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1. Przedmiot i zakres opracowania 

1.1  Podstawa formalna 
Podstawą formalną opracowania niniejszego projektu jest umowa zawarta 

pomiędzy Zleceniodawcą: ARCHIGREST, ul. Wandy 9/4, 03-949 Warszawa, 
a Zleceniobiorcą: GEOTEST Sp. z o.o., 02-661 Warszawa, ul. Wita Stwosza 23. 

1.2  Przedmiot opracowania 
Przedmiotem projektu jest budowa nawierzchni placu wejściowego od strony ul. 

Bartyckiej, ścieżek spacerowych oraz ścieżki spacerowej z dopuszczeniem 
technicznego ruchu samochodów do obsługi terenu kopca lub wjazdu na szczyt Kopca 
Powstania Warszawskiego – Warszawa, ul. Bartycka, obręb 1-07-05: działki nr ew. 
część 2, część 3/36, 3/3, 4/3, 5/1, 6/2, część 3/13, 7, 19, część 18/1 oraz obręb 1-07-
06: działki nr ew. część 107/1, 66/1, 7, 9/1, 8 i 9/4.     

1.3  Zakres opracowania 
Zakres opracowania obejmuje: podanie przyjętych założeń projektowych, opis 

terenu i opis warunków podłoża, prognozę zmian właściwości podłoża gruntowego 
w czasie, przyjęcie modelu obliczeniowego podłoża gruntowego, określenie zakresu 
niezbędnego monitorowania wybudowanego obiektu budowlanego obiektów 
sąsiadujących i otaczającego gruntu, specyfikację badań niezbędnych do zapewnienia 
wymaganej jakości robót ziemnych i specjalistycznych robót geotechnicznych. 
 

2. Wykaz wykorzystanych materiałów 
2.1. Dokumentacja badań podłoża gruntowego wraz z opinią geotechniczną dotycząca 

terenu zlokalizowanego w  Warszawie przy ul. Bartyckiej – dz. ew. nr 3/36 z obrębu 
1-07-05 wykonana przez Geotest Sp. z o.o. w marcu 2020 roku (nr arch.8264). 

2.2. Projekt zagospodarowania Kopca Powstania Warszawskiego wraz z otoczeniem w 
dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy przy ulicy Bartyckiej opracowany przez: 
Archigrest Sp. z o.o. oraz topoScape Sp. z o.o. w sierpniu 2020 roku. 

3. Normy i akty prawne 
3.1. PN-EN 1997-1:2009. Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne.  

Część 1: Zasady ogólne. 
3.2. PN-EN 1997-2:2009. Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne.  

Część 2: Rozpoznanie i badanie podłoża gruntowego; 
3.3. PN-B-02481.1998. Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe 

i jednostki miar. 
3.4. Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 

25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 
posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. 2012, poz.463). 

3.5. Ustawa z dnia 9.06.2011 r. Prawo geologiczne i górnicze. 
3.6. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2016 Nr 0, poz. 290). 
3.7. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 

r., w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 
publiczne i ich usytuowanie. 

4. Opis terenu 
Teren przeznaczony pod zabudowę położony jest w Warszawie, dzielnicy 

Mokotów, przy ulicy Bartyckiej, która stanowi północną granicę terenu. Z pozostałych 
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stron teren ograniczają zabudowania. Od wschodu zlokalizowane są domki 
jednorodzinne w zabudowie szeregowej. Przez teren przebiegają schody w „Alei 
Godziny „W” prowadzące na szczyt Kopca Powstania Warszawskiego, na którym 
znajduje się pomnik Znak Pamięci AK „Kotwica”. Kopiec Powstania stanowi 
antropogeniczne wzniesienie powstałe w wyniku gromadzenia gruzu z budynków 
zburzonych w czasie Powstania Warszawskiego. Składowisko było czynne od końca 
lat 40. prawdopodobnie do końca lat 60. XX wieku. Szczyt Kopca znajduje się około 
35 m nad poziomem dzisiejszej ul. Bartyckiej.  

Obszar objęty projektem stanowi obecnie teren zieleni nieurządzonej, 
niezagospodarowanej, zanieczyszczonej (śmieci na powierzchni terenu) porośniętej 
samosiewami z dużym udziałem gatunków inwazyjnych. Park nie jest wykorzystywany 
zgodnie ze swoim potencjałem, pomimo bogatych walorów ukształtowania terenu, 
m.in. ze względu na ograniczoną dostępność, brak kontroli społecznej, brak 
oświetlenia, niezabezpieczone gruzy w strefach przedeptów. 

Lokalizację terenu przedstawiono na zał. nr 1.  

5. Warunki gruntowo – wodne – model podłoża gruntowego  
Działka znajduje się, według Szczegółowej Mapy Geologicznej Polski, w skali 

1:50000, arkusz Warszawa Wschód na terenie form antropogenicznych. Występują tu 
głównie grunty nasypowe.  

Jak wynika z przeprowadzonych badań geotechnicznych [2.1] poniżej 
powierzchni terenu zalegają głównie grunty nasypowe zbudowane z piasków 
zmieszanych z różnego rodzaju gruzem oraz lokalnie odpadami. W południowej części 
terenu (na szczycie kopca) grunty nasypowe występują jak należy przypuszczać do 
podstawy kopca. W wykonanych tu sześciometrowych otworach grunty nasypowe 
zbudowane są z piasków gliniastych oraz średnich i grubych zmieszanych z 
kamieniami oraz gruzem. W otworze nr 11 od głębokości 1 m p.p.t. nasypy tworzą 
piaski gliniaste z glinami oraz gruzem i odpadami. W północnej części terenu poniżej 
nasypów, występują głównie pyły w stanie twardoplastycznym o uogólnionym stopniu 
plastyczności IL = 0.25 oraz średnio zagęszczone piaski drobne i średnie o stopniu 
zagęszczenia ID = 0.50.  

Model podłoża gruntowego przedstawiono na zał. nr 2. 

6. Warunki wodne 
Zwierciadło swobodne wód gruntowych zlokalizowano jedynie w otworze nr 4 

wykonanym w niżej położonej części terenu na głębokości 5.50m p.p.t. tj na rzędnej 
ok. 1.35m n.p.„0” Wisły. 

Lokalnie w obrębie gruntów spoistych występują sączenia.  
Ze względu na bliskie sąsiedztwo Wisły, możliwe są znaczne wahania 

zwierciadła wód gruntowych w zależności od poziomu wody w rzece. 

7. Opis projektowanej inwestycji budowlanej 
Projekt obejmuje budowę placu wejściowego od strony ul. Bartyckiej wraz ze 

ścieżkami w tym rejonie. Zostaną one wykonane z płyt betonowych. Ścieżki spacerowe 
zaprojektowano o szerokości minimum 1,5 m. Zaprojektowano ciąg pieszy z 
dopuszczeniem ruchu pojazdów do obsługi parku lub wjazdu na szczyt Kopca 
Powstania Warszawskiego o szerokości minimum 3 m.  

Zaplanowano dwa wjazdy techniczne na teren Parku. Od strony północnej, 
zarezerwowano możliwość wjazdu do obszaru polany rekreacyjnej. Wjazd na szczyt 
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Kopca, obsługujący uroczystości związane z tematyką Pamięci, możliwy jest od strony 
zachodniej granicy, z terenu wystawy budowlanej przez projektowaną bramę w 
istniejącym ogrodzeniu. Na najwyższym poziomie pośrednim przed dotarciem na 
szczyt, zaplanowany został plac z możliwością postoju 5 samochodów oraz zawrotka. 

Nawierzchnię ścieżek zaprojektowano z nawierzchni mineralnych, aby były jak 
najbardziej naturalne i wtopione w otaczającą przyrodę. Częściowo ścieżki 
obramowano obrzeżami stalowymi mocowanymi do podłoża za pomocą szpilek. 

Wysokościowo projektowane ścieżki dostosowane są do układu istniejących 
skarp i ich rzędnych. W większości przebiegają one po istniejących półkach Kopca. 
Miejscowo wykonane będą w odcinkach nasypowych oraz wykopowych o pochyleniu 
skarp 1:1.5. 

Konstrukcję ścieżek i ciągów pieszych zaprojektowano w konstrukcji 
nawierzchni: 

 ścieżki spacerowe: 
− nawierzchnia mineralna, warstwa górna, grub. 3 cm, 
− nawierzchnia mineralna, warstwa dynamiczna z mieszanki żwirowo-kamiennej 
0/16, grub.5cm, 
− kruszywo kamienne łamane stabilizowane mechanicznie, grub.15 cm, 
− warstwa z podspółki, grub. 10 cm 

 ciąg pieszy z dopuszczeniem ruchu pojazdów: 
− nawierzchnia mineralna, warstwa górna, grub. 5 cm, 
− nawierzchnia mineralna, warstwa dynamiczna z mieszanki żwirowo-kamiennej 
0/16, grub.10 cm, 
− geokrata komórkowa wys. 20 cm wypełniona kruszywem kamiennym 0/31,5 
stabilizowanym mechanicznie, 
− warstwa z pospółki, grub. 15 cm 

 place, ścieżki, spoczniki z płyt betonowych: 
− płyty betonowe 60 cm x 60 cm, grub. 10 cm, 
− podsypka cementowo-piaskowa 1:4, grub. 4 cm, 
− kruszywo kamienne 0/31,5 stabilizowane mechanicznie, grub. 15 cm, 
− warstwa z pospółki, grub. 15 cm. 
 
Na podstawie wykonanych badań podłoże zakwalifikowano do grupy nośności 

G2 (grunt nasypowy z gruntów sypkich z domieszką gruzu) oraz G4 (grunt nasypowy 
zawierający grunty spoiste z domieszką gruzu). W czasie prowadzenia robót należy 
dokonywać bieżącej oceny warunków gruntowych. 
  Biorąc pod uwagę klasyfikację zawartą w Rozporządzeniu Ministra Transportu, 
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie 
geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych stwierdzono, że 
projektowany obiekt należy do drugiej kategorii geotechnicznej.  
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Rys.1 projekt przebiegu ścieżek i nawierzchni 

8. Wykonanie odwodnienia budowlanego 
Odwodnienie ścieżek przewidziano poprzez spadki na powierzchnie zielone. W 

celu zabezpieczenia nawierzchni ścieżek zaprojektowano otwarte rynsztoki i korytka 
odprowadzające wodę powierzchniowo na teren zieleni. Na nawierzchniach o 
większych spadkach korytka będą poprzecznie przecinać ścieżki, tak aby zapewnić 
odprowadzenie wody w przyległy teren. 

9. Wytyczne geotechniczne dla realizacji wykopów fundamentowych 
Po wykonaniu wycinki istniejących kolidujących drzew i krzewów, po usunięciu 

śmieci, gruzu i głazów, po rozbiórce istniejących schodów z kostki betonowej i 
istniejących nawierzchni utwardzonych należy wykonać korytowanie pod 
nawierzchnie. Projekt zakłada wykorzystanie urobku na terenie opracowania. 

W trakcie prac Wykonawca ma obowiązek bieżącej kontroli i oceny gruntu, w celu 
potwierdzenia jego przydatności zgodnie z odpowiednimi normami. Bieżąca kontrola 
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jest niezbędna ze względu na charakter budowy kopca (grunt antropogeniczny 
zawierający gruz) i konieczną ocenę czy odsłonięte podłoże z gruzem nadaje się do 
posadowienia konstrukcji ścieżek. Podłoże dla zaprojektowanych konstrukcji powinno 
charakteryzować się minimalnym wtórnym moduł odkształcenia E2 >50MPa. W 
przypadku stwierdzenia mniejszego modułu należy wykonać warstwę z mieszanki 
związanej spoiwem hydraulicznym lub gruntu stabilizowanego cementem grubości 
min. 15 cm. Przed przystąpieniem do robót zasadniczych należy wykonać odcinki 
próbne i potwierdzić osiągnięcie powyższego parametru modułu. W przypadku takiej 
konieczności należy zwiększyć grubości/skład warstwy gruntu stabilizowanego 
cementem. 

Wszelkie roboty ziemne i budowlano-montażowe należy prowadzić zgodnie 
z obowiązującymi normami i przepisami dotyczącymi prowadzonych robót, pod 
nadzorem osób do tego uprawnionych oraz zgodnie z normami i przepisami BHP. 
Budowę należy prowadzić w sposób zapewniający bezpieczeństwo sąsiednich 
budynków. 

Przed przystąpieniem do wszelkich prac budowlanych należy przeprowadzić 
inwentaryzację istniejącego uzbrojenia podziemnego. Uzbrojenie podziemne 
krzyżujące się z projektowym należy dokładnie zabezpieczyć przed uszkodzeniem, 
a roboty ziemne w rejonie skrzyżowań wykonywać ręcznie. 

10. Parametry geotechniczne 
 Parametry geotechniczne należy przyjąć według opracowania [2.1]. 

11. Prognoza zmian właściwości podłoża w czasie 
Uwzględniając stan gruntów podłoża na terenie inwestycji zakładając 

powierzchniowa wymianę lub wzmocnienie gruntów stanowiących podłoże 
nawierzchni nie przewiduje się istotnych negatywnych zmian wartości parametrów.  

12. Sposób i zakres prowadzenia monitoringu projektowanego obiektu 
Zakres monitoringu powinien być uzależniony od warunków geotechnicznych w 

podłożu oraz warunków realizacji inwestycji. 
Niezbędna jest weryfikacja warunków gruntowych (ze szczególnym 

uwzględnieniem gruntów nasypowych) przyjętych w dokumentacji z warunkami 
rzeczywistymi, w szczególności gruntów w poziomie posadowienia.  

Ważne są także wyniki okresowych inspekcji wizualnych wykorzystywane do 
codziennej oceny stanu technicznego obiektów.  

Uzyskane wyniki, obserwacje i pomiary umożliwią analizę stanu podłoża 
budowlanego z zachowaniem wysokiego poziomu bezpieczeństwa. Dane uzyskiwane 
z tych obserwacji zaleca się analizować pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa oraz 
użytkowania projektowanych nawierzchni. 

 
13.     Wnioski i dodatkowe zalecenia 

Niniejszy projekt należy przekazać do wglądu i konsultacji projektantowi konstrukcji 
przed wystąpieniem z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę. 

 
 

KRZYSZTOF TRACZYŃSKI 
            WARSZAWA, WRZESIEŃ 2020 
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