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Opinia geotechniczna dla modernizacji kompleksu basenów otwartych w Oleśnie

1. Wstęp

Przedstawioną opinię geotechniczną wykonano na zlecenie biura architektonicznego

METROPOLIS  Sp.  z  o.o.  Sp.  k., ul.  Narutowicza  12,  70-240 Szczecin,  w  związku

z zamiarem  inwestycyjnym,  jakim  jest  modernizacja  kompleksu  basenów  otwartych

w Oleśnie  przy  ul.  Tadeusza  Kościuszki  17. Inwestorem całości  przedsięwzięcia  jest

Gmina Olesno.

Celem  przedłożonej  opinii  było  ustalenie  kategorii  geotechnicznej  obiektu

budowlanego w zależności  od  skomplikowania  warunków gruntowych oraz  konstrukcji

obiektu budowlanego, a także określenie przydatności gruntów na potrzeby budownictwa.

Podstawą prawną do wykonania opinii geotechnicznej jest Rozporządzenie Ministra

Transportu,  Budownictwa  i Gospodarki  Morskiej  z dnia  25 kwietnia  2012 r.  w sprawie

ustalania  geotechnicznych  warunków  posadawiania  obiektów  budowlanych

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

1.1. Stan aktualny oraz projektowane prace

Obecnie  na  przedmiotowym  obszarze  znajduje  się  budynek  pensjonatu,  obiekty

rekreacyjne: boisko do koszykówki, kort tenisowy, niecki basenowe oraz tereny zielone

(trawnik  oraz  pojedyncze  drzewa).  Wszystkie  baseny  wraz  z  budynkiem  pensjonatu

powstały około roku 1935, natomiast kort tenisowy i boisko do koszykówki około 1978 r. 

Zamierzeniem Inwestora jest modernizacja istniejącej bazy basenów otwartych oraz

boisk sportowych. W tym celu przewiduje się rozbiórkę istniejących niecek żelbetowych

i budowę  nowych  o  innych  kształtach,  opartych  o  systemowe  rozwiązania

z wykorzystaniem  elementów  ze  stali  nierdzewnej  spawanych  ze  sobą.  Wprowadzone

zostaną  nowoczesne  i  energooszczędne  rozwiązania  technologiczne  uzdatniania  wody

basenowej. Projektuje się również zagospodarowanie terenu wokół nich z placem zabaw,

nogomyjkami  oraz  przestrzenią  na  ustawienie  parasoli  i  leżaków  wraz  z  systemem

odwodnienia  "plaży".  Przewiduje  się  budowę pawilonu,  który będzie pełnił  rolę  pełnej

obsługi kompleksu (zaplecze ratowników, technologii,  kasy, pomieszczenia higieniczno-

sanitarne). Planuje się modernizacje istniejących obiektów sportowych – kortu tenisowego

oraz  istniejącego  boiska,  na  miejscu  którego  powstanie  boisko  do  gry  w  piłkę  nożną

plażową,  które zimą wykorzystywane będzie jako lodowisko. Proponuje się  stworzenie

nowoczesnego zaplecza parkingowego dla samochodów osobowych, motocykli i rowerów.

Ponadto  projektuje  się  przebudowę  niezbędnej  infrastruktury  technicznej  (sieci
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i instalacje). Istniejący budynek pensjonatu poddany będzie remontowi oraz przebudowie

celem dostosowania do obowiązujących warunków technicznych.

Parametry  inwestycji  kwalifikują  ją  do  obiektów  drugiej  kategorii,  dla  których

zgodnie  z § 7.1  przywołanego  wcześniej  Rozporządzenia  [A]  opracowuje  się  opinię

geotechniczną, dokumentację badań podłoża gruntowego (która dla tego obiektu stanowi

oddzielne  opracowanie)  oraz  projekt  geotechniczny.  Z  wykonania  projektu

geotechnicznego zrezygnowano z uwagi na zbyt wczesny etap inwestycji.

1.2. Podstawa prawna

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

1.3. Wykorzystane materiały

[1]. Mapa topograficzna, arkusz Olesno w skali 1:50 000, godło M-34-37-B.

[2]. Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500.
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2. Opinia geotechniczna

2.1. Zakres badań

W ramach robót  terenowych, których wyniki  mają określić  warunki  geotechnicze,

budowę  geologiczną  i warunki  hydrogeologiczne  w rejonie  projektowanej  inwestycji

Zleceniodawca wyznaczył  wykonanie  6  otworów  geotechnicznych  o głębokości  3,0 m

każdy.  Z uwagi  na  zaleganie  w profilu  pionowym  utworów  organicznych  (namułów

i torfów), słabonośnych i wykazujących dużą ściśliwość, bądź też w celu potwierdzenia

budowy geologicznej część otworów przegłębiono, osiągając grunty mineralne m.in. piaski

pylaste  i  drobne  z  domieszką  piasków  średnich,  nośne  o korzystnych  parametrach

geotechnicznych. Głębokość każdego z otworów przedstawiono w poniższej tabeli:

Nr otworu Głębokość otworu [m p.p.t.]

1 5,5

2 4,0

3 4,5

4 3,5

5 3,5

6 3,0

Ponadto przy otworach nr 1, 3, 4 i 6 wykonano sondowanie dynamiczne, sondą DPL-

10kg.

Wyniki  badań  i ich  interpretację  przedstawiono  w dokumentacji  badań  podłoża

gruntowego.

2.2. Określenie kategorii geotechnicznej

Zgodnie  z  [A]  parametry  inwestycji  kwalifikują  ją  do  drugiej kategorii

geotechnicznej  obiektów  budowlanych.  Biorąc  pod  uwagę  stopień  skomplikowania

warunków gruntowych, określa się je jako jako złożone – występowanie warstw gruntów

niejednorodnych,  nieciągłych,  zmiennych  genetycznie  i litologicznie,  obejmujących

mineralne  grunty  słabonośne,  grunty  organiczne  i nasypy  niekontrolowane,

przy zwierciadle  wód gruntowych w poziomie  posadawiania w przypadku zastosowania

fundamentów  głębokich  oraz  przy  braku  występowania  niekorzystnych  zjawisk

geologicznych.

2.3. Określenie przydatności gruntów na potrzeby budownictwa

W profilu  geologicznym  na  wysokości terenu  badań  zalegają  wyłącznie  utwory

czwartorzędowe:
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• antropogeniczne:  nasypy  niebudowlane  (niekontrolowane),  głównie
piaszczyste,

• organiczne: gleba, namuły oraz torfy,

• sedymentacji rzecznej  wykształcone  w postaci  utworów  piaszczystych:
piasków  o  jednorodnym  stopniu  uziarnienia  (głównie  piaski  drobne
z domieszką  średnich  oraz  piaski  pylaste),  luźne,  średniozagęszczone  oraz
zagęszczone.

Przydatność  gruntów  na  potrzeby  budownictwa  określa  się  jako  zróżnicowane.

Utwory antropogeniczne, organiczne oraz mineralne piaszczyste w stanie luźnym, nie mogą

stanowić podłoża  dla  bezpośredniego  posadowienia  fundamentów.  Grunty  organiczne

zalegające w rejonie projektowanych dróg i parkingów również nie mogą stanowić podłoża

dla warstw konstrukcyjnych. Zalegające poniżej grunty rodzime, mineralne m.in.  piaski

drobne z domieszką średnich oraz piaski pylaste wykazują dużą jednorodność genetyczną

i litologiczną przy poziomym zaleganiu warstw. Grunty te w przeważającej części znajdują

się w stanie średniozagęszczonym i zagęszczonym wykazując korzystne wartości nośności.
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