
 

 

 

 

 

 

 

O P I S  T E C H N I C Z N Y 
do PROJEKTU BUDOWLANEGO 

K O N S T R U K C J A  

budowla kultu religijnego 

 - pomnik w formie krzyża, 

dz. nr ewid. 1390/2, 1391 obr. Stubno, Gmina Stubno, 

jedn. ewidenc.: 181309_2 Stubno 

 

 

 

 

 Opracowanie zawiera projekt konstrukcji budowli kultu religijnego  - pomnik 

w formie krzyża  na działkach nr 1390/2 i 1391, obr. Stubno, Gmina Stubno. 

 Obiekt w formie krzyża projektuje się jako żelbetowy wylewany na mokro o 

maksymalnej wysokości ponad przyległy tern 522 cm i szerokości ramion 260 cm. 

 

 

1. Warunki gruntowe. 

 

Dane dotyczące gruntu w rejonie projektowanej budowli przyjęto z 

opracowanej na potrzeby projektu dokumentacji geologicznej „Opinia 

geotechniczna, budowa pomnika na działce nr ewid. 1390/2 w Stubnie”   

opracowanej przez GEOPIOM USŁUGI geologiczne, 37-500 Jarosław, ul. 

Dąbrowskiego 17, którą opracował mgr inż. Piotr Marmuźniak w kwietniu 2018 r. 

W rejonie planowanej lokalizacji budowli wykonano ręczną sondą jeden otwór 

geotechniczny o głębokości 3,0 m. 

Działka nr 1390/2, obr. Stubno, Gmina Stubno, na której zrealizowany 

zostanie budowla w formie żelbetowego krzyża położona jest w obrębie 

mezoregionu Dolina Dolnego Sanu. 

Pod względem geologicznym teren należy do Zapadliska Przedkarpackiergo 

wypełnionego osadami ilastymi z okresu mioceńskiego o bardzo dużej miąższości. 

Utwory miceńskie reprezentują iłowce i iłowce z wkładkami piaskowców. W spągu 

występują łupki z wkładkami piaskowców i zlepieńców. 
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W trakcie prowadzonych prac nie nawiercono zwierciadła wód wodziemnych. 

Jest ono spodziewane na głębokości około 5,0 – 6,0 m. Nie nawiercono również 

sączeń tzw. „środglinowych”. Niemniej jednak sączenia mogą się pojawić po 

obfitych opadach atmosferycznych powodując pogarszania parametrów 

geotechnicznych gruntów. Odpływ wód podziemnych następuje w kierunku 

wschodnim ku kanałowi Bucowskiemu, który jest dopływem Wiszni. 

 

 Grunty zalegające w podłożu pod warstwą nasypów niekontrolowanych 

do głębokości wykonanych wierceń zaliczono do trzech warstw geotechnicznych. 

Nasypu, zalegającego 1,20 m p.p.t., nie wydzielono jako osobnej warstwy 

geotechnicznej. 

Warstwa Ia)  

- warstwa brązowej gliny pylasto – piaszczystej w stanie twardoplastycznym o 

średnim stopniu plastyczności IL = 0,15 zalegająca bezpośrednio pod warstwą 

nasypu do głębokości 1,90 m p.p.t.: 

 

 Charakterystyczne wartości parametrów geotechnicznych, warstwa Ia)  

- stopień plastyczności                                           IL = 0,15 

- wilgotność naturalna                                           wn = 16 % 

- gęstość objętościowa                                           ρ = 2,15 t/m
3
 

- spójność                                                                cu = 16 kPa  

- kąt tarcia wewn.                                                   Φu = 15
o
 

- moduł odkształcenia pierwotnego                        E0= 31 000 kPa 

- enometryczny moduł ściśliwości pierwotnej       M0= 21 000 kPa 

 

 

Warstwa Ib)  

- warstwa brązowej gliny pylasto – piaszczystej na pograniczu stanu 

twardoplastycznego i plastycznego o średnim stopniu plastyczności IL = 0,25 

zalegająca bezpośrednio pod warstwą Ia) do głębokości 2,50 m p.p.t.: 

 

 Charakterystyczne wartości parametrów geotechnicznych, warstwa Ib) 

- stopień plastyczności                                           IL = 0,25 

- wilgotność naturalna                                           wn = 18 % 

- gęstość objętościowa                                           ρ = 2,10 t/m
3
 

- spójność                                                                cu = 15 kPa  

- kąt tarcia wewn.                                                   Φu = 14
o
 

- moduł odkształcenia pierwotnego                        E0= 24 000 kPa 

- enometryczny moduł ściśliwości pierwotnej       M0= 17 000 kPa 
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Warstwa Ic)  

- warstwa brązowo – szarego pyłu piaszczystego z domieszką piasku drobnego w 

stanie twardoplastycznym o średnim stopniu plastyczności IL = 0,15 zalegająca 

bezpośrednio pod warstwą Ib), spągu tej warstwy do głębokości wykonanego 

otworu 3,00 m p.p.t. nie przewiercono: 

 

 Charakterystyczne wartości parametrów geotechnicznych, warstwa Ic)  

- stopień plastyczności                                           IL = 0,18 

- wilgotność naturalna                                           wn = 18 % 

- gęstość objętościowa                                           ρ = 2,10 t/m
3
 

- spójność                                                                cu = 13 kPa  

- kąt tarcia wewn.                                                   Φu = 14
o
 

- moduł odkształcenia pierwotnego                        E0= 25 000 kPa 

- enometryczny moduł ściśliwości pierwotnej       M0= 14 000 kPa 

 

 

 

 

Bezpośrednie posadowienie stopy fundamentowej budowli nastąpi w stropie 

twardoplastycznych glin pylasto - piaszczystych warstwy Ia) o stopniu plastyczności 

IL = 0,15 po całkowitym wybraniu warstwy nasypów niekontrolowanych 

zalegających powyżej i nie nadających się do posadowienia fundamentu budowli 

krzyża. 

 

 
2. Opis szczegółowy. 

 

 Posadowienie budowli krzyża nastąpi na stopie fundamentowej na 10 cm 

warstwie chudego betonu B7,5 po zdjęciu w całości zalegających powyżej nasypów 

niekontrolowanych, które nie nadają się do posadowienia fundamentu w stropie 

gruntów warstwy Ia) wykształconych w postaci gliny pylasto – piaszczystej w stanie 

twardoplastycznym o średnim stopniu plastyczności IL = 0,15. Minimalny spód 

posadowienia fundamentów 1,20 m p.p.t., zawsze na gruncie jednorodnym. 

 Wykopy fundamentowe zaleca się wykonywać w porze możliwie suchej, a 

sam wykop chronić przed wodami opadowymi.  

Fundament budowli zaprojektowano jako żelbetową wylewaną na mokro 

stopę fundamentową o grubości 50 cm i wymiarach poziomych 140 x 180 cm. 

Materiały: beton B20, stal A-III, A-0 

 

Ze stopy fundamentowej wypuścić zbrojenie podłużne pionowego ramienia 

krzyża. 
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Grunty odzyskane z podłoża przy wybieraniu fundamentu budowli nie 

nadają się do wykorzystania jako zasypka przy posadowieniu obiektu. Mogą 

zostać wykorzystane jedynie celu powierzchniowej niwelacji terenu. 

  
 

 

 

 

 Konstrukcja krzyża.  

Budowlę w formie krzyża zaprojektowano jako żelbetową wylewaną na mokro: 

− o przekroju poprzecznym ramion 60 x 60 cm, 

− rozpiętości ramion 260 cm, 

− wysokości całkowitej ponad przylegający teren 522 cm.  

Zbrojenie jak na dołączonym rys. konstrukcyjnym K-1. 

Materiały:  beton  B20; stal A-0, A-III. 

 

 Ponieważ założono po realizacji obiektu pozostawienie jako wykończenie 

elewacji strukturę betonu, należy dbać o właściwe zabetonowanie całego krzyża bez 

możliwości wystąpienia „raków” odsłaniających zbrojenie. 

 Po realizacji obiektu planuje się umieszczenie tablic pamiątkowych jak w 

załączniku graficznym części architektonicznej projektu. 

  

o p r a c o w a ł a: 

mgr inż. Helena Krzych 
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