastycznym i średnio 
zagęszczonym (serie nr nr IIa, 

IId), zalegających w 
przypowierzchniowej strefie 

otworów rozpoznawczych, które 
charakteryzują się mniej 
korzystnymi parametrami 

geotechnicznymi. 
Dodatkowo, szczególną uwagę 
należy zwrócić na grunty warstw 

IIb, które 
 w stanie naturalnym są nośne i 
będą stanowić dobre podłoże 
budowlane, lecz w przypadku 

naruszenia ich struktury 
wewnętrznej, w znacznym 
stopniu osłabić można ich

właściwości fizykomechaniczne, 
aż do wywołania w efekcie stanu 

płynnego.

II Pośrednie

7+614,00 KL-8 Kładka 
pieszo-

rowerową

nN
Pd, Ps, Pr, Ps+Ż, Ps/Pr, 

Pr//Ps (szg);
 Gp, Gz (tpl);

^Ps, Ps+Ż, Pr, Pr//Ps (szg 
i ln)

Pd+G//Gp, Pd (ln);
Ps, Ps, Pr (szg)

^ - w przypadku 
posadowienia obiektu w 
poniżej zwierciadła wód 

podziemnych należy 

2,0 – 2,7 m 
p.p.t.

Złożone - ze względu na 
występowanie nasypów 

niekontrolowanych, a także 
gruntów w stanie luźnym bądź 

średnio zagęszczonym (seria nr 
Iid) w przypowierzchniowej 

strefie otworów 
rozpoznawczych. Utwory te 

należą do gruntów o obnizonej 
nośności i charakteryzują się 

mniej korzystnymi parametrami 
geotechnicznymi. 

II Pośrednie

STUDIUM GEOLOGICZNO – INŻYNIERSKIE

szczególną uwagę 
zwrócić na serię osadów 
piaszczystych (IVd), która 

charakteryzuje się 
obniżonymi wartościami 

parametrów 
wytrzymałościowych

Dodatkowo, szczególną uwagę 
należy zwrócić na grunty warstw 

IIb, które 
 w stanie naturalnym są nośne i 
będą stanowić dobre podłoże 
budowlane, lecz w przypadku 

naruszenia ich struktury 
wewnętrznej, w znacznym 
stopniu osłabić można ich

właściwości fizykomechaniczne, 
aż do wywołania w efekcie stanu 

płynnego.

8+200,00 WD-9 
WD na 
węźle 

Sadowa

Rozpoznanie terenu w 
rejonie projektowanego 

obiektu jest 
niewystarczające (zbyt 

płytkie otwory 
archiwalne).

nN,
Pg/Gp (tpl);

Ps, Pd, Pd//Ps (szg);
^Ps+G (szg)

2,7 – 2,8 m 
p.p.t.

Złożone - ze względu na:
 - zaleganie nasypów 

niekontrolowanych w otworach 
nr nr 110d, 111d;

- zaleganie  osadów rzecznych 
(warstwa IIe) w 

przypowierzchniowej strefie 
otworu rozpoznawczego nr 

110d, które charakteryzują się 
obniżonymi wartościami 

parametrów geotechnicznych.
Dodatkowo, szczególną uwagę 
należy zwrócić na grunty warstw 

IIb, które 
 w stanie naturalnym są nośne i 
będą stanowić dobre podłoże 
budowlane, lecz w przypadku 

naruszenia ich struktury 
wewnętrznej, w znacznym 
stopniu osłabić można ich

właściwości fizykomechaniczne, 
aż do wywołania w efekcie stanu 

płynnego.

II Pośrednie

8+700,00

KL-10 
(KN 8.97)

Kładka 
dla 

pieszych

nN, nB, H;
Pd+G (ln i szg)

Ps, Pd//Ps, Pd (szg);
^Ps//Pr, Pr (szg);

^ -  w przypadku 
posadowienia obiektu 

poniżej zwierciadła wód 
podziemnych należy 
szczególną uwagę 

zwrócić na serię osadów 
piaszczystych (IVd), która 

charakteryzuje się 
obniżonymi wartościami 

parametrów 
wytrzymałościowych

2,3 – 2,5 m 
p.p.t.

Złożone - ze względu na:
 - zaleganie nasypów 

niekontrolowanych w otworze nr 
83e, a także występowanie serii 
utworów rzecznych IId i IIe, w 
przypowierzchniowej strefie 

otworów rozpoznawczych, która 
charakteryzuje się znacznie 

gorszymi parametrami 
wytrzymałościowymi;

II Pośrednie

9+870,00 WS-11 
(WG 9.86)

ul. Marii 
Konopnic

kiej

nN, nB;
Pd+G+ π, Ps+G (szg);

G, Pg//Pd+G, Gp//Pg (tpl);
Ps, Ps+Ż, Ps+Pr, Ps//Pr 

(szg);
^Ps, Ps+Ż, Ps/Pd, Pr+Ż 

(ln i szg);
Pr+Ż+KO, Ps+Ż, 

Ps+Pr+Ż, Po (szg);
Po, Pr//Ps+Ż (zg)

^ -  w przypadku 
posadowienia obiektu 

poniżej zwierciadła wód 
podziemnych szczególną 
uwagę należy zwrócić na 

serię osadów 
piaszczystych (IVd), która 

2,0 – 3,4 m 
p.p.t.

*Złożone - ze względu na
 zaleganie na powierzchni 

warstwy nasypów 
niekontrolowanych.

Dodatkowo, szczególną uwagę 
należy zwrócić na grunty warstw 

IIb, które 
 w stanie naturalnym są nośne i 
będą stanowić dobre podłoże 
budowlane, lecz w przypadku 

naruszenia ich struktury 
wewnętrznej, w znacznym 
stopniu osłabić można ich

właściwości fizykomechaniczne, 
aż do wywołania w efekcie stanu 

płynnego

II Pośrednie
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charakteryzuje się 
obniżonymi wartościami 

parametrów 
wytrzymałościowych

10+560,00 

WS-12, T 
13

(WG 
10.64)

Węzeł 
„Kolejowa

”

H, nN;
Pg//Ps, Pg//Pd (tpl);

Ps, Ps//Pr, Ps//Pg, Ps+Ż, 
Ps//Pd (szg);

Pr, Pr+Ż, Ps (szg);
^Ps, Pr, Pr+Ż//Ps, Ps+Ż 

(szg);
Pr/Po, Po, Pr+Ż, Pr//Ps 

(szg);
Pr, Pr+Ż, Pr+Ż//Po (zg)

^ - w przypadku 
posadowienia obiektu w 
poniżej zwierciadła wód 

podziemnych szczególną 
uwagę należy zwrócić na 

serię osadów 
piaszczystych (IVd), która 

charakteryzuje się 
obniżonymi wartościami 

parametrów 
wytrzymałościowych

1,5 – 2,3 m 
p.p.t.

*Złożone - ze względu na
  zaleganie na powierzchni 

warstwy nasypów 
niekontrolowanych (ok. 1,0 m).

II/III

Pośrednie 
(WS-12)

Pośrednie
 (T -13)

11+729,00 
WS-14 

(WG 
11.92)

WD w 
ciągu S7 

(ul. 
Sierakow

ska)

H;
Pd, Pd/Ps, Pd/Pπ (szg);
Ps, Pr, Ps//Pr, Ps//Pd, 

Ps//Pr (szg);
 ^Ps (szg);

Ps, Ps+Ż, Pr+Ż (szg);
^Ps, Pr, Ps//Pr (szg)

^ - w przypadku 
posadowienia obiektu w 
poniżej zwierciadła wód 

podziemnych należy 
szczególną uwagę należy 
zwrócić na serie osadów 
piaszczystych (IVd), która 

charakteryzuje się 
obniżonymi wartościami 

parametrów 
wytrzymałościowych

0,7 – 1,0 m 
p.p.t.

Złożone -
ze względu na płytko 

występujące zwierciadło wód 
gruntowych

II Pośrednie

12+404,29 PP-15 

Przejście 
podziemn

e 
przeprow
adzające 
ścieżkę 
pieszo-

rowerową 

H,
Pd, Ps/Pd, Pd/Pπ, Ps, 

Ps// π (szg);
Gp+Ż//Ps, G//Pd (tpl);
Ps, Ps//Pd, Ps//Pg (zg)

2,8 – 3,4 m 
p.p.t

Proste
II

Bezpośrednie na 
wzmocnionym 

podłożu

13+110,23
PP-16
(WG 

13.10)

Przepust 
pod S7 

H;
Ps, Ps/Pd, Ps+Ż, Pd//Gp 

(szg);
Ps, Ps//Gp (zg);

Gπz (tpl)

3,3 – 3,8 m 
p.p.t.

Proste II
Bezpośrednie na 

wzmocnionym 
podłożu

14+496,50 WS-17 

Wiadukt 
drogowy 
w ciągu 

S7 
pełniący 
funkcję 

przejścia 
dla 

zwierząt 

H,
Pd, Pd+Ż (szg)

 

2,6- 2,5 m 
p.p.t.

Złożone II
Pośrednie
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14+887,00 
WS-18 

(WG 
14.97)

Wiadukt 
drogowy 
w ciągu 
S7 (ul. 

Dziekano
wska) 

H, nN;
Ps, Ps//Pd, Pd/Ps (szg);

Pd, Pπ (ln i szg);
Ps+Ż, Ps, Ps//Pr+Ż, Pd 

(szg);
Pg+Ż (tpl);

I, Gπz/I, I/Gπz (tpl)

 

2,5 – 4,5 m 
p.p.t.

*Złożone – ze względu na:
- zaleganie na powierzchni 

warstwy nasypów 
niekontrolowanych,

-zalegające w podłożu utwory 
rzeczne charakteryzujące się 

obniżonymi wartościami 
parametrów 

wytrzymałościowych (warstwy nr 
nr IVa i IVd)

- występujące w podłożu osady 
ilaste (warstwy nr IXa i nr IXb), 

które w wyniku kontaktu z 
wodami mogą wykazywać
właściwości pęczniejące i

tiksotropowe (w przypadku 
posadowienia obiektu w obrębie 

w/w serii).
Dodatkowo, szczególną uwagę 
należy zwrócić na grunty warstw 

IVj, które 
 w stanie naturalnym są nośne i 
będą stanowić dobre podłoże 
budowlane, lecz w przypadku 

naruszenia ich struktury 
wewnętrznej, w znacznym 
stopniu osłabić można ich

właściwości fizykomechaniczne, 
aż do wywołania w efekcie stanu 

płynnego.

II*
(* - w 

przypadku 
stwierdzenia 
pęczniejącyc

h 
właściwości 

iłów po 
wykonaniu 

specjalistycz
nych badań, 
dopuszcza 
się zmianę 
kategorii na 

III)

Pośrednie

15+790,00 
KL-19 

(KN 
15.87)

Kładka 
pieszo-

rowerowa

H;
Pd, Ps, Ps+Ż (szg);

Pr/Ps, Pr+Ż, Pr/Ps (szg);
G+Ż, Iπ (pzw)

1,3 – 1,8 m 
p.p.t.

Złożone ze względu na:
- dość płytko występujące 

zwierciadło wód gruntowych, 
które dodatkowo może ulec 

wahaniom ±0,5 m (maksymalnie 
±1,0 m)

- zalegające w podłożu osady 
ilaste (warstwy nr IXa i nr IXb), 

które w wyniku kontaktu z 
wodami mogą wykazywać
właściwości pęczniejące i

tiksotropowe (w przypadku 
posadowienia obiektu w obrębie 

w/w serii).

II*
(* - w 

przypadku 
stwierdzenia 
pęczniejącyc

h 
właściwości 

iłów po 
wykonaniu 

specjalistycz
nych badań, 
dopuszcza 
się zmianę 
kategorii na 

III)

Pośrednie

16+837,25
16+877,86

WK-20
Wiadukt 
kolejowy 
nad S7

Rozpoznanie terenu w rejonie projektowanego obiektu jest niemożliwe (brak otworów archiwalnych).

17+184,87 WD-21

Wiadukt 
drogowy 
w ciągu 

ul. 
Arkuszow

ej

Rozpoznanie terenu w 
rejonie projektowanego 

obiektu jest 
niewystarczające (zbyt 

płytkie otwory 
archiwalne oraz mała 

zbyt mała ilość 
informacji

H, Pd, Ps, G+KO

2,0 m p.p.t. *Złożone II Pośrednie

19+351,00 WS-22

Wiadukt 
drogowy 
w ciągu 

S7

Rozpoznanie terenu w 
rejonie projektowanego 

obiektu jest 
niewystarczające (zbyt 

płytkie otwory 
archiwalne).

nN, 
Pd

1,8 m p.p.t.

*Złożone
ze względu na:

- występowanie warstwy 
nasypów niebudowlanych w 
przypowierzchniowej strefie 

podłoża gruntowego (otwór nr 
W6/6)

II Pośrednie
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19+380,66 WD-23

Wiadukt 
drogowy 
w ciągu 

drogi 
DZ30-IIB

Rozpoznanie terenu w 
rejonie projektowanego 

obiektu jest 
niewystarczające (zbyt 

płytkie otwory 
archiwalne).

nN, Pd

1,8 m p.p.t.

*Złożone
ze względu na:

- występowanie warstwy 
nasypów niebudowlanych w 
przypowierzchniowej strefie 

podłoża gruntowego (otwór nr 
W6/6)

II Pośrednie

20+460,00

T-24

Tunel 
służący 

do 
przeprow
adzenia 
drogi S7

Rozpoznanie częściowe 
od km 21+000 do km 
22+161, na podstawie 

otworów 
wykorzystanych w 

wariancie II (patrz, TG 
21.04 – Tunel Bemowo)

nN, nB, H;
Ps+G,Pd, Ps, Pd//Ps 

(szg);

Gπ, Pg//G, πp (tpl);
I, I+Ż (pzw)

Gp+Ż,  πp/π (pzw)

4,5 – 6,5 m 
p.p.t.

Skomplikowane – ze względu 
na:

- możliwość wystąpienia na 
analizowanym terenie zjawiska 

sufozji, uwarunkowanego 
pylastym bądź drobnym 

uziarnieniem przesyconego 
wodą gruntu niespoistego, o 

słabych parametrach 
infiltracyjnych oraz małym 

stopniu zagęszczenia, 
-  zwierciadło wód gruntowych 
powyżej planowanego poziomu 
posadowienia analizowanego 

obiektu.
W związku z powyższym 

zalecane byłoby 
przeprowadzenie całkowitego 

odwodnienia w/w gruntów, bądź 
zastosowanie technologii 

uniemożliwiającej wystąpienie 
niekorzystnych zjawisk 
geologicznych (sufozja, 
kurzawka). W przypadku 

poprowadzenia projektowanego 
tunelu poniżej zwierciadła wody 

gruntowej, proponuje się np. 
uprzednie wykonanie ścian 
bocznych obudowy tunelu z 

wykorzystaniem ścian 
szczelinowych oraz 

uszczelniającej poziomej 
przesłony i pionowych przegród 

w technologii 
wysokociśnieniowej iniekcji 

strumieniowej (jet grouting), przy 
czym należy zwrócić uwagę, by 
przepona dolna była wykonana 

w taki sposób, aby zabezpieczyć 
przed przebiciem 

hydrostatycznym wody 
gruntowej. Zastosowanie w/w 
metody wzmocnienia podłoża 

powinno zapobiec 
uplastycznieniu i upłynnieniu 

gruntu, a także zapewnić m.in. 
eliminację wpływu osiadań 

długotrwałych lub ograniczenie 
nierównomierności osiadań, co z 
kolei mogłoby mieć niekorzystny 
wpływ na konstrukcje obiektów 

istniejących w najbliższym 
sąsiedztwie.

Należy zaznaczyć, iż w 
przypadku wykorzystania 

technologii, która całkowicie 
wyeliminuje zjawisko sufozji (np. 

zastosowanie w/w ścianek 
odcinających) można względnie 

przyjąć złożone warunki 
gruntowe na analizowanym 

obszarze.
Dodatkowo, materiał uzyskany z 

III
Pośrednie (ściany 

szczelinowe)
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wyrobiska, po przeprowadzeniu 
stosownych badań 

laboratoryjnych i niekiedy po 
jego „uszlachetnieniu” może 

okazać się przydatny do 
ponownego wbudowania w 

nasypy.

22+227,63 WD-25

Wiadukt 
drogowy 
w ciągu 

ul. Księcia 
Bolesława

H;
Pd, Ps (szg);
Ps, Pd (zg)

4,5 m p.p.t.

*Złożone - zwierciadło wód 
gruntowych powyżej 

planowanego poziomu 
posadowienia analizowanego 

obiektu 
W związku z powyższym na 

czas prowadzenia robót 
konieczne jest przeprowadzenie 

odwodnienia terenu.

III Pośrednie

0+033,20 WD-26

Wiadukt 
drogowy 
w ciągu 
łącznicy 
II.B.NS-

L01P

Rozpoznanie terenu w rejonie projektowanych obiektów jest niemożliwe (brak otworów archiwalnych).

*  -  rodzime  podłoże  gruntowe  zbudowane  jest  z  utworów  o  korzystnych  parametrach  geotechnicznych.  Stwierdzono  jednak 

występowanie  nasypów  niekontrolowanych,  a  ponieważ  §  4.2  "Rozporządzenia  Ministra  Transportu,  Budownictwa  i  Gospodarki 

Morskiej, z dnia 25 kwietnia 2012 roku, w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych", nie 

precyzuje miąższości nasypów niebudowlanych, przy której należy stwierdzić złożone warunki gruntowe, przyjęto je zawsze, gdy wtylko 

napotkano je w podłożu,  mimo iż niejednokrotnie ich miąższość była znikoma (co sprawia,  że zapewne zostaną przewidziane do 

wybrania).

8.3. ZBIORNIKI RETENCYJNE

Tabela nr 7. Geotechniczne warunki posadowienia zbiorników retencyjnych w ciągu drogi ekspresowej S7 – Wariant II 

(oraz częściowo I i IIb)

Kilometraż
Symbol 
obiektu

Rodzaj obiektu
Rodzaj i stan gruntu

Woda gruntowa
Warunki 

gruntowe
Kategoria 

geotechniczna
Sposób 

posadowienia

ok. 0+800 Z 0.71
Zbiornik  spełniający 
funkcję retencyjną

Gπ pl., Gp+H tpl,   Π//Pd tpl, 
Ps, Ps//Pr, Pd/Ps 

- Proste II
Posadowienie 
bezpośrednie

ok. 0+800 Z 0.81
Zbiornik  spełniający 
funkcję retencyjną

Pg, G tpl. Ps+G, Ps, Ps/Pd, 
Ps//Gπ, Pd szg

- Proste II
Posadowienie 
bezpośrednie

ok. 1+600 Z 1.56
Zbiornik  spełniający 
funkcję retencyjną

Gπ, Gπ//T tpl, Ps, Ps/Pd, 
Pd/Ps szg

- Proste II
Posadowienie 
bezpośrednie

ok. 1+650 Z 1.61
Zbiornik  spełniający 
funkcję retencyjną

Gπ, Gp/Gπ, Pg//Ps tpl., Ps, 
Pd szg

- Proste II
Posadowienie 
bezpośrednie

ok. 2+700 Z 2.72
Zbiornik  spełniający 
funkcję retencyjną

Pd//Pg, Pd+G, Pd, Pd//Ps, 
Pr szg

2,7 m p.p.t. Proste II
Posadowienie 
bezpośrednie

ok. 2+700 Z 2.74
Zbiornik  spełniający 
funkcję retencyjną

Ps+G, Ps, Pd szg, Gp, Pg 
tpl

- Proste II
Posadowienie 
bezpośrednie
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ok. 3+500 Z 3.71
Zbiornik  spełniający 
funkcję retencyjną

Gπ tpl, Pπ// Π, Ps, Pr szg 2,5 m p.p.t. Proste II
Posadowienie 
bezpośrednie

ok. 3+600 Z 3.77
Zbiornik  spełniający 
funkcję retencyjną

Gp/Pg, G//Pg tpl, Ps, Ps/Pd 
szg

2,0 m p.p.t. Proste II
Posadowienie 
bezpośrednie

ok. 4+700 Z 4.69
Zbiornik  spełniający 
funkcję retencyjną

G+H pl, Ps+G, Ps szg 1,8  m p.p.t. Proste II
Posadowienie 
bezpośrednie

ok. 5+200 Z 5.46
Zbiornik  spełniający 
funkcję retencyjną

Gp+H tpl, Pd+G, Ps/Pd, Ps, 
Ps+Pr, Ps+Ż szg

1,5 - 1,8 m p.p.t. Proste II
Posadowienie 
bezpośrednie

ok. 5+500 Z 5.72a
Zbiornik  spełniający 
funkcję retencyjną

nN, 
Pd, Ps/Pd, Ps szg 

1,5-  2,0 m p.p.t. Proste II
Posadowienie 
bezpośrednie

ok. 5+600 Z 5.72b
Zbiornik  spełniający 
funkcję retencyjną

Pd+G+H, Ps+G+H, Pd, 
Pd/Ps, Pd//Ps,  szg

2,8 m p.p.t. Proste II
Posadowienie 
bezpośrednie

ok. 6+700 Z 6.88
Zbiornik  spełniający 
funkcję retencyjną

Gp, Pg tpl, Pd, Ps+g, Ps, 
Ps//Pr, Pr szg

- Proste II
Posadowienie 
bezpośrednie

ok. 7+200 Z 7.17
Zbiornik  spełniający 
funkcję retencyjną

Pd, Ps+G//Pg, Ps, szg 1,9-  2,3 m p.p.t. Proste II
Posadowienie 
bezpośrednie

ok. 8+300 Z 8.45
Zbiornik  spełniający 
funkcję retencyjną

Pd+G//Pg, Pd+G, Pd, Ps, 
Pr, Pr//Ps szg

1,9 - 2,3 m p.p.t. Proste II
Posadowienie 
bezpośrednie

ok. 8+450 Z 8.58
Zbiornik  spełniający 
funkcję retencyjną

Pd+G, Pd, Ps, Ps//Pr, Pr 
szg

1,9 m p.p.t. Proste II
Posadowienie 
bezpośrednie

ok. 11+400 Z 11.51
Zbiornik  spełniający 
funkcję retencyjną

Ps szg 1,1 - 1,2 m p.p.t. Złożone II
Posadowienie 
bezpośrednie

ok. 16+400 Z 16.48
Zbiornik  spełniający 
funkcję retencyjną

Πp//Gπ tpl, Pd, Pd/Ps//G, 
Ps+Ż szg

1,0-  1,7 m p.p.t. Złożone II
Posadowienie 
bezpośrednie

ok. 17+860 Z 17.96
Zbiornik  spełniający 
funkcję retencyjną

Pπ, Pπ/Πp, Ps+G szg, Pg 
pl, Pg/Gp tpl/pl, Gp pzw

1,7 m p.p.t. Złożone II
Posadowienie 
bezpośrednie

*  -  nie  uzyskano  informacji  na  temat  planowanej  głębokości  posadowienia  oraz  typów  poszczególnych  zbiorników  (zbiornik 

otwarty/zamknięty).

9. WNIOSKI

1. Niniejsze  opracowanie  –  studium  geologiczno  –  inżynierskie  opracowano   w 

Pracowni Geologiczno-Inżynierskiej  Piotr Janiszewski Spółka Jawna w Łodzi, na 

zlecenie TRAKT Sp. z o. o. Spółka Komandytowa z siedzibą w Katowicach, w celu 

określenia  warunków gruntowo - wodnych występujących w rejonie projektowanej 

drogi ekspresowej S7  na odcinku  Czosnów – Trasa Armii Krajowej w Warszawie 

(wariant I: km 0+000 – 20+999.68; wariant II: km 0+000 – 23+417.46; wariant IIB: 

km 0+000 – 24+034.35).

2. W  oparciu  o  Rozporządzenie  Ministra  Transportu,  Budownictwa  i  Gospodarki 

Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 

posadowienia  obiektów  budowlanych  (Dz.  U.  2012  r.,  poz.  463) [7],  dla 

poszczególnych części obiektu budowlanego (korpus drogowy, obiekty inżynierskie) 

przyjęto  II  i  III  kategorię  geotechniczną,  a  szczegółowe  informacje  zawarto  w 
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tabelach nr 1 – 5.

3. Dopuszcza się zmianę kategorii geotechnicznej przez Projektanta po stwierdzeniu 

innych od przyjętych w badaniach warunków geotechnicznych.

4. Opis budowy geologicznej opracowano na podstawie:

• Szczegółowej  Mapy  Geologicznej  Polski  w  skali  1:50  000  arkusze:  Warszawa 

Zachód, Legionowo, Modlin;

• „Studium  techniczno-porównawcze  północnego  wylotu  z  Warszawy  drogi 

ekspresowej S-7 w kierunku Gdańska” Geotech Sp z.o.o.,  listopad 2004r.;

• „Studium geologiczne północnego wylotu z  Warszawy drogi  ekspresowej  S-7  w 

kierunku Gdańska” ITB Instytut Techniki Budowlanej, lipiec 2006r.;

• „Dokumentacji  określającej  warunki  geologiczno-inżynierskie podłoża dla budowy 

północnego  wylotu  z  Warszawy  drogi  ekspresowej  S-7  na  odcinku  Czosnów – 

Trasa Armii Krajowej w Warszawie” Morion Sp. z.o.o., luty 2010r.

5. W  niniejszej  opinii  zamieszczono  tylko  jedną  część  przekrojów  geologiczno  – 

inżynierskich,  pozyskanych  z  dokumentacji  archiwalnych.  Pozostałe  modele 

znajdują się w w/w opracowaniach.

6. Celem zadania inwestycyjnego jest budowa nowego wylotu drogi ekspresowej S7 z 

Warszawy w kierunku Gdańska. Budowa nowego odcinka pozwoli na:

• poprawienie bezpieczeństwa oraz komfortu podróżnych na trasie, gdzie odbywa się 

ruch drogowy o dużych prędkościach

• stworzenie północnego wylotu z Warszawy w kierunku Gdańska zapewniającego 

dużą przepustowość

• rozdzielenie ruchu lokalnego i związanego z drogą ekspresową poprzez budowę 

dróg lokalnych, obsługujących tereny przyległe do trasy.

7. Pod  względem administracyjnym  przebieg  przedmiotowych  wariantów  I,  II  i  IIB 

położony  jest  w  województwie  mazowieckim,  w  północno-zachodniej  części 

Warszawy  (dzielnice  Bemowo  i  Bielany)  oraz  w  gminach:  Czosnów,  Łomianki, 

Izabelin.

8. Zgodnie  z  podziałem  fizycznogeograficznym  Polski,  przedmiotowe  odcinki 
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projektowanej drogi ekspresowej S-7 położone są w obrębie makroregionu – Niziny 

Środkowomazowieckiej  i w granicach jednostek  niższego rzędu – mezoregionów: 

Kotliny Warszawskiej oraz Równiny Warszawskiej.

9. Pod względem hydrograficznym, rejon projektowanej inwestycji  położony jest   w 

dorzeczu  rzeki  Wisły,  częściowo  w  zlewni  I  rzędu  tej  rzeki  (od  Cząstkowa  do 

Dziekanowa Leśnego oraz od Dąbrowy Leśnej do Radiowa) i w zlewni II rzędu rzeki 

Utraty (lewobrzeżny dopływ Bzury w zlewni Wisły).

10.Podłoże  gruntowe  na  całym  obszarze  rozpoznania  charakteryzują  proste  oraz 

złożone  i  skomplikowane  warunki  gruntowo-wodne.  Skomplikowane  i  złożone 

warunki są determinowane zaleganiem wody gruntowej na niewielkiej głębokości 

(do  1,0  m)  oraz  zaburzeniami  glacitektonicznymi  w  końcowym  fragmencie 

przebiegu wariantów II i IIB.

11. Z  uwagi  na  fakt  iż  teren  Warszawy  jest  rejonem  występowania  niekorzystnych 

zjawisk  geologicznych,  tj.  sufozji  (uwarunkowanych  pylastym  bądź  drobnym 

uziarnieniem  przesyconego  wodą  gruntu  spoistego,  o  słabych  parametrach 

infiltracyjnych  oraz  małym  stopniu  zagęszczenia),  szczególną  uwagę  należy 

zwrócić  podczas  przeprowadzania  prac  odwodnieniowych  na  analizowanym 

terenie.  Nieprawidłowo  wykonane  odwodnienie,  zwłaszcza  osadów  o  drobnym 

uziarnieniu (piaski pylaste, piaski drobne) może skutkować wystąpieniem zjawisk 

kurzawkowych.

12.Badane  podłoże  reprezentują  głównie  niespoiste  utwory  rzeczne,  litologicznie 

wykształcone  jako  piaski  drobne  i  piaski  średnie.  W  mniejszym  stopniu 

wykształcony  jest  czwartorzęd  w  postaci  osadów  wodnolodowcowych,  glin 

zwałowych i osadów zastoiskowych.  W spągu rozpoznanego podłoża zanotowano 

plejstoceńskie  kompleksy  osadów  ilastych,  które  charakteryzują  się  mocno 

zdeformowanym stropem. Na powierzchni zalegają osady holoceńskie (piaszczyste 

osady rzeczne oraz spoiste mady) i humus (gleba), a także grunty antropogeniczne. 

13.Woda gruntowa o zwierciadle swobodnym, zalega praktycznie na całym obszarze 

badań, na głębokości od kilkudziesięciu centymetrów do kilku metrów. Dodatkowo 
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w  pokładach  oraz  w  soczewkach  międzyglinowych  wypełnionych  osadami 

wodnolodowcowymi  zanotowano  obecność  wód  gruntowych  na  różnych 

głębokościach, głównie w postaci zwierciadła naporowego. 

14.Szczegółową charakterystykę warunków gruntowo-wodnych wraz ze wskazaniem 

stopnia złożoności podłoża gruntowego oraz kategorii  geotechnicznej  wszystkich 

projektowanych obiektów zawarto w rozdziale 8.

15. Generalnie spływ wód z obszaru ich zalegania odbywa się w kierunku koryta Wisły, 

która na tym obszarze posiada charakter drenujący i  w znacznej mierze poziom 

tych wód w większości zależy od stanów wody w rzece Wiśle.

16. W opracowaniu  nie  wydzielono warstw geotechnicznych,  a  co  za  tym idzie  nie 

przydzielono  im  grup  nośności  Gi.  Orientacyjnie  niespoiste  osady  rzeczne  i 

wodnolodowcowe można zaliczyć do osadów niewysadzinowych (G1),  natomiast 

utwory spoiste do wysadzinowych i bardzo wysadzinowych (G3, G4). 

17. Ze względu na punktowy i bardzo ogólny charaktery rozpoznania należy w dalszym 

etapie prowadzenia robót rozszerzyć zakres badań geologicznych przez:

18. wykonanie otworów wiertniczych pod korpus drogowy, obiekty mostowe i wiadukty 

oraz inne obiekty inżynierskie,

19. wykonanie  sondowań  dynamicznych  gruntów  niespoistych  oraz  ewentualnie 

sondowań statycznych CPTU,

20. wykonanie badań laboratoryjnych na wytypowanych próbkach gruntów oraz wody 

gruntowej.

21. Ze względu na punktowy i bardzo ogólny charaktery rozpoznania należy w dalszym 

etapie prowadzenia robót rozszerzyć zakres badań geologicznych przez:

• wykonanie otworów wiertniczych pod korpus drogowy, obiekty mostowe i wiadukty 

oraz inne obiekty inżynierskie,

• wykonanie  sondowań  dynamicznych  gruntów  niespoistych  oraz  ewentualnie 

sondowań statycznych CPTU,

• wykonanie badań laboratoryjnych na wytypowanych próbkach gruntów oraz wody 

gruntowej.


