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1.      Przedmiot inwestycji   

 Przedmiotem inwestycji jest budowa części nieutwardzonej ulicy Kosińskiego wraz               

z rozbudową kanalizacji deszczowej i przebudową obiektów infrastruktury technicznej 

kolidującej z inwestycją. 

Wykaz zajmowanych działek: 

Dz. nr ew.: 271, 272/6, 272/7, 266, 283 położonych w obrębie geodezyjnym nr 69                           

m. Bydgoszcz. 

 

2.      Inwestor        

Inwestorem jest:  

Stowarzyszenie pn. Budowa Ulicy Kosińskiego; ul. Kosińskiego 18, 85-331 Bydgoszcz. 

 

3. Jednostka projektująca       

Projekt został wykonany przez firmę: 

Łukasz Śpica Biuro Projektów Budownictwa Drogowego SPILUK Projekt; ul. Bytowska 32,                    

89-600 Chojnice. 

  

4.     Podstawa opracowania  

Podstawą opracowania jest umowa nr 1/6/2016 z dnia 20.062016r. zawarta 

pomiędzy Stowarzyszeniem pn. Budowa ulicy Kosińskiego, a firmą Łukasz Śpica Biuro 

Projektów Budownictwa Drogowego SPILUK Projekt. 

 

5.     Podstawy techniczne oraz materiały do projektowania   

 Projekt opracowano na podstawie następujących materiałów: 

- umowa i uzgodnienia z Inwestorem, 

- warunki i uzgodnienia z gestorami sieci, 

- mapa do celów projektowych w skali 1:500 sporządzona przez GEO-KOMPLEX Karolina 

Mazur zarejestrowana w Miejskiej Pracowni Geodezyjnej w Bydgoszczy pod                                     

nr P.0461.2016.2153, 

- własne uzupełniające pomiary inwentaryzacyjne, 

- obowiązujące przepisy i normy, 

- dokumentacja geotechniczna. 
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6.          Istniejący stan zagospodarowania terenu  

Odcinek ulicy gen. Amilkara Kosińskiego, będący w zakresie niniejszego opracowania, 

znajduje się na osiedlu Jary miasta Bydgoszczy. Teren inwestycji rozpoczyna się od 

skrzyżowania z ul. Jana Ostroroga, natomiast kończy na skrzyżowaniu z ul. Gen. Antoniego 

Madalińskiego. 

Wzdłuż ulicy gen. Amilkara Kosińskiego występuje gęsta zabudowa jednorodzinna. 

Przedmiotowy teren inwestycji posiada nawierzchnię ziemną, w obrębie którego występuje 

zarówno uzbrojenie podziemne jak i naziemne.  

Jako uzbrojenie podziemne występuje: 

- wodociąg, 

- gazociąg, 

- kable energetyczne, 

- kable teletechniczne, 

- sieć kanalizacji sanitarnej, 

- sieć kanalizacji deszczowej. 

Jako uzbrojenie naziemne występuje: 

- linia telekomunikacyjna, 

- linia energetyczna. 

 

7.      Zakres opracowania    

W ramach opracowania projektuje się budowę pieszo-jezdni, opasek. W zakres 

dokumentacji wchodzi również projekt budowy elementów kanalizacji deszczowej, 

kanalizacji pod budowę nowego oświetlenia oraz zabezpieczenie istniejących kabli 

energetycznych. 

 

8.         Rozwiązania projektowe 

8.1  Branża drogowa 

Zakres opracowania obejmuje: 

• budowę pieszo-jezdni o zmiennej szerokości 3,5-8,1 m z kostki betonowej szarej o kształcie 

dwuteowym gr. 8 cm         – 1750,2 m2 

• budowę opaski z kostki betonowej grafitowej o kształcie prostokątnym gr. 8 cm – 202,2 m2 

• budowę chodnika z kostki betonowej szarej z rozbiórki    – 22,5 m2 
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• odtworzenie nawierzchni z kostki betonowej szarej gr. 8 cm na styku projektowanej i 

istniejącej nawierzchni        – 7,4 m2 

• ustawienie krawężników betonowych 15x22x100 cm     – 391,6 m 

• ustawienie oporników betonowych 12x25x100 cm     – 164,4 m 

• ustawienie obrzeży betonowych 8x30x100 cm     – 6,5 m 

• wykonanie kanalizacji technicznej 1 otworowej Ø110    – 245,1 m 

• ułożenie rur dwudzielnych Ø110 na istniejących kablach nn-0,4kV   – 309,2 m 

• ułożenie rur dwudzielnych Ø160 na istniejących kablach SN-15kV   – 113,3 m 

 

8.2  Branża sanitarna – kanalizacja deszczowa 

Zakres opracowania obejmuje budowę: 

• wpustów ulicznych betonowych DN500       – 7 szt. 

• instalacji kanalizacji deszczowej z rur PVC-U litych śr.200x5,9mm SN8  – 14,8 m 

• studni żelbetowych Ø1200 z włazem żeliwnym typ D400     – 1 szt. 

 

9 Rozwiązanie kolizji z sieciami uzbrojenia podziemnego 

9.1  Sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej 

 Należy przestrzegać wytycznych zawartych w uzgodnieniu wydanym przez MWiK            

Sp. z o.o. w Bydgoszczy. Znajdujące się w pasie drogowym włazy kanalizacyjne, zasuwy oraz 

hydranty należy wyregulować wysokościowo. 

 

9.2  Sieć gazowa 

Należy przestrzegać wytycznych zawartych w uzgodnieniu wydanym przez Polską 

Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. Znajdujące się w pasie drogowym skrzynki na zasuwach 

gazowych wyregulować wysokościowo. 

 

9.3  Sieć elektroenergetyczna 

Należy przestrzegać wytycznych zawartych w warunkach wydanych przez ENEA 

Operator Sp. z o.o. Pod projektowanymi zjazdami oraz miejscami postojowymi należy 

ochronić istniejące kable nn-0,4kV rurą dwudzielną Ø110, natomiast kable SN-15kV rurą 

dwudzielną Ø160. 
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9.4  Sieć telekomunikacyjna 

Przestrzegać wytycznych zawartych w uzgodnieniu wydanym przez Orange Polska                 

S. A. oraz Netia S. A. Znajdujące się w pasie drogowym studnie teletechniczne należy 

wyregulować wysokościowo. 

 

10   Obszar oddziaływania obiektu (zgodnie z art. 3 pkt. 20 Ustawy Prawo Budowlane) 

              Stwierdza się, że planowana budowa części nieutwardzonej ulicy Kosińskiego wraz               

z rozbudową kanalizacji deszczowej i przebudową obiektów infrastruktury technicznej 

kolidującej z inwestycją ma obszar oddziaływania zamykający się w granicach działek 

inwestora tj. dz. nr ew.: 271, 272/6, 272/7, 266, 283 położonych w obrębie geodezyjnym               

nr 69 m. Bydgoszcz. 

 

11 Ochrona konserwatorska 

 Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie znajduje się                               

w archeologicznej strefie prawnej ochrony konserwatorskiej. 

 

12 Powierzchnia zabudowy 

Rodzaj zabudowy Powierzchnia [m2] 

Pieszo-jezdnia 1750,2 

Opaska z kostki betonowej 202,2 

Chodnik z kostki betonowej z rozbiórki 22,5 

Nawierzchnia jezdni do odtworzenia 7,4 

RAZEM 1982,3 
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13 Uwagi końcowe 

Przyjęte rozwiązania projektowe mogą być zmienione przez projektanta w ramach 

nadzoru autorskiego, z uwzględnieniem zobowiązań wynikających z przepisów prawa 

budowlanego oraz praw osób trzecich. Ze względu na możliwość występowania 

niezinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego należy zachować ostrożność podczas 

prowadzenia wszelkich robót ziemnych. W przypadku wątpliwości co do lokalizacji 

uzbrojenia podziemnego należy skorzystać z oryginalnych naniesień i wykonać przekopy 

kontrolne celem dokładnej lokalizacji urządzeń podziemnych w obecności gestora sieci. 

 

       Opracował: 



PG “Gruntownia” 

Hallera 5/7 

Bydgoszcz 85-795 

tel. 691 813 589 

NIP: 554-28-66-106 
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dla przebudowy ul. Kosińskiego w Bydgoszczy 
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............................... 
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I.DANE  OGÓLNE 

 

1.Tytuł tematu: Przebudowa ul. Kosińskiego w Bydgoszczy 

                                              

2. Cel opracowania: 

        Celem przeprowadzonych badań jest rozpoznanie i udokumentowanie warunków 

 gruntowo-wodnych dla projektowanej inwestycji, a w szczególności: 

  - rozpoznanie przestrzennego układu warstw geologicznych podłoża gruntowego 

  - wydzielenie warstw geotechnicznych 

  - określenie parametrów fizyczno-wytrzymałościowych wydzielonych warstw 

  - określenie głębokości zalegania wody gruntowej 

  - ocena przydatności terenu dla realizacji projektowanej inwestycji 

 

3. Charakterystyka projektowanej inwestycji 

    Projektuje się przebudowę ulicy Kosińskiego na odcinku od ul. Ostroroga do ul. 

Madalińskiego. Projektuje się budowę utwardzonej nawierzchni z kostki polbrukowej. 



Przewiduje się obciążenia od ruchu lokalnego samochodów osobowych i dostawczych o 

małej częstotliwości.  

Projektowany obiekt należy  do I -szej kategorii geotechnicznej.  

 

4.Charakterystyka środowiska geograficznego 

4.1 Topografia i  zagospodarowanie terenu 

      Dokumentowany teren położony jest w obrębie dzielnicy Jary w Bydgoszczy w pasie 

istniejącej ul. Kosińskiego na odcinku od ul. Ostroroga do ul. Madalińskiego o długości około 

150m. Obecna nawierzchnia jest nieutwardzona pokryta od góry szlaką wymieszaną z 

piaskami i gruzem. Uzbrojenie podziemne w badanym pasie drogi stanowią linie 

energetyczne, gazociągi i wodociągi oraz kolektory kanalizacji deszczowej i sanitarnej 

ułożone w strefie głębokości 0,8 – 2,5m poniżej powierzchni terenu.   

 W  pobliskim sąsiedztwie terenu badań w posadowione są stare domy jednorodzinne, 

znajdują się one w dobrym stanie technicznym i nie wykazują usterek wynikających z 

przesłanek geologicznych. 

 

 4.2 Geomorfologia 

          W ujęciu geomorfologicznym analizowany obszar położony jest w obrębie wyższego 

tarasu Kotliny Toruńskiej.  

 

4.3 Hipsometria 

     Powierzchnia terenu w obszarze badań jest płaska. Rzędne terenu mieszczą się tu w 

przedziale 70,05 – 70,66 m npm, deniwelacje osiągają 0,6m.   

 

5. Zakres i metodyka wykonanych prac 

5.1 Prace terenowe 

- współrzędne płaskie punktów badawczych wytyczono metodą ortogonalną z dowiązaniem 

do istniejących szczegółów terenowych. Współrzędne wysokościowe określono na podstawie 

odczytów z dostarczonego podkładu geodezyjnego.  

 

- wiercenia:- wykonano 3 otwory geologiczne badawcze do głębokości 3,0 m p.p.t., ręcznie 

świdrem SRO o średnicy 90 mm. Łącznie przewiercono 9,0 m podłoża gruntowego.  

 



- sondowania:- wykonano badania stopnia zagęszczenia w 3 punktach lekką sondą udarową 

w zakresie głębokości 0,4 – 3,0m. Łącznie przesondowano 7,6m. 

 

W trakcie wierceń prowadzono na bieżąco z każdego postępu wiercenia badania 

makroskopowe przewiercanych gruntów.  

Prace terenowe wykonano w dniu 23.06.2016 r pod stałym nadzorem geologicznym. 

 

II. WARUNKI GRUNTOWO – WODNE 

 

1. Charakterystyka geologiczno - geotechniczna podłoża 

Klasyfikację oraz symbolikę utworów gruntowych występujących w podłożu w  aspekcie 

geotechnicznym przyjęto zgodnie z zaleceniami normy PN-81/B-03020. Podłoże, które w 

rozumieniu normy PN-86/B-02480 zbudowane z gruntów nasypowych i rodzimych, 

mineralnych, sypkich podzielono na warstwy geotechniczne, przyjmując jako podstawę 

podziału wydzielenia geologiczne różniące się genezą, stratygrafią oraz litologią. Zalegające 

w podłożu grunty ujęto w jednostki geotechniczne zgodnie z normą PN-/B -02479;1998 

Dokumentowanie geotechniczne. 

  Niezbędne parametry geotechniczne ustalono metodą “B” na podstawie badań terenowych 

wykonanych zgodnie z PN-EN 1997-1 i PN-EN 1997-2, tabel oraz wykresów korelacyjnych 

podanych w  w/w  normach. 

   W budowie geologicznej dokumentowanego terenu w strefie przypowierzchniowej do 

głębokości wykonanych wierceń tzn. 3,0 m p.p.t. wyróżniono osady czwartorzędowe 

holocenu i plejstocenu. 

 

Czwartorzęd (Q) 

Holocen (Qh) 

Nasypy budowlane (QhNB) – to niejednorodna mieszanina w partii stropowej pospółka lub 

beton /. Całkowita grubość powyższej warstwy jest zmienna od 0,3 do 0,5m. 

 

Nasypy niebudowlane (QhNN) 

Warstwa I – to niejednorodna mieszanina w partii stropowej szlaki , piasków i gruzu do 

głębokości 0,2 – 0,4m. Poniżej tej warstwy zbudowane są głównie z przemieszanych piasków 

średnich, drobnych i humusowych. Zalegają do zmiennej głębokości od 0,7 do 2,5m 

stanowiąc zasypki wykopów pod istniejące uzbrojenie. Na podstawie badań wykonanych 



lekką sondą udarową DPL wykształcone są w stanie średnio zagęszczonym o wartości  

stopnia zagęszczenia ID
 = 0,40 w strefie głębokości do 1,4m. W rejonie otw. nr 3 w strefie 

głębokości 1,2 – 2,5m zalegają w stanie luźnym o ID = 0,30. Z uwagi na dominację w ich 

strukturze piasków drobnych przyjęto dla warstw wydzielonych w ich obrębie parametry jak 

dla piasków drobnych z zastosowaniem współczynnika  γm= 0,8.  

 

Powyższe grunty z uwagi na wysoce niejednorodny skład , lokalnie niskie wartości oraz 

anizotropię parametrów geotechnicznych nie powinny stanowić bezpośredniego podłoża 

budowlanego dla projektowanej nawierzchni bez poddania ich zabiegom 

geotechnicznym.  

 

Plejstocen(Qpf) – utwory sypkie akumulacji fluwialnej 

 

Warstwa I – to utwory sypkie o silnie zróżnicowanym uziarnieniu w stanie średnio 

zagęszczonym ustalonym na podstawie badań sondą lekką DPL. Nawiercone poniżej warstw 

nasypowych do głębokości 3,0m nie zostały przewiercone. Z uwagi na zróżnicowanie 

uziarnienia i stopnia zagęszczenia wydzielono dodatkowo w ich obrębie 3 warstwy ; 

 

Warstwa Ia – to piaski drobne w stanie średnio zagęszczonym o wartości normowej stopnia 

zagęszczenia ID
/n/ =0,60. 

 

Warstwa Ib – to piaski średnie przewarstwione lokalnie pospółką w stanie średnio 

zagęszczonym o wartości normowej stopnia zagęszczenia ID
/n/ =0,40. 

 

Warstwa Ic – to piaski średnie w stanie średnio zagęszczonym o wartości normowej stopnia 

zagęszczenia ID
/n/ =0,60. 

 

    Głębokość zalegania w/opisanych warstw i ich układ zilustrowano w kartach 

dokumentacyjnych otworów wiertniczych zał. nr 4. Pozostałe parametry geotechniczne 

zestawiono i zilustrowano w legendzie do przekrojów geologiczno - inżynierskich /zał. nr 3/.  

 

2.  Warunki wodne  

 



                  W okresie prowadzenia prac terenowych tj: czerwiec 2016 r do głębokości 

wykonanych otworów badawczych tj. do 3,0 m p.p.t. nie stwierdzono występowania wód 

gruntowych  

Klasyfikacja i oznaczenie środowiska zewnętrznego oddziałującego na beton przeprowadzona  

zgodnie z PN-80/B-01800. 

W obrębie gruntów budujących podłoże w analizowanym obszarze stwierdza się: 

 - środowisko stałe nieagresywne, wilgotne  o symbolu  E.T.4 w 

Ocenę agresywności przeprowadzono na podstawie  doświadczeń w budownictwie na 

obszarach  o podobnej budowie geologicznej. 

 

III WNIOSKI  I  ZALECENIA 

 

WNIOSKI: 

 

1. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdza się ,że warunki gruntowo - wodne 

  dla posadowienia projektowanej inwestycji są średnio korzystne z uwagi na; 

 

1.1. Występowanie w nieutwardzonym podłożu niejednorodnych nasypów niebudowlanych w 

stanie średnio zagęszczonym i luźnym. Powyższe grunty stanowią zasypkę głęboko 

ułożonych ciągów uzbrojenia podziemnego i mogą stanowić podłoże dla warstw 

technologicznych pod planowane drogi tylko po poddaniu ich zabiegom stabilizacji , 

dogęszczenia. 

  

1.2 Występowanie poniżej w/w nasypów gruntów rodzimych wykształconych jako piaski w 

stanie średnio zagęszczonym o wysokich wartościach parametrów wytrzymałościowych. 

 

1.3. Do głębokości wykonanych badań tj; 3,0m nie stwierdzono obecności wód gruntowych.   

  

2. Uwzględniając rozpoznane warunki gruntowo – wodne oraz wytyczne Rozporządzenia 

Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 02.03.1999r stwierdza się ; dobre warunki 

wodne, grupa nośności podłoża ,, G1” , wskaźnik nośności CBR ponad 10%.   

    

3. Stwierdza się występowanie prostych warunków gruntowo – wodnych, projektowany 

obiekt należy co I kategorii geotechnicznej. 



ZALECENIA ; 

 

1. W świetle stwierdzonych warunków gruntowo - wodnych zaleca się; 

 

- skorytowanie pasa drogowego na głębokość projektowanych warstw technologicznych / 

podsypki , warstwy stabilizacyjne , polbruk /  

- odsłonięty strop nasypów dogęścić ciężką zagęszczarką lub walcem wibracyjnym, na 

koniec walcem bez wibracji. 

- szczególną uwagę należy zwrócić na dogęszczenie nasypów w centralnej linii pasa 

drogowego nad głęboko ułożonymi kolektorami kanalizacji.  

 

 



































































PB TOM 1: Zagospodarowanie terenu 
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Budowa części nieutwardzonej ulicy Kosińskiego wraz z rozbudową kanalizacji deszczowej i przebudową 

obiektów infrastruktury technicznej kolidującej z inwestycją 

Rys. 1 Plan orientacyjny 

 

Dane pobrane z portalu OpenStreetMap. 




