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1. INFORMACJE  OGÓLNE 
 
INWESTOR:  
                          UNIWERSYTECKI SZPITAL DZIECIĘCY W KRAKOWIE,  
                         30-663 KRAKÓW, UL. WIELICKA 265 
 

BIURO PROJEKTOWE: 
                         „ARCHICENTER – K. Dobrowolski, T. Myszkowski i S-ka” Sp. Jawna 
                         30-110 Kraków, ul. Kraszewskiego 10  
 

WYKONAWCA  BADA Ń:  
                          PUH Geologiczno-Wiertnicze GEODROM 
                          30 - 126 Kraków, ul.G. Zapolskiej 38/419 
 

PRZEDMIOT  OPRACOWANIA: 
    Badanie i ocena warunków gruntowo-wodnych w podłożu budowlanym wraz  z określeniem 
stopnia ich komplikacji pod kątem ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia 
projektowanej rozbudowy Uniweryteckiego Szpitala Dziecięcego w rejonie segmentu „A”. 
 
INWESTYCJA: Rozbudowa segmentu „A”  Uniweryteckiego Szpitala Dziecięcego                 
w Krakowie – budynek o wymiarach modułowych 16,5 x 13,2 m podpiwniczony z 4-ma 
kondygnacjami nadziemnymi w konstrukcji szkieletowej żelbetowej słupowo-ryglowej, 
posadowiony na stopach i ławach na głębokości ok. 3,5 – 4,0 m ppt. 
                                       
LOKALIZACJA: Kraków, ul.Wielicka 265, działka nr 166/1 obr.59, j.ew.Podgórze – gmina 
Kraków, powiat Kraków, Woj.Małopolskie 
 
PODSTAWA  PRAWNA  OPRACOWANIA: 
   Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa  i Gospodarki Morskiej w sprawie 
ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz.U.z 
dn.27.04.2012 poz. 463 ). 
 

Normy: 
PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe. 
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie budowli. Obliczenia  
                           statyczne i projektowanie. 
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis  
                          gruntów. 
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
PN-B-02479:1998 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogólne 

              PN-EN 1997-1,2 Eurokod 7 Projektowanie geotechniczne 
 

Literatura/materiały archiwalne: 
• Dokumentacja technicznych badań podłoża gruntowego dla projektu technicznego Przychodni 

Dziecięcej im. C.Zabłockiego przy ul. Wielickiej w Krakowie („Geoprojekt” Kraków, 1985) 
• Mapa geologiczna Polski - Mapa utworów powierzchniowych (ark.973 Kraków) (Wyd.Geologiczne, 

Warszawa 1979)  
• Opinia geotechniczna nt warunków gruntowo-wodnych w podłożu budowlanym terenu rozbudowy 

Uniwersyteckiego Szpitala dziecięcego w Krakowie, ul.Wielicka 265 (dla segmentu”J”+”J1” 
(GEODROM Kraków, 06.2012) 

• Szczegółowa Mapa Geologiczna Polski 1 : 50 000 (ark. M34 - 64 D Kraków) (Wyd.Geologiczne, 
Warszawa 1966) 

• Z.Wiłun  „Zarys geotechniki” (WKiŁ Warszawa, 1987) 
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2. ZAKRES  ROZPOZNANIA  GEOTECHNICZNEGO   
 
    Miejsce objęte analizą warunków geotechnicznych zobrazowano na planie sytuacyjno-
wysokościowym w skali 1:500 – zał.1 do nin.opracowania. Na mapie pokazano ponadto 
lokalizację wykorzystanych otworów geologicznych archiwalnych oraz linię 
wyinterpretowanego przekroju geotechnicznego obejmującego miejsce planowanej inwestycji, 
którą stanowi dobudowa przy segmencie „A”.   
   Rozpoznanie podłoża budowlanego planowanego budynku oparto o analizę i reinterpretację 
danych archiwalnych uzupełnionych 1 kontrolną sondą penetracyjną geotechniczną nr 2/2012  
w miejscu planowanej dobudowy. Dla potrzeb zobrazowania układu warstw w podłożu 
budowlanym wyinterpretowano przekrój geotechniczny B-B' w skali 1:500/100 (zał.2) 
wykorzystując archiwalne profile otworów nr nr: 1/2012 [2012] i 2/5814 [1985].   Rzędne 
przyjęto z podkładu sytuacyjno-wysokościowego, którego dokładność jest wystarczająca oraz    
z danych archiwalnych.  Dla wydzieleń geotechnicznych oznaczenia skorelowano                        
z numeracją archiwalną [1985]. 
 

3. CHARAKTERYSTYKA WARUNKÓW GEOTECHNICZNYCH 

 
   Teren objęty analizą warunków geotechnicznych znajduje się na południowym obrzeżu 
m.Krakowa, na terenie Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie-Prokocimiu.                 
W miejscu planowanej inwestycji powierzchnia terenu położona jest w części NE obiektu na 
rzędnej ok. 246,7 m npm, a w części SW na rzędnej ok.247,3 m npm.   
  Pod względem geologicznym obszar ten znajduje się w zasięgu utworów miocenu Zapadliska 
przedkarpackiego, gdzie głębsze podłoże tworzą warstwy grabowieckie wykształcone w formie 
piasków i iłów[1966]. Nad nimi zalegają czwartorzędowe osady piaszczyste pochodzenia 
rzeczno-lodowcowego oraz grunty nasypowe [1979]. Miąższość czwartorzędowego nadkładu 
wg danych archiwalnych [1985] przekracza 12 m. Przeprowadzonym rozpoznaniem nie 
stwierdzono w zasięgu bezpośredniego podłoża budowlanego utworów starszych niż osady 
czwartorzędowe. 
     Profil podłoża budowlanego w miejscu planowanej inwestycji do głębokości odpowiadającej 
rzędnej 240,7 m npm, tj. ~2, m poniżej planowanego poziomu posadowienia tworzą grunty 
piaszczyste zagęszczone - piaski o frakcjach od pylastej do średnioziarnistej, często wzajemnie 
przemieszanych. Stopień zagęszczenia piasków ID wynosi ~0,7. Jest to parametr wiodący,               
w stosunku do którego dokonano interpretacji pozostałych parametrów geotechnicznych 
metodą B wg PN-81/B03020. Rozpoznane grunty zaliczają się do warstwy geotechnicznej 
oznaczonej w materiałach archiwalnych  nr IV [1985].  
   Pod względem hydrogeologicznym piaski w poziomie planowanego posadowienia oraz do 
końca sondy kontrolnej 2 m głębiej, nie wykazały zawodnienia.Wg informacji zawartych                 
w dokumentacji archiwalnej swobodne zwierciadło wody w rejonie projektowanej inwestycji 
obserwowano na głębokości odpowiadającej rzędnym 240 – 236 m npm [1985] . Współczynnik 
wodoprzepuszczalności „k”  utworów piaszczystych zawiera się w granicach 10-2 – 10-4 [cm/s] 
[1987].  
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        Poniżej przedstawia się profil sondy geotechnicznej nr 2/2012: 
 

Nr 2/2012  rz. terenu : 246,7 m npm 
Głębokość  

[m] ppt 
Makroskopowy opis gruntu Stopień 

zagęszczenia 
         ID   

Poziom 
wody 

gruntowej 
[m] ppt 

Symbol 
gruntu 

nr w-stwy 
geotechn. 

0,0 – 0,3 Gleba wymieszana z gruntem 
nasypowym 

- 

w
od

y 
br

ak
   

   
   

   

 

gb+nN 

0,3 – 0,7 Grunt nasypowy - piasek z okruchami 
kamiennymi (gruz ceglany, betonowy) 

- nN 

0,7 – 6,0 Piasek pylasty z wtrąceniami drobno-
lub średnioziarnistego, mw, miejscami 
w,  w stropie rdzawo-żółty, 
przechodzący wraz z głębokością w 
żółto-j.szary, zg 

 
0,7 

 
Pππππ//Pd,Ps 

IV 

Woda gruntowa – nie stwierdzono. 
 
Charakterystyka geotechniczna warstwy IV 
 
   Poniżej gleby i gruntu o cechach nasypu piaszczystego o miąższości do ok.0,7 m, w miejscu 
planowanej dobudowy zalega warstwa geotechniczna nr IV. Do warstwy tej zaliczają się 
zagęszczone piaski drobnoziarniste,  pylaste, ew.gliniaste (o zawartości frakcji ilastej <5%).  
Gruntom niespoistym mogą towarzyszyć marginalnie laminy z pyłu piaszczystego lub glin 
zwięzłych. W miejscu inwestycji grunt piaszczysty posiada śr.stopień zagęszczenia ID=0,7. 
Warstwa ta może osiągać do 11 m miąższości. Pod nią należy się spodziewać gruntów 
piaszczystych o frakcjach średnioziarnistych, o analogicznym stopniu zagęszczenia, 
zaliczonych do warstwy geotechnicznej nr VI [1985].  Parametry skorelowane ze stopniem 
zagęszczenia wynoszą odpowiednio: 
 

Wilgotność naturalna Wn  = 5 [%]  
Gęstość objęt. ρ ρ ρ ρ                   =1,70 [t*m

-3]  
Kąt tarcia wewn. Φ Φ Φ Φ             = 31,5 [o]  
Moduł śc.pierw. Mo            = 85 000  [kPa]  
 

Uwaga: Dla celów obliczeniowych powyższe wielkości należy skorygować współczynnikiem 
materiałowym �m = 0,9 lub 1,1 i przyjmować wartości mniej korzystne.  
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4. OCENA WARUNKÓW GEOTECHNICZNYCH 

 

1) Głębokość przemarzania dla terenu planowanej inwestycji wynosi hz = 1,0 m ppt co 
rzutuje na minimalną dozwoloną i bezpieczną głębokość posadowienia fundamentu. 
Planowana głębokość posadowienia spełnia powyższy warunek. 

 
2) W podłożu budowlanym zalegają zagęszczone grunty piaszczyste o korzystnych 

parametrach nośności. 
 

3) W podłożu budowlanym nie stwierdzono wystąpień wody gruntowej. Z uwagi na 
niespoisty charakter gruntów w otoczeniu i podłożu projektowanego obiektu należy 
liczyć się z możliwością okresowego nawodnienia w wyniku infiltracji od strony 
powierzchni terenu, w szczególności w wyniku długotrwałych lub obfitych opadów. 

 
4) Zaleca się odbiór wykopu fundamentowego z udziałem geologa lub geotechnika. 

 
5) Kwalifikacja warunków gruntowych: 

Przeprowadzone badania i ocena warunków gruntowo-wodnych w podłożu 
projektowanego budynku pozwalają zaliczyć rozpoznany obszar do terenu spełniającego 
kryteria, które  określono w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa                   
i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania 
obiektów budowlanych (Dz.U.z dn.27.04.2012 poz. 463 ). - do prostych warunków 
gruntowych. 
 

Opracował: 

 

mgr inż. Jacek Petrasz 
nr upr. MOŚiZN 070994
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5.GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA OBIEKTU 
 
Opracowano zgodnie z Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa  i Gospodarki 

Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych 

(Dz.U.z dn.27.04.2012 poz. 463) w celu określenia przydatności gruntu dla potrzeb 

posadowienia projektowanej rozbudowy w rejonie segmentu „A” Uniwersyteckiego Szpitala 

Dziecięcego w Krakowie. 

Z przeprowadzonej oceny warunków gruntowo – wodnych podłoża budowlanego wynikają 

następujące wnioski odnośnie posadowienia projektowanego obiektu: 

 

• autor opracowania Opinii Geotechnicznej zaliczył rozpoznany obszar z punktu widzenia 

rodzajów, do prostych warunków gruntowych. 

• przeniesienie obciążeń projektowanego obiektu na grunt odbywa się przy pomocy słupów              

i ścian  żelbetowych posadowionych  na żelbetowych stopach i ławach fundamentowych 

pozwalających na równomierne rozłożenie naprężeń  na warstwę nr IV, posiadającą korzystne 

parametry nośności w module ściśliwości pierwotnej Mo[kPa]  - 85 000, co stanowi                         

o zaliczeniu całego obiektu, zgodnie z cyt.wyżej Rozporządzeniem do drugiej kategorii 

geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych bez konieczności wykonywania 

dokumentacji geologiczno – inżynierskiej. 

 

W wyniku przeprowadzonej analizy statyczno  wytrzymałościowej ustalono następujące 

geotechniczne warunki posadowienia projektowanego obiektu: 

 

• posadowienie  następuje na poziomie ok. 242,60 m npm., na którym znajdują się grunty 

zaliczane do warstwy geotechnicznej IV, posiadającej  korzystne parametry nośności. 

• wyżej opisane grunty w trakcie prac rozpoznawczych nie wykazały nawodnienia. 

W dłuższym okresie opadów należy się liczyć z możliwością podniesienia zwierciadła wód, 

czemu sprzyjają ogólne warunki gruntowe w tym rejonie. 

 
 
 Opracował:                      Uzgodnił: 
  
mgr inż. Janusz Żołyński                                mgr inż. Jacek Petrasz 
nr upr. 125/70, MAP/BO/6690/02                                   nr upr. MOŚiZN:070994 


