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1. INFORMACJE OGÓLNE O TERENIE BADAŃ.  
Teren badań zlokalizowany jest w miejscowości Rydzewo, wzdłuż drogi 

powiatowej nr 2351W Unikowo-Modła-Sulerzyż. 

Rejon wykonanych badań fizjograficznie położony jest w południowo-zachodnim 

skraju Wzniesień Mławskich, stanowiących fragment Niziny Północno-Mazowieckiej, 

a pod względem geomorfologicznym na terenie falistej wysoczyzny morenowej, 

rozciętej zagłębieniem wytopiskowym, wciągniętym w sieć odpływu lokalnego cieku 

wodnego o nazwie Rosica, bezpośredniego dopływu Wkry. 

Teren badań pod względem zagospodarowania, generalnie ze wszystkich 

stron, sąsiaduje ze zwartą lub rozproszoną zabudową jednorodzinną.  

Teren wykonanych badań obejmuje ulicę o nawierzchni asfaltowej, bez 

chodnika i generalnie bez rowów przyrożnych. Jedynie w strefie zagłębienia 

występują obustronne rowy. W obrębie terenu objętego badaniami znajduje się 

nieliczna podziemna infrastruktura techniczna, głównie zlokalizowana prostopadle do 

osi jezdni.  

Generalnie powierzchnia terenu wzdłuż ulicy objętej rozpoznaniem opada ku 

części środkowej, stanowiącej zagłębienie wytopiskowe, z nachyleniem do 3%. 

Deniwelacje powierzchni terenu na terenie objętym badaniami dochodzą do 13 m. 

Teren wykonanych badań położony jest w granicach Nadwkrzańskiego Obszaru 

Chronionego Krajobrazu. Najbliższy obszar objęty ochroną Natura 2000 (Doliny Wkry 

i Mławki PLB140008) oddalony jest co najmniej 20 km na zachód od terenu 

wykonanych badań. 

 

2. OPIS WYKONANYCH BADAŃ. 
 

Prace terenowe (wiercenia badawcze) wykonano w uzgodnieniu z 

projektantem mgr inż. Andrzejem Dusińskim. 

W dniu 25.11.2017 roku, aby rozpoznać przestrzenny układ warstw gruntów w 

podłożu (różniących się genezą, rodzajem i stanem), wykonano małośrednicowe 

wiercenia geotechniczne (dwanaście sztuk), sprzętem ręcznym, systemem udarowo- 

okrętnym.  
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Otwory nr 1(2017) - 6(2017) zostały wykonane wzdłuż północnej krawędzi (nie 

dalej niż 0,2 m) nawierzchni asfaltowej a otwory nr 7(2017) – 12(2017) wzdłuż 

zachodniej  krawędzi nawierzchni asfaltowej. 

Otwory zostały wykonane do zmiennej głębokości 1,60 – 3,75 m. Otwór nr 

11(2017), o głębokości 3,75 m, został wykonany w rejonie predysponowanym do 

wykonania studni chłonnej. 

W czasie wykonywania otworów badawczych wykonano badania 

makroskopowe gruntu uzyskanego z każdego marszu świdra dla jakościowego 

określenia ich rodzaju, barwy, wilgotności, domieszek, konsystencji i zagęszczenia. 

Wykonane otwory badawcze zostały zlikwidowane poprzez zasypanie urobkiem. 

Wykonane na potrzeby niniejszej dokumentacji otwory badawcze wyznaczono 

w terenie metodą domiarów prostokątnych na podstawie aktualnej mapy sytuacyjno-

wysokościowej do celów projektowych. 

 

3. WYNIKI WYKONANYCH BADAŃ.  
 

Na podstawie wykonanych otworów badawczych ustalono, iż od powierzchni 

występują grunty holoceńskie grunty nasypowe i holoceńskie grunty organiczne. 

Grunty plejstoceńskie, zalegające pod gruntami holoceńskimi, zostały zdeponowane 

podczas stadiału środkowego zlodowacenia Warty i stanowią fragment 

polodowcowej wysoczyzny falistej oraz fragment równiny sandrowej. Pierwotne 

ukształtowanie terenu zostało jedynie w niewielkim zakresie zmienione w wyniku 

działalności inwestycyjnej człowieka, o czym świadczy występowanie gruntów 

antropogenicznych. 

Na terenie objętym rozpoznaniem stwierdzono bardzo dużą zmienność 

litologiczną gruntów. 

W skrajnej północnej (do km 4+750) części odcinka drogi objętej rozpoznaniem 

po gruntami nasypowymi, o niewielkiej grubości tj. do 0,25 m, występują 

wodnolodowcowe piaski drobne z wkładkami pyłów piaszczystych. 

W północno-środkowej (km 4+750 - 5+150) części odcinka drogi objętej 

rozpoznaniem pod gruntami nasypowymi, tworzącymi przede wszystkim nasyp 

niebudowlany, występują grunty organiczne (namuły gliniaste, grunt próchniczny, 

torfy), których spąg zalega na głębokości 0,95 – 1,85 m p.p.t. Poniżej występują 

przede wszystkim grunty zastoiskowe – pyły piaszczyste i piaski pylaste. 
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W południowo-środkowej (km 5+150 - 5+425) części odcinka drogi objętej 

rozpoznaniem pod gruntami nasypowymi o niewielkiej grubości występują grunty 

morenowe, przede wszystkim gliny piaszczyste, a w stropie eluwia glin piaszczystych 

– piaski drobne, lekko gliniaste i piaski pylaste. 

W skrajnej południowej (od km 5+425) części odcinka drogi objętej 

rozpoznaniem pod gruntami nasypowymi o niewielkiej grubości występują czołowo- 

morenowe grunty sypkie, przede wszystkim piaski drobne. 

W poszczególnych otworach stwierdzono: 

Nr otworu Pikietaż 
Grubość 

nasypu nie-
budowlanego 

grubość 
nasypu 

budowlanego 

grubość 
gruntów 

nasypowych 

grubość 
gruntów 

próchnicznych  

Głębokość 
spągu gruntów 
słabonośnych 

1(2017) 4+550 0,00 0,45 0,45 0,00 0,00 
2(2017) 4+680 0,25 0,00 0,25 0,00 0,25 
3(2017) 4+780 0,25 0,20 0,45 0,60 1,05 
4(2017) 4+855 0,15 0,45 0,60 1,25 1,85 
5(2017) 4+955 0,85 0,10 0,95 0,00 0,95 
6(2017) 5+105 1,10 0,45 1,55 0,00 1,55 
7(2017) 5+240 0,00 0,10 0,10 0,00 0,00 
8(2017) 5+365 0,20 0,00 0,20 0,00 0,20 
9(2017) 5+475 0,15 0,00 0,15 0,30 0,45 

10(2017) 5+610 0,30 0,00 0,30 0,55 0,85 
11(2017) 5+755 0,25 0,00 0,25 0,00 0,25 
12(2017) 5+920 0,00 0,20 0,20 0,00 0,00 

 

Według obserwacji dokonanych w strefie krawędziowej nawierzchni asfaltowej, 

do ca km 5+200 pod nawierzchnią asfaltową występuje podbudowa wykonana z 

otoczaków skał lokalnych (bruk) o grubości ca 0,10 m i podsypki piasków drobnych i 

pospółki gliniastej o grubości 0,20-0,35 m. Lokalnie warstwa bruku występuje dopiero 

na głębokości 0,40 m p.p.t. Od km 5+200 w brzegowej strefie krawędzi nawierzchni 

asfaltowej nie stwierdzono warstwy bruku a nawierzchnia asfaltowa występuje na    

podsypce pospółki gliniastej lub piasków drobnych o grubości 0,15-0,35 m. 

 

4. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE.  
 

Podczas wykonywania otworów stwierdzono zwierciadło wód gruntowych 

zarówno o zwierciadle swobodnym jak i napiętym oraz w formie sączeń. 

W otworach wykonanych w dniu 25.11.2017 roku stwierdzono zwierciadło 

wody gruntowej: 
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Nr otworu 
Zwierciadło nawiercone Zwierciadło ustabilizowane 

Głębokość                 
[m p.p.t.] 

Rzędna                
[m n.p.m.] 

Głębokość               
[m p.p.t.] 

Rzędna              
[m n.p.m.] 

2(2017) 1,00 114,40 1,00 114,40 
3(2017) 1,05 113,45 0,65 113,85 
4(2017) 1,85 113,05 0,95 113,95 
5(2017) sączenia sączenia 1,20 114,45 
6(2017) sączenia sączenia 1,10 116,20 

 
Otwory zostały wykonane w okresie wysokich stanów wód gruntowych. 

Sezonowe wahania wód gruntowych mogą dochodzić do -0,5 m 

 

5. WŁAŚCIWOŚCI FIZYKO-MECHANICZNE GRUNTÓW.  
 

W trakcie wykonywania otworów badawczych prowadzono makroskopową 

analizę gruntów, na podstawie której wydzielono cztery warstwy gruntów: 

I – grunty nasypowe; 

II - grunty organiczne; 

III – rodzime grunty sypkie; 

IV – rodzime grunty spoiste. 

W oparciu o wyznaczone w terenie parametry wiodące ustalono ich parametry 

geotechniczne.  

Warstwa I obejmuje antropogeniczne grunty nasypowe. Do podwarstwy IA 

zaliczono nasyp niebudowlany o grubości średnio 0,30 m, zbudowany z gruntu 

próchnicznego lokalnie z domieszką żwiru i rozkruszonego asfaltu. Do podwarstwy IB 

zaliczono nasyp budowlany, tworzący ca 0,10 m warstwę otoczaków skał lokalnych 

(bruk). Do podwarstwy IC zaliczono nasyp budowlany, tworzący występującą lokalnie 

pospółkę lekko gliniastą, w stanie odpowiadającym średniozagęszczonym gruntom 

sypkim, o wartości charakterystycznej stopnia zagęszczenia ID wynoszącym 0,55. Do 

podwarstwy ID zaliczono nasyp budowlany, zbudowany z piasków drobnych i 

piasków pylastych, w stanie odpowiadającym średniozagęszczonym gruntom sypkim, 

o wartości charakterystycznej stopnia zagęszczenia ID wynoszącym 0,50.  

Do warstwy  II zaliczono grunty organiczne. Do podwarstwy IIA zaliczono grunt 

próchniczny a do warstwy IIB, stwierdzone w rejonie otworu nr 4(2017) torfy barwy 

czarnej. 



 7

Do warstwy III zaliczono rodzime grunty sypkie. Do podwarstwy IIIA zaliczono 

mało wilgotne i mokre piaski drobne i rzadziej występujące piaski pylaste, w stanie 

średniozagęszczonym, o wartości charakterystycznej stopnia zagęszczenia ID 

wynoszącym 0,55. Do podwarstwy IIIB zaliczono nawodnione piaski drobne i rzadziej 

występujące piaski pylaste, w stanie średniozagęszczonym, o wartości 

charakterystycznej stopnia zagęszczenia ID wynoszącym 0,45. 

Warstwa IV obejmuje rodzime grunty małospoiste. Do podwarstwy IVA 

zaliczono pyły piaszczyste genezy zastoiskowej, o konsystencji twardoplastycznej na 

pograniczu plastycznej, gdzie wartość charakterystyczna stopnia plastyczności IL 

wynosi co najwyżej 0,25. Do podwarstwy IVB zaliczono gliny piaszczyste genezy 

morenowej, o konsystencji twardoplastycznej, gdzie wartość charakterystyczna 

stopnia plastyczności IL wynosi co najwyżej 0,15. 

Grunty warstwy IA, II i IV ze względu na wysadzinowość gruntów zaliczają się 

do gruntów wysadzinowych. 

Grunty warstw IA i II nie mogą stanowić podłoża budowlanego projektowanej 

przebudowy i winny podlegać wymianie.  

Zestawienie danych liczbowych właściwości gruntów: 

Nr 

warstwy 

Stan 
gruntu 

Wilgotność 
naturalne 

Gęstość 
objętościowa Spójność Kąt tarcia 

wewnętrznego 
Endometryczny 

moduł ściśliwości 
pierwotnej 

Moduł 
odkształcenia 
pierwotnego 

ID/IL [%] [t/m3] [kPa] [o] [Mpa] [MPa] 

IA Grunty słabonośne 
IB ----- 
IC 0,55 4 1,75 - 38o00’ 162,5 150,0 
ID 0,50 6 1,65 - 30o30’ 62,5 47,5 
II Grunty słabonośne 

IIIA 0,55 6 1,65 - 31o00’ 72,5 52,5 
IIIB 0,45 24 1,90 - 30o00’ 60,0 42,5 
IVA 0,25 19 2,05 15,0 13o30’ 25,0 18,0 
IVB 0,15 12 2,20 40,0 22o00’ 52,5 42,5 

 

 
6. WNIOSKI. 

 

1. Warunki gruntowo-wodne wzdłuż projektowanej rozbudowy drogi powiatowej 

nr 2531W w miejscowości Rydzewo rozpoznano na podstawie dwunastu 

otworów badawczych, wykonanych wzdłuż krawędzi nawierzchni asfaltowej (w 

odległości nie większej niż 0,20 m). 
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2. Poza konstrukcją drogi powiatowej od powierzchni terenu występuje 

przeważnie nasyp niebudowalny, o grubości przeważnie od 0,15 m do 0,30 m, 

stanowiący grunty słabonośne. Jedynie lokalnie bezpośrednio od powierzchni 

terenu występuje nasyp budowlany, zbudowany z pospółki lekko gliniastej, 

warstwy otoczaków i piasków drobnych. 

3. W strefie od km 4+750 do km 5+150 poniżej nasypu niebudowlanego  

występują grunty organiczne (namuły gliniaste, grunt próchniczny, torfy), 

których spąg zalega na głębokości 0,95 – 1,85 m p.p.t. Poniżej występują 

przede wszystkim grunty mało spoiste o genezie zastoiskowej. 

4. Warunki wodne są zmienne: 

- od km 4+500 do km 4+600 km dobre; 

- od km 4+600 do km 4+675 km przejściowe; 

- od km 4+675 do km 4+900 km złe; 

- od km 4+900 do km 5+150 km przejściowe; 

- od km 5+150 do km 6+071 km dobre. 

Warunki wodne zostały określone przy wysokim poziome wód gruntowych.  

5. W podłożu projektowanej przebudowy drogi występują: 

- od km 4+500 do km 4+750, poniżej gruntów nasypowych o grubości 0,15-

0,25 m, grunty zaliczone do grupy nośności podłoża G1; 

- od km 4+750 do km 5+150 występują grunty słabonośne, których spąg 

zalega na głębokości 0,95-1,85 m p.p.t. 

- od km 5+150 do km 5+425, poniżej gruntów nasypowych o grubości ca 

0,20 m, grunty zaliczone do grupy nośności podłoża G3; 

- od km 5+425 do km 5+575, poniżej gruntów nasypowych o grubości do 

0,45 m grunty zaliczone do grupy nośności podłoża G1; 

- od km 5+575 do km 5+710 występują grunty słabonośne, których spąg 

zalega na głębokości do 0,85 m p.p.t., a poniżej grunty zaliczone do grupy 

nośności podłoża G3; 

- od km 5+710 do km 6+071, poniżej gruntów nasypowych o grubości do 

0,25 m grunty zaliczone do grupy nośności podłoża G1; 

6. W strefie krawędziowej nawierzchni asfaltowej, do ca km 5+200 pod 

nawierzchnią asfaltową występuje podbudowa wykonana z otoczaków skał 

lokalnych (bruk) o grubości ca 0,10 m i podsypki piasków drobnych i pospółki 

gliniastej o grubości 0,20-0,35 m. Lokalnie warstwa bruku występuje dopiero 
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na głębokości 0,40 m p.p.t. Od km 5+200 w brzegowej strefie krawędzi 

nawierzchni asfaltowej nie stwierdzono warstwy bruku a nawierzchnia 

asfaltowa występuje na  podsypce pospółki gliniastej lub piasków drobnych o 

grubości 0,15-0,35 m. 
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