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1. Przedmiot inwestycji 
Przedmiotem inwestycji jest budowa terenowego zbiornika retencyjnego wód opadowych i 

roztopowych "ZB-Z" z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą, wraz z przebudową 

niezbędnych elementów infrastruktury odwodnieniowej oraz likwidacją nieczynnego odcinka rowu na 

terenie Pomorskiego Centrum Inwestycyjnego (PCI) w Gdańsku, polegająca na: 

• budowie terenowego zbiornika retencyjnego wód opadowych i roztopowych "ZB-Z", 

• doprowadzeniu i odprowadzeniu wód nowymi i przebudowanymi rowami i przewodami 

kanalizacji deszczowej, oraz przyłączeniu do istniejącego systemu odwodnienia na terenie 

PCI; 

• przebudowie istniejącej kanalizacji deszczowej w tym zabudowie regulatora odpływu; 

• likwidacji odcinków istniejących rowów: Wp1-Wp2, Wp3-Wp4, Wp5-Wp6, W3-Wp11 na 

terenie projektowanego zbiornika ZB-Z wraz z infrastruktura towarzyszącą,  

• likwidacji istniejącego nieczynnego odcinka rowu Wp7-Wp8, poprzez zasypanie, 

• budowie infrastruktury towarzyszącej w postaci dróg serwisowych (wewnętrznych) do 

projektowanych obiektów i dwóch zjazdów - z drogi technicznej obsługującej kanał K, oraz 

z wewnętrznego układu drogowego na terenie PCI, na teren projektowanej inwestycji, 

• zagospodarowaniu terenu. 

2. Podstawy formalne 
Podstawę formalną opracowania stanowi umowa z dnia 10.01.2020r pomiędzy Zamawiającym – 

Gdańską Agencją Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o, 80-560 Gdańsk, ul. Żaglowa 11,  a Wykonawcą – 

firmą RETENCJAPL Sp. z o. o., z główną siedzibą przy ul. Marynarki Polskiej 163, 80-868 Gdańsk. 

3. Podstawowe techniczne dokumenty odniesienia 
• Projekt budowlany: GAB-PB-O-D001-1 ZB-Z „Budowa zbiornika retencyjnego wód opadowych i 

roztopowych "ZB-Z" z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą, wraz z 

przebudową niezbędnych elementów infrastruktury odwodnieniowej oraz likwidacją 

nieczynnego odcinka rowu na terenie Pomorskiego Centrum Inwestycyjnego (PCI) w Gdańsku” 

• Geoset Sp. z o.o., 2020, Dokumentacja z badań podłoża gruntowego 

• Geomechanika Sp. z o.o., 2020, Opinia geotechniczna  

• Geomechanika Sp. z o.o., 2020, Projekt geotechniczny 

• Koncepcja techniczna, „Zaprojektowanie systemu odwodnienia terenu Pomorskiego Centrum 

Inwestycyjnego w Gdańsku - Koncepcja ostateczna”, (RETENCJAPL 2020); 

• mapa do celów projektowych w skali 1:500; 

• obowiązujące normy i przepisy; 

• wizje lokalne, dokumentacje fotograficzne; 

• literatura techniczna; 

4. Podstawowe dane technologiczne 
Charakterystyczne parametry terenowego zbiornika ZB-Z: 

• Rzędna dna zbiornika: ok. 0,75-0,20 m n. p. m. 
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• Rzędna odpływu ze zbiornika: ok. 0,20 m n. p. m. 

• Wysokość zmagazynowania wody w zbiorniku: rzędna ok. 1,42 m n. p. m. (Q3%) 

• Rzędna korony zbiornika: 2,00 m n. p. m. 

• Pojemność zbiornika (przy C=30): ok. 11,5 tys. m3 

5. Układ funkcjonowania projektowanego zbiornika ZB-Z  
Zaprojektowano retencyjny zbiornik ZB-Z jako otwarty, suchy, szczelny zbiornik retencyjny wód 

opadowych i roztopowych, zlokalizowany na sieci odwodnienia (kanalizacji deszczowej) terenu strefy 

Pomorskiego Centrum Inwestycyjnego. Będzie to zbiornik okresowo gromadzący wody opadowe lub 

roztopowe do wysokości w zbiorniku nie przekraczającej 2 m. Wody opadowe  

i roztopowe dopływające do zbiornika będą wodami podczyszczonymi przy użyciu instalacji 

podczyszczających na terenach poszczególnych działek inwestycyjnych. Odpływ ze zbiornika włączony 

będzie do kanalizacji deszczowej stanowiącej odpływ z istniejącego układu odwadniającego teren PCI,  

z pośrednictwem regulatora odpływu ograniczającego maksymalny odpływ ze zbiornika. 

Zbiornik zostanie otoczony skarpami, które zostaną zabezpieczone przed przesiąkaniem podobnie 

jak dno i również obsiane trawą. W dnie zbiornika zaprojektowano koryto otwarte do ukierunkowania 

odpływu. 

6. Warunki gruntowo-wodne 

Budowa geologiczna 

Pod względem geomorfologicznym analizowany obszar leży na pograniczu Mierzei Wiślanej i Żuław 

Wiślanych w rejonie Pobrzeża Kaszubskiego. Przedmiotowy teren jest generalnie płaski, rzędne terenu 

istniejącego wynoszą (-)0,20 -h (+)0,60 m n.p.m. 

Na podstawie posiadanych informacji o budowie geologicznej i parametrach geologiczno - 

inżynierskich stwierdzono, że: 

• od powierzchni występują nasypy niekontrolowane o miąższości 0,3 ÷ 1,8 m zbudowane z 

piasków drobnych próchnicznych, z glin piaszczystych, iłów z domieszką namułów drewna, kamienia oraz 

lokalnie gleby; 

• pod przypowierzchniową warstwą gruntów antropogenicznych, na większości terenu zalegają 

utwory niespoiste (deltowe wieku holoceńskiego) wykształcone jako piaski drobne i średnie; 

• w obrębie utworów czwartorzędowych jak i również bezpośrednio pod gruntami nasypowymi w 

podłożu gruntowym badanego obszaru występują grunty organiczne (namuły, torfy) o miąższości 0,50 ÷ 

0,70m w postaci nieciągłych warstw lub niewielkich soczewek. Maksymalna głębokość zalegania tych 

gruntów wynosi ok. 1,80 m p.p.t. tj., na rzędnej (-) l,40m n.p.m. 

Budowa hydrogeologiczna 

Omawiany teren, wg Mapy Hydrogeologicznej Polski, znajduje się w obrębie jednostki 

hydrogeologicznej 7cCrl, gdzie w podłożu można wyróżnić kredowe piętro wodonośne, które jest 

głównym użytkowym poziomem wodonośnym. Zwierciadło swobodne wg mapy hydrogeologicznej 

Polski układa się na rzędnej 0,00 m n.p.m. Wodonośność potencjalna na badanym obszarze waha się 
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pomiędzy 70 - 120 [m3/h]. Stopień izolacji podanego poziomu wodonośnego na zanieczyszczenia jest 

dobry. Stopień zagrożenie jest bardzo niski. Zasoby dyspozycyjne jednostkowe wód podziemnych 

mieszczą się w przedziale 0 -100 m3/24/km2. Orientacyjny kierunek przepływu wód podziemnych w 

kredowym poziomie użytkowym odbywa się w kierunku północno - wschodnim. W pobliżu obszaru 

badań znajduje się miejsce zrzutu ścieków przemysłowych oraz oczyszczalnie ścieków. Teren 

projektowanej inwestycji znajduje się w obrębie kredowego Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 

111, Subniecka Gdańska. 

W trakcie badań terenowych (lipiec 2020r) przy zastosowaniu tymczasowych piezometrów 

określono stabilizację zwierciadła wody gruntowej na głębokości 0,8(H1,9 m p.p.t. tj. na rzędnej (-)l,9-i-

(-)0,8 m n.p.m. Zwierciadło ma charakter swobodny oraz napięty przez występujące w podłożu warstwy 

gruntów organicznych. W trakcie przeprowadzonych badań geologiczno - inżynierskich wahania wód 

gruntowych w obrębie przedmiotowej działki wynosiły 0,0 ÷ 0,5 m n.p.m. 

W podłożu dokumentowanego terenu wyodrębniono grunty, zbliżone do siebie genezą, litologią 

oraz parametrami geologiczno-inżynierskimi. Wartości charakterystyczne parametrów geologiczno-

inżynierskich, dla wydzielonych warstw gruntów, ustalono na podstawie badań makroskopowych, badań 

laboratoryjnych i terenowych oraz zależności korelacyjnych zaczerpniętych z literatury. 

Wydzielono następujące warstwy geologiczno-inżynierskie: 

Warstwa I - Nasypy niebudowlane, zbudowane z piasków gliniastych próchnicznych z 

domieszką drewna i kamieni z glin piaszczystych, iłów z domieszką namułów, drewna, kamienia w stanie 

plastycznym lL=0,40. 

Warstwa IIa - Torfy z domieszką piasku średniego. 

Warstwa IIb - Namuły, namuły przewarstwione torfem oraz namuły piaszczyste, występujące 

w stanie plastycznym o średnim stopniu plastyczności lL= 0,45. 

Warstwa IIIa - Piaski średnie występujące w stanie luźnym o średnim stopniu zagęszczenia lD= 

0,27.  

Warstwa IIIb -Piaski drobne, średnie oraz piaski drobne przewarstwione piaskiem średnim 

występujące w stanie średnio zagęszczonym o średnim stopniu zagęszczenia lD= 0,50. 
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Reprezentatywne przekroje budowy podłoża zbiornika 

Woda gruntowa - agresywność 

Pobrana próbka wody wykazuje silną agresję chemiczną względem betonu XA3 . 

Prawdopodobieństwo korozji stali niestopowych i niskostopowych w wodzie w obszarze 

podwodnych jest średnie w odniesieniu do zagłębień i korozji Wżerowej oraz niewielkie w odniesieniu 

do korozji powierzchniowej. 

Grunt - agresywność 

Przebadana próbka gruntu wykazała słabą agresję względem betonu XA1. 

Budowa geotechniczna 

Budowa geotechniczna podłoża jest generalnie dobra. Jedyne przewidywane roboty to wybranie 

w trakcie prac ziemnych warstw gruntów organicznych. Nie powinno to jednak podrożyć kosztów 

ponieważ są to warstwy przypowierzchniowe o małej miąższości i prace te praktycznie powinny być 

wliczone w koszty plantowania terenu i zdjęcia humusu.  

7. Opis konstrukcji 

7.1. Otwarty zbiornik ZB-Z retencyjny wód deszczowych i roztopowych 
Zaprojektowano retencyjny zbiornik ZB-Z jako otwarty, suchy, szczelny zbiornik retencyjny wód 

opadowych i roztopowych, zlokalizowany na sieci odwodnienia (kanalizacji deszczowej) terenu strefy 

Pomorskiego Centrum Inwestycyjnego. Będzie to zbiornik okresowo gromadzący wody opadowe lub 

roztopowe do wysokości w zbiorniku nie przekraczającej 2 m. Wody opadowe  

i roztopowe dopływające do zbiornika będą wodami podczyszczonymi przy użyciu instalacji 

podczyszczających na terenach poszczególnych działek inwestycyjnych. Odpływ ze zbiornika włączony 

będzie do kanalizacji deszczowej stanowiącej odpływ z istniejącego układu odwadniającego teren PCI,  

z pośrednictwem regulatora odpływu ograniczającego maksymalny odpływ ze zbiornika. 
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Charakterystyczne parametry zbiornika ZB-Z: 

• Rzędna dna zbiornika: ok. 0,75-0,20 m n. p. m. 

• Rzędna odpływu ze zbiornika: ok. 0,20 m n. p. m. 

• Wysokość zmagazynowania wody w zbiorniku: rzędna ok. 1,42 m n. p. m. (Q3%) 

• Rzędna korony zbiornika: 2,00 m n. p. m. 

• Pojemność zbiornika (przy C=30): ok. 11,5 tys. m3 

Zbiornik zostanie otoczony skarpami, które zostaną zabezpieczone przed przesiąkaniem podobnie 

jak dno i również obsiane trawą.  

W dnie zbiornika zaprojektowano koryto otwarte do ukierunkowania odpływu, wykonane z 

geokraty o wysokości 150mm wypełnionej humusem z mieszanką nasion traw, o dnie szerokości 0,8m i 

skarpach o spadku 1:4 i głębokości 0,25 m. Geokratę należy zakotwić do podłoża, min. 5 kotew na 1 m2. 

Zadaniem tego umocnionego koryta będzie odprowadzanie odpływu w pierwszej fazie wypełniania się 

zbiornika, kiedy w zbiorniku nie będzie wody – tak aby zabezpieczyć warstwy dna przed 

wyerodowaniem.  

Przez rów zaprojektowano przejazd lekkiego sprzętu (kosiarki samobieżnej do 300 kg). W rejonie 

przejazdu geokratę należy wykonać na podłożu zabezpieczonym geowłókniną drogową i wypełnić 

żwirem 0-30 mm o ciągłym uziarnieniu.   

Z półki po wschodniej stronie zbiornika zaprojektowano zjazd lekkiego sprzętu (kosiarki 

samobieżnej do 300 kg) do wnętrza zbiornika. Będzie on wykonany z geokraty należy wykonać na 

podłożu zabezpieczonym geowłókniną drogową i wypełnioną żwirem 0-30 mm o ciągłym uziarnieniu.  

Konstrukcję zjazdu lekkiego sprzętu i przejazdu przez rów należy wykonać wg projektu branży 

drogowej. 

7.2. Konstrukcja zbiornika 

Groble zbiornika 

Zbiornik będzie wykonywany jako konstrukcja wyniesiona z dnem praktycznie w poziomie terenu 

istniejącego. 

Zostanie on obudowany zaporami ziemnymi/groblami ziemnymi. Pochylenie skarpy odwodnej 

projektuje się na 1:3, a odpowietrznej na 1:2,5. Korona ma pochylenie 2% w kierunku wnętrza zbiornika. 

Szerokość korony wynosi 3,0 m. 

Zbiornik ZB-Z ma być zbiornikiem szczelnym. Jego podłoże zbudowane jest z gruntów 

przepuszczalnych – piasków ze zwierciadłem wody w poziomie terenu. 

Szczelność zapór zbiornika zostanie zapewniona przez ekran z geomembrany HDPE o grubości 1 

mm zgrzewanego na krawędziach, ułożony na rzędnej -0,45 m n.p.m., przykrytym warstwą ochronną 

gruntów niespoistych miąższości 1,0 m. Fartuch będzie wywinięty na koronę grobli. W koronie będzie 

jego najwyższy punkt na rzędnej 1,5 m n.p.m. Następnie fartuch zostanie wywinięty do dołu 

technologicznego, kotwiącego. 

Korpus grobli należy uformować z gruntów niespoistego (można wykorzystać grunty rodzime) 

warstwami 0,5 m z zagęszczeniem do Is= 0,95. 
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Czasza zbiornika zostanie uszczelniona ekranem z gliny zagęszczonym także do Is= 0,95. Ekran z 

gliny ma zmienną grubość ze względu na wypór zbiornika, jego grubość zmienia się od 0,8 do 1,1 m w 

zależności od poziomu dna zbiornika. 

Należy go wykonywać warstwami co 0,3 m do 0,5 m w zależności od wprowadzonego do 

zagęszczenia sprzętu budowlanego. 

Wykonanie ekranu należy przewidzieć pod osłona odwodnienia. Depresja odwodnienia będzie 

wynosiła od 1,0 do 1,5 m. W niższych warstwach dolne warstwy gliny można wykonywać jako grunt 

stabilizowany wapnem. 

Rzędne i zasięg korka glinowego pokazane są na przekrojach. 

Należy zwrócić szczególna uwagę, że grunt spoisty jest możliwy do efektywnego zagęszczenia 
jedynie w przedziale wilgotności optymalnej (wotp) z tolerancją 2%. Ze względu na to ze różne grunty 
spoiste mają różne wotp należy przed rozpoczęciem wbudowywania gruntu sprawdzić ten parametr w 
aparacie Proctora i na bieżąco kontrolować go przed wbudowaniem. Prac tych dokonuje geotechnik lub 
geolog inżynierski. 

Proponuje się wprowadzić poletko doświadczalne, na którym będzie można zbadać konieczną 
liczbę przejazdów sprzętu do zagęszczania gruntu by uzyskać projektowane parametry, ewentualnie 
zmodyfikować grubość wbudowywanych warstw. 
 W tabeli poniżej wskazano szacunkowe ilości wykorzystanych materiałów w fazie realizacji inwestycji.  
 

1.  Humus do zdjęcia na odkład 2 363 m3 

2.  Grunt nienośny do zdjęcia pod zaporami zbiornika i wywiezienia 16 480 m3 

3.  Grunt nienośny do zdjęcia pod dnem zbiornika i wywiezienia 7 073 m3 

4.  Grunt budowlany niespoisty do wymiany gruntu pod zaporami - zakup i przywiezienie 8 488 m3 

5.  Grunt budowlany niespoisty do wymiany gruntu pod dnem zbiornika (pod korkiem 
glinowym) 

2 462 m3 

6.  Grunt budowlany niespoisty do budowy zapór 18 550 m3 

7.  Grunt budowlany spoisty do budowy korka glinowego 17 160 m3 

8.  Plantowanie skarp i dna rowów - kat. gruntu III przy robotach wodnomelioracyjnych x 
2 (przed położeniem membrany i po wykonaniu docelowego nasypu) 

12 720 m2 

9.  Wzmocnienie podłoża przy pomocy geomembrana HDPE 6996 m2 

10.  Wzmacnianie powierzchni skarp koryta geokratami o wysokości 15 cm 1032 m2 

11.  Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm 5472 m2 

12.  Rozścielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharką na dnie zbiornika - wykorzystanie w 
większości humusu z odkładu (warstwa 0,2m) 

2480 m3 
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W trakcie formowania skarp grobli należy przewidzieć następującą kolejność prac: 

1) Zdjęcie 25 cm warstwy humusu na odkład. 

2) Wykonanie plantowania powierzchni. 

3) Warstwowe układnie gruntów na zaporę (w miejscu ekranu HDPE o 2 m szerszy niż granica 

ekranu. 

4) Po osiągnieciu rzędnej 0,67 splantowanie skarpy przeznaczonej na wbudowanie ekranu HDPE. 

5) Ułożenie ekranu z HDPE ze zgrzaniem krawędzi. 

6) Zasypanie dołu kotwiącego znajdującego się w pobliżu korony. 

7) Wykonanie nasypu dowodnego przykrywającego membranę HDPE z naddatkiem (skarpa 

powiększona o 2 m wykonywana warstwami co 50 cm przeznaczona do splantowania. 

8) Humusowanie skarp 

9) Obsiew mieszanką traw. 

Pomiędzy punktem 6 i 7 należy ekran z HDPE dowiązać do wykonanego uszczelnienia czaszy zbiornika. 

Kolejność robót przy wykonaniu czaszy zbiornika: 

1) Podział czaszy na działki robocze 

2) Wykonanie odwodnienia przy pomocy igłofiltrów (lub wariantowo studni) 

3) Wykonanie wykopów do projektowanego poziomu korka betonowego. 

4) Wykonanie warstw korka glinowego – dopuszcza się wzmocnienie korka wapnem 

5) Zamknięcie wykonywania korka glinowego i plantowanie korony zbiornika. 

6) Przejście na następną działkę roboczą. 

Powierzchnia i liczba działek roboczych jest uzależniona od wydajności zastosowanego 

odwodnienia. Należy wpłukać igłofiltry co 1 m. Liczba i wydajność zestawów określi powierzchnie 

roboczą działki. Proponuje się wykonywać prace na dwa etapy. Pierwszy związany z przygotowaniem 

prac (plantowanie, odwodnienie), drugi z wykonaniem samego korka glinowego. 

Po wykonaniu konstrukcji zaleca się przeprowadzenie badań zagęszczenia gruntu w celu 

potwierdzenia zgodności uzyskanych parametrów gruntu z wytycznymi projektowymi. 

Budowle betonowe na rurociągach 

Ze względu na dobre grunty w podłożu zbiornika wszelkie budowle związane z obsługą sanitarną 

można wznosić w trakcie wykonywania nasypu budowlanego. 

Zaprojektowano wyloty W2, W3 jako wyloty prefabrykowane żelbetowe – beton C35/45 - wg KPED 

02.16 kolektora kanalizacji deszczowej DN400 mm. 

Zaprojektowano wylot W1 jako wylot prefabrykowany żelbetowy – beton C35/45 - kolektorów 

kanalizacji deszczowej 2xDN315, wraz z osadnikiem prefabrykowanym w formie studni wpadowej 

prostokątnej wg KPED 01.12, o nachyleniu ścianek wlotowych 1:3, bez dopływu bocznego. 

Budowle należy posadowić na podbudowie z piasku stabilizowanego cementem. Jeżeli budowle te 

są bezpośrednio na piasku można podbudowę wykonywać bezpośrednio na tej warstwie, jednak w 

przypadku natrafienia na grunty nienośne trzeba je miejscowo wymienić do osiągnięcia gruntu nośnego.  
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Zaprojektowano podwyższenie profilu rowu odwadniającego, położonego wzdłuż drogi przez 

teren PCI na odcinku pomiędzy zbiornikiem ZB-L, a zbiornikiem ZB-Z. Zmiana odbędzie się przez 

podniesienie rzędnej dna rowu do ok. 0,4-0,6 m n.p.m. przy zachowaniu podobnego przekroju 

poprzecznego, przy wykonaniu grobli ziemnej od strony zachodniej do rzędnej 1,7 m n.p.m.  

Wykonanie grobli bocznej przebudowywanego rowu należy wykonać warstwami zagęszczanymi 

mechanicznie, warstwami 0,5 m z zagęszczeniem do Is= 0,95. 

Nachylenie skarp rowu zaprojektowano jako 1:2. 

Parametry gruntu korka glinowego 

Należy skontrolować wskaźnik zagęszczenia gruntów rodzimych, zalegających w górnej strefie 

podłoża nasypu, do głębokości 0,5 m od powierzchni terenu. Jeżeli wartość wskaźnika zagęszczenia jest 

mniejsza niż Is=0,95, to należy dogęścić podłoże tak, aby powyższe wymaganie zostało spełnione. 

Glina w ekran powinna być wbudowywana warstwami zależnymi od dostępnego sprzętu do 

zagęszczania ekranu. 

Tabela 1 Orientacyjne dane przy doborze sprzętu zagęszczającego 

 spoiste: pyły gliny, ily  

Rodzaje urządzeń 
zagęszczających 

grubość 
warstwy 

[m] 

liczba przejść 
n *** 

Uwagi o 
przydatności maszyn 

Walce statyczne gładkie * 0,1 do 0,2 4 do 8 1) 

Walce statyczne okołkowane * 0,2 do 0,3 8 do 12 2) 

Walce wibracyjne gładkie ** 0,2 do 0,4 3 do 4 3) 

Walce wibracyjne okołkowane ** 0,2 do 0,4 6 do 10 4) 

Ubijaki szybko uderzające 0,1 do 0,3 3 do 5 5) 

Ubijaki o masie od 1 do 10 Mg 
zrzucane z wysokości od 5 do 10 m 

1,0 do 4,0 3 do 6 uderzeń w 
punkt 

 

*) Walce statyczne są mało przydatne w gruntach kamienistych. 
**) Wibracyjnie należy zagęszczać warstwy grubości > 15 cm, cieńsze warstwy należy zagęszczać statycznie. 
Uwagi: 
1) Do zagęszczania górnych warstw podłoża. Zalecane do codziennego wygładzania (przywałowania) gruntów 

spoistych w miejscu pobrania i w nasypie. 
2) Nie nadają się do gruntów nawodnionych. 
3) Do gruntów spoistych przydatne są walce średnie i ciężkie, do gruntów kamienistych - walce bardzo ciężkie. 
4) Zalecane do piasków pylastych i gliniastych, pospółek gliniastych i glin piaszczystych. 
5) Zalecane do zasypek wąskich przekopów 
 

Jednak niezależnie od grubości warstw należy przeprowadzić badania gruntów niespoistych. 

Bezwzględnie należy określić wilgotność optymalną wopt. Grunty wbudowywane w ekran powinny mieć 

odchylenia od wilgotności optymalnej nie przekraczające- +0% -2%. 

Jeżeli wilgotność gruntu przeznaczonego do zagęszczenia jest większa od wilgotności optymalnej 

o wartość większą od podanych odchyleń, to grunt należy przesuszyć w sposób naturalny lub przez 

zastosowanie dodatku spoiw hydraulicznych. Gdy wilgotność gruntu jest mniejsza, to zaleca się jej 

zwiększenie przez polewanie wodą. Sprawdzenie wilgotności gruntu należy przeprowadzić 

laboratoryjnie lub w terenie. 
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Parametry konieczne do uzyskania w ekranie poziomym wykonywanym z gliny to  

• wskaźnik zagęszczenia Is=0,95 

• moduł podłoża E2≥30 MPa 

Jeżeli badania kontrolne wykażą, że zagęszczenie warstwy nie jest wystarczające, to należy 

spulchnić warstwę, doprowadzić grunt do wilgotności optymalnej i powtórnie zagęścić. Jeżeli powtórne 

zagęszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia, należy usunąć warstwę i 

wbudować nowy materiał, o ile Inżynier nie zezwoli na ponowne próby prawidłowego zagęszczenia 

warstwy. 

Elementy towarzyszące 

W rejonie „cypla” w zbiorniku planowane jest ulokowane czterech ławek parkowych.  

Ławkę zaleca się posadowić na fundamencie betonowym. Fundament należy wykonać tak aby nie 

doszło do utraty szczelności geomembrany zabezpieczającej skarpy zbiornika ani korka glinowego w dnie 

zbiornika. 

7.3. Organizacja przepuszczania wód deszczowych w czasie robót 
Większość prac budowlanych będzie prowadzone przy normalnie funkcjonującej sieci 

odwodnieniowej terenu.  

Częściowo realizacja inwestycji będzie jednak wymagać wykonania odwodnienia na czas budowy i 

przekierowania spływu wód opadowych. Na czas budowy grobli zbiornika należy przewidzieć 

odprowadzenie wody opadowej do istniejącego układu odwadniającego na terenie PCI.  

Wykonanie modyfikacji istniejących studni przyłączeniowych wykonać w czasie pogody 

bezdeszczowej. 

Na czas przebudowy rowu wzdłuż drogi oraz wykonania części grobli zbiornika na istniejącym rowie,  

należy przewidzieć oprowadzenie wody opadowej z rowu do istniejącego systemu kanalizacji deszczowej 

odwadniającego wewnętrzny układ drogowy PCI. Wykonanie przełączeń należy wykonać w czasie 

pogody bezdeszczowej.  

7.4. Zabezpieczenie zieleni 
Sieci i obiekty będące przedmiotem budowy i przebudowy zlokalizowane są w terenie zielonym.  

Po wykonaniu robót należy tereny zielone pokryć warstwą humusu z wysiewem nasion traw.  

Drzewa i krzewy, znajdujące się w sąsiedztwie prowadzenia robót, przeznaczone do adaptacji 

zabezpieczyć przed uszkodzeniami pni, korzeni i konarów. 

Grupy drzew i krzewów bezpośrednio sąsiadujące z obszarem prowadzenia prac ogrodzić 

ochronnym ogrodzeniem wys. 1,5 – 2 m w odległości co najmniej 1 m od brzegu pni – po obu stronach 

rzędów drzew i krzewów lub wokół grup drzew i krzewów. Przy drzewach dojrzałych teren ogrodzony 

powinien obejmować powierzchnie równą rzutowi koron. Jeżeli takie rozwiązanie będzie niemożliwe, 

bezwzględnie na cały okres budowy pnie drzew oszalować deskami, wypełniając przestrzeń pomiędzy 

pniem a deską matami słomianymi, zrolowaną jutą, czy rurkami drenarskimi, które będą amortyzowały 

ewentualne uderzenia z zewnątrz. 
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Zabezpieczenie z desek powinno sięgać do wysokości pierwszych gałęzi, czyli około 2 m, określonej 

jednak indywidualnie dla każdego drzewa, aby nie uszkodzić najbliższych konarów. Dolna część każdej 

deski powinna opierać się na podłożu (nie na pniu czy przyporach korzeniowych), będąc lekko wkopaną 

w grunt, jeżeli jest to niemożliwe np. przez nadbiegi korzeniowe, deski obsypać ziemią; oszalowanie 

należy otoczyć opaskami z drutu okrągłego, miękkiego ocynkowanego lub taśmy stalowej ocynkowanej 

(nie wolno używać do tego celu gwoździ). Opaski zastosować w odległości co 40 – 60 cm od siebie, czyli 

minimum 3 szt. na pniu. 

Wykopy wykonywane w strefie korzeniowej drzew wykonywać wyłącznie ręcznie i/lub metodą 

przecisków. 

W celu niedopuszczenia do przesuszenia systemu korzeniowego, wykopy przy drzewach i 

krzewach zasypać w jak najkrótszym czasie. 

Powstałe wykopy w sąsiedztwie drzew zasypać warstwą kompostu lub ziemi urodzajnej. 

W przypadku kolizji konarów drzew z pracą sprzętu budowlanego w wyniku, którego może dojść 

do uszkodzenia mechanicznego, gałęzie zagrożone uszkodzeniem należy podwiązać do gałęzi 

położonych powyżej. Jeżeli jest to zabieg niewystarczający w ostateczności lokalnie usunąć lub skrócić 

kolidujące gałęzie, a rany po cięciach zostaną zabezpieczone środkiem impregnującym z dodatkiem 

środka grzybobójczego. Rany po cięciach powinny być suche przed wykonaniem zabezpieczenia. 

W przypadku uszkodzeń korzeni lub gałęzi i pni usunięcie szkód zlecić specjalistycznej firmie. 
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