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1. WSTĘP 

Niniejsza opinia geotechniczna została opracowana przez firmę KESKE Katarzyna Stolarska, Zrębice 

Pierwsze, ul. Łąkowa 5, gmina Olsztyn i uprawnionego geologa Stanisława Stolarskiego, na zlecenie Biura 

Projektów Budowlanych VIA Jarosław Borecki, ul. Graniczna 116 w Kłobucku. Zlecenie dotyczyło wykonania 

badań geotechnicznych podłoża gruntowego dla projektu budowy ścieżki rowerowej relacji Janiki - 

Zwierzyniec III w gminie Panki, pow. kłobucki. Podstawą do opracowania niniejszej opinii geotechnicznej są 

wyniki badań z trzech otworów badawczych o głębokości 2,0 m i jednego otworu o głębokości 4,0 m, badań 

geotechnicznych polowych nawierconych gruntów, obserwacji terenowych oraz informacji z niżej 

wymienionych materiałów geologicznych i literatury:

- Mapa Geologiczna Polski - PIG Warszawa,

- Mapa Hydrogeologiczna Polski - PIG Warszawa,

- Geografia Fizyczna Polski - Jerzy Kondracki - PWN Warszawa,

- Zarys Geotechniki - Zenon Wiłun - WKiŁ Warszawa,

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania 

geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz. U. 

z 2012 r. poz. 463).

2. OPIS PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI 

Według informacji uzyskanych od Projektanta zlecone badania geotechniczne posłużą do 

opracowania projektu budowy ścieżki rowerowej relacji Janiki - Zwierzyniec III w gminie Panki, powiat 

kłobucki. Ścieżka rowerowa o długości ca 1400 m zbudowana będzie w miejscu istniejącej drogi gruntowej, 

utwardzonej tłuczniem, szlaką, miejscami gryzem asfaltowym. Ścieżka rowerowa będzie przebiegać przez 

teren leśny od drogi powiatowej z Panek do Krzepic do zabudowań Leśniczówki Zwierzyniec III. Odcinek 

planowanej ścieżki rowerowej przedstawiono na mapie - zał. nr 1.

3. LOKALIZACJA OTWORÓW I PRACE MIERNICZE 

 Pod planowaną ścieżkę rowerową o długości ca 1400 m, Projektant założył trzy otwory 

badawcze (nr 1, 2, 3) o głębokości 2,0 m każdy i jeden otwór badawczy (nr 4) o głębokości 4,0 m. 

Otwór nr 1 zlokalizowano w odległości ca 100 m na wschód od drogi powiatowej z Panek do 

Krzepic. Otwór nr 2 zlokalizowano w odległości ca 560 m na wschód od drogi powiatowej. Otwór 

nr 3 zlokalizowano w odległości 950 m na wschód od drogi powiatowej. Otwór nr 4 zlokalizowano 

przy moście na rzece Kukówce w odległości ca 200 m na zachód od Leśniczówki Zwierzyniec III. 

Otwory w terenie wytyczono w miejscach ustalonych przez Projektanta na mapie do celów 

projektowych w skali 1:2000 - zał. nr 2. 
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4. WIERCENIE, OPRÓBOWANIE I BADANIA 

Pod planowany odcinek ścieżki rowerowej relacji Janiki - Zwierzyniec III, gmina Panki, powiat 

kłobucki, zgodnie ze zleceniem odwiercono trzy otwory badawcze (nr 1, 2, 3) o głębokości 2 m i jeden 

otwór badawczy (nr 4) o głębokości 4 m. Wiercenie otworów wykonano zestawem ręcznym o średnicy 

świdra Φ  5”.  Otwory odwiercono 14 kwietnia 2017 r. pod nadzorem geologa uprawnionego, Stanisława 

Stolarskiego, autora niniejszego opracowania. W  trakcie wiercenia otworów wykonano badania polowe, 

geotechniczne nawierconych gruntów, określono stopień zagęszczenia gruntów sypkich (piasków) ID na 

podstawie zwiercalności, a stopień plastyczności gruntów spoistych (glin) IL określono metodą 

wałeczkowania. Określono też naturalną wilgotność gruntów. Po zakończeniu badań pomierzono poziom 

wody w otworach nr 3 i 4, następnie otwory zlikwidowano, zasypując je uprzednio wydobytym urobkiem. 

Lokalizację wykonanych otworów przedstawiono na mapie w skali 1:2000 - zał. nr 2.

5. BUDOWA GEOLOGICZNA REJONU BADAŃ 

Omawiany teren badań, rejon gminy Panki, położony jest na obszarze Wyżyny Woźnicko-Wieluńskiej 

w mezoregionie zwanym Obniżeniem Krzepickim (wg J. Kondrackiego). W budowie geologicznej podłoża 

udział biorą utwory jury środkowej, wykształcone w postaci iłów i mułowców tzw. rudonośnych. Są one 

przykryte od powierzchni utworami czwartorzędowymi pochodzenia lodowcowego (zlodowacenie 

środkowopolskie). Utwory czwartorzędowe wykształcone są w postaci piasków różnoziarnistych, glin 

piaszczystych i pylastych.  Na obszarze badań wzdłuż drogi gruntowej (leśnej) z miejscowości Janiki do 

miejscowości Zwierzyniec III (Leśniczówka) od powierzchni do 0,3 - 0,4 m występuje warstwa utworów 

antropogenicznych - nasypów złożonych z tłucznia, szlaki, gryzu asfaltowego oraz piasku. W otworze nr 1 

pod warstwą nasypu do głębokości 2,0 m zalega piasek drobny, żółty, w spągu lekko pylasty, szary. 

W otworze nr 2 pod warstwą nasypu do 0,7 m występuje piasek średni, lekko gliniasty, szary, w spągu do 2,0 

m nawiercono glinę ilastą, szaro-żółtą. W otworze nr 3 pod warstwą nasypu zalega do 1,2 m piasek średni, 

szary, w spągu żółto-ceglasty. Poniżej do 2,0 m występuje piasek drobny, szary, zawodniony. W otworze nr 4 

wykonanym przy moście na rzece Kukówce, pod warstwą nasypu o grubości 0,4 m zalega piasek drobny, 

lekko gliniasty, szaro-żółto-brązowy. Poniżej do 1,5 m występuje namuł piaszczysty, ciemnoszaro-czarny, 

nawodniony. Na głębokości 1,5 - 4,0 m nawiercono ił zwięzły, ciemnoszaro-czarny (utwory jury środkowej). 

Z powyższego wynika, że na obszarze badań występuje prosta budowa geologiczna. Budowę geologiczną 

badanego terenu ilustrują karty dokumentacyjne utworów badawczych - zał. nr 3.
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6. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE 

Według mapy hydrogeologicznej Polski, rejon miejscowości Panki, Krzepice, należą do regionu 

Wieluńsko-Krakowskiego. Główny, użytkowy poziom wodonośny, to poziom czwartorzędowy, występujący 

w piaskach i żwirach, zalegających na iłach jury środkowej. Na obszarze badań czwartorzędowy poziom 

wody nawiercono w otworze nr 3, na głębokości 1,2 m w warstwie piasków drobnych i w otworze nr 4 na 

głębokości 1,3 m w warstwie namułu piaszczystego (otwór przy rzece Kukówce). Czwartorzędowy poziom 

wodonośny zasilany jest bezpośrednio z powierzchni przez opady atmosferyczne i ma swobodne 

zwierciadło. Pod względem hydrograficznym rejon badań znajduje się w zlewni rzeki Odry. Wody opadowe 

zbiera rzeka Kukówka i odprowadza do rzeki Liswarty i dalej do rzeki Warty i Odry.

7. OCENA WARUNKÓW GEOTECHNICZNYCH 
    BADANEGO PODŁOŻA GRUNTOWEGO 

Na terenie badań pod planowaną ścieżkę rowerową z miejscowości Janiki do miejscowości 

Zwierzyniec III (Leśniczówka), gmina Panki, powiat kłobucki, występują utwory czwartorzędowe, 

wykształcone w postaci nasypów, złożonych z tłucznia, szlaki, resztek asfaltu i piasku o grubości 0,3 - 0,4 m, 

piasków drobnych i średnich, lekko gliniastych oraz namułów piaszczystych przy rzece Kukówce.

Osady czwartorzędowe przykrywają serię iłów (rudonośnych) jury środkowej. Iły jury środkowej 

nawiercono w otworze nr 4 na głębokości 1,5 m. Na podstawie wykonanych wierceń, badań polowych 

geotechnicznych gruntów oraz w oparciu o obowiązujące normy, dotyczące gruntów budowlanych, 

dokonano ustalenia własności geotechnicznych oraz wydzielono warstwy geotechniczne. Nawiercone grunty 

podzielono na pięć warstw geotechnicznych:

- warstwa I - to nasyp, złożony z tłucznia, szlaki, resztek asfaltu i piasku o grubości 0,3 - 0,4 m.

- warstwa II - to piasek drobny, miejscami lekko gliniasty, średniozagęszczony o ID = 0,45 - 0,55 o grubości 

warstwy 0,4 - 1,7 m.

- warstwa III - to piasek średni, miejscami lekko gliniasty, średniozagęszczony o ID = 0,45 - 0,65 o grubości 

warstwy 0,4 - 0,9 m.

- warstwa IV - to glina ilasta, twardoplastyczna o IL = 0,20, zalegająca w otworze nr 2 na głębokości 0,7 - 

2,0 m.

- warstwa V - to ił zwięzły o IL = 0,10, nawiercony w otworze nr 4 na głębokości 1,5 - 4,0 m.

Wskaźnik CBR, Kąt tarcia wewnętrznego Φ i moduł ściśliwości Ee, przyjęto z literatury (Zarys Geotechniki 

- Zenon Wiłun).

Piasek drobny, lekko gliniasty - warstwa II

- stopień zagęszczenia ID = 0,45 - 0,55
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- wskaźnik CBR - 12%

- kąt tarcia wewnętrznego Φ = 30°

- moduł ściśliwości Ee = 500 - 600 kG/cm2

Piasek średni, lekko gliniasty - warstwa III

- stopień zagęszczenia ID = 0,45 - 0,65

- wskaźnik CBR - 28%

- kąt tarcia wewnętrznego Φ = 32°

- moduł ściśliwości Ee = 900 - 1000 kG/cm2

Glina ilasta, twardoplastyczna - warstwa IV

- stopień plastyczności IL = 0,20

- wskaźnik CBR - 8%

- kąt tarcia wewnętrznego Φ = 20°

- moduł ściśliwości Ee = 300 - 400 kG/cm2

Ił zwięzły - warstwa V

- stopień plastyczności IL = 0,10

- wskaźnik CBR - 5%

- kąt tarcia wewnętrznego Φ = 15°

- moduł ściśliwości Ee = 400 - 500 kG/cm2

Zaleganie poszczególnych warstw geotechnicznych ilustrują karty dokumentacyjne otworów 

badawczych - zał. nr 3.

8. WNIOSKI 

- Na obszarze badań pod planowaną ścieżkę rowerową z miejscowości Janiki do miejscowości Zwierzyniec 

III (Leśniczówka) zalegają osady czwartorzędowe, wykształcone w postaci nasypu o grubości 0,3 - 0,4 m, 

piasku drobnego i średniego oraz gliny piaszczystej. W otworze nr 4, przy rzece Kukówce, nawiercono na 

głębokości 1,5 m ił zwięzły (jura środkowa).

- Na obszarze badań w otworach nr 3 i 4 nawiercono czwartorzędowy poziom wody na głębokości: otwór 

nr 3 - 1,2 m, otwór nr 4 - 1,3 m.

- Z wykonanych badań wynika, że na obszarze badań pod planowaną ścieżkę rowerową występują dogodne 

warunki gruntowe.

- Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie 

ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych z dnia 25 kwietnia 2012 r. 
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stwierdzono, że na obszarze badań występują proste warunki gruntowe, a ścieżkę rowerową (obiekt 

liniowy) zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej.

- Należy nadmienić, że wykonane otwory to stwierdzenia punktowe. W innych miejscach mogą 

występować grunty o nieco odmiennych parametrach geotechnicznych.
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