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1. WSTĘP 

1.1.  Inwestor 

Aquadrom Sp. z o.o. 

ul. Kłodnicka 95A 

41-706 Ruda Śląska 

 

1.2. Cel opracowania 

Celem niniejszego opracowania jest podsumowanie badań geotechnicznych dla 

rozpoznania warunków gruntowych podłoŜa pod projektowane saunarium na terenie 

parku wodnego Aquadrom w Rudzie Śląskiej.   

 

2. ZAKRES PRAC 

Na przedmiotowym terenie w dniu 08.06.2019 r. zaprojektowano wykonanie otworu 

badawczego do głębokości 3,0 m p.p.t. Ze względu na brak postępu wierceń (trudne do 

przewiercenia nasypy) otwór został trzykrotnie przesunięty. Łącznie odwiercono 6,1 mb. 

Lokalizacja otworów wiertniczych została wskazana przez Przedstawiciela 

Zamawiającego.  

Na podstawie w/w badań sporządzono: 

- mapę dokumentacyjną w skali 1:500 z lokalizacją otworów geotechnicznych  

(zał. nr 1); 

- karty dokumentacyjne otworów geotechnicznych w skali 1:50 (zał. nr 2/1÷4); 

- objaśnienia do kart dokumentacyjnych (zał. nr 3) 

- oraz część tekstową.   

 

3. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA TERENU 

Dokumentowany obszar zlokalizowany jest na terenie parku wodnego Aquadrom  

w Rudzie Śląskiej przy ul. Kłodnickiej 95A. Teren badań jest zagospodarowany, znajdują 

się na nim obiekty naleŜące do parku wodnego. Badania zostały wykonane na zieleńcu 

znajdującym się w południowej części kompleksu. Bezpośrednie otoczenie obszaru 
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badań stanowi zabudowa wielorodzinna, rekreacyjno-sportowa oraz usługowa. Od strony 

południowej obszar badań graniczy z rzeką Kłodnicą.  

 

4. BUDOWA GEOLOGICZNA I WARUNKI WODNE  

Dokumentowane podłoŜe budują utwory czwartorzędu pochodzenia rzecznego  

i antropogenicznego.  

Osady rzeczne reprezentowane są przez średniozagęszczone piaski pylaste 

warstwowane torfem. Pokrywa je warstwa utworów antropogenicznych (nasypy) 

zbudowana z mieszaniny ŜuŜlu oraz humusu o miąŜszości 1,8 m.  

Woda gruntowa o zwierciadle swobodnym wystąpiła w obrębie osadów rzecznych na 

głębokości 2,4 m p.p.t.  

 

5. PODSUMOWANIE I WNIOSKI 

1. Na terenie parku wodnego Aquadrom w Rudzie Śląskiej przy ul. Kłodnickiej 95A 

wykonano badania podłoŜa gruntowego celem rozpoznania warunków gruntowo-

wodnych.  

 

2. Do głębokości rozpoznanej otworami badawczymi w rozpatrywanym podłoŜu 

stwierdzono występowanie utworów czwartorzędu pochodzenia rzecznego  

i antropogenicznego. Osady rzeczne reprezentowane są przez 

średniozagęszczone piaski pylaste warstwowane torfem. Pokrywa je warstwa 

utworów antropogenicznych (nasypy) zbudowana z mieszaniny ŜuŜlu oraz humusu 

o miąŜszości 1,8 m. 

 

3. Woda gruntowa o zwierciadle swobodnym wystąpiła w obrębie osadów rzecznych 

na głębokości 2,4 m p.p.t. Woda gruntowa ma bezpośrednie połączenie 

hydrauliczne z wodą w Kłodnicy i naleŜy spodziewać się zmian poziomu 

zwierciadła wód gruntowych wraz ze zmianą zwierciadła wody w rzece. 



skala 1 : 500

MAPA DOKUMENTACYJNA Za³. 1

Temat: Badania geotechniczne na terenie
Aquadrom Sp. z o.o. przy ul. K³odnickiej

w Rudzie Œl¹skiej.

Objaœnienia:

-  lokalizacja otworu badawczego
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