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1. Wstęp 

W roku 2014 na zboczu zachodnim wyrobiska "Piaseczno" wykonano 

zagęszczanie gruntów zwałowych w sekcji nr 2 metodą mikrowybuchów, zgodnie 

z dokumentacją opracowaną w 2013 roku. W wyniku przeprowadzenia tych prac 

skarpa nadwodna oraz teren przyległy uległy znacznym deformacjom 

zmieniającym zasadniczo jej kształt w porównaniu do stanu przed 

zagęszczaniem. W roku 2014 opracowano Aneks nr 1 do Dokumentacji 

technicznej niezbędnych prac rekultywacyjno – likwidacyjnych wyrobiska 

„Piaseczno” - Etap II. Określił on zakres prac do wykonania na zboczu zachodnim 

w sekcji nr 2. Prace te zostały wykonane przez kopalnię na przełomie 2014 

i 2015 roku. Aneks powyższy nie uwzględniał północnej części zbocza 

zachodniego będącej we władaniu Lasów Państwowych, gdzie w wyniku 

prowadzonych prac strzałowych w sekcji nr 2 ujawniły się procesy osuwiskowe 

zmieniające jej geometrię. 

Skarpa nadwodna uległa deformacji i wymaga nowego ukształtowania 

powierzchni dla poziomu napełnienia 146,0 m n.p.m. Zgoda Lasów Państwowych 

na wyłączenie części działki z użytkowania leśnego pozwala na zaprojektowanie 

i wykonanie niezbędnych prac ziemnych związanych z docelowym jej 

ukształtowaniem.  

Końcowe prace rekultywacyjne obejmować będą wykonanie obudowy 

biologicznej i ponowne zalesienie powierzchni powyżej górnej krawędzi skarpy 

nadwodnej.  

 

2. Podstawa formalna i zakres opracowania 

Niniejsze opracowanie zostało wykonane na podstawie umowy z dnia 

8 października zawartej pomiędzy Fundacją "Nauka i Tradycje Górnicze" 

z siedzibą przy Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii Akademii Górniczo - Hutniczej 

w Krakowie a Kopalnią Siarki "Machów" S.A w likwidacji z siedzibą 

w Tarnobrzegu. Zakres opracowania obejmuje wykonanie prac rekultywacyjno –

likwidacyjnych w północnym rejonie zbocza zachodniego (zwałowiska 

wewnętrznego) wyrobiska „Piaseczno” oraz na zboczu południowym, a 

mianowicie: 
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1. na zboczu zachodnim: 

 analizę stateczności zbocza, 

 wytyczne kształtowania zachodniej skarpy wyrobiska w rejonie lasów 

państwowych, 

 ukształtowanie skarpy nadwodnej wraz z półką abrazyjną dla poziomu 

napełnienia 146,0 m n.p.m. 

 wykonanie obudowy biologicznej skarp nadwodnych , 

 wykonanie nasadzeń drzew, 

 przedmiar robót z kosztorysem inwestorskim; 

2. na zboczu południowym: 

 przebudowę rurociągu tłocznego, 

 korektę umocnienia linii brzegowej dla poziomu 138,0-139,0 m n.p.m. 

 

3. Analiza stateczności zbocza zachodniego 

Niniejsza analiza ma na celu określenie warunaków stateczności w rejonie 

zbocza zachodniego (rejon leśny), gdzie w roku 2014, w trakcie wykonywania 

zagęszczenia gruntu metodą mikrowybuchów, wystąpiło osuwisko.  

Obliczenia zostały wykonane dla projektowanej geometrii zbocza 

z wykorzystaniem programu SLOPE/W Geostudio 2012, opartego na metodach 

równowagi granicznej. 

3.1. Lokalizacja przekrojów obliczeniowych 

Analiza warunków stateczności rejonu zbocza zachodniego, objętego 

procesami osuwiskowymi (rejon leśny), wykonana została dla dziesięciu 

przekrojów:  

 przekroju 8(1) – przekrój analizowany w opracowaniu [2], 

 przekroju 8a – zlokalizowanego pomiędzy przekrojami 1-1 i 8-8, 

 przekroju 9 – pokrywającego się z przekrojem 8-8, 

 przekroju 9a – zlokalizowanego w bliskim sąsiedztwie przekroju 0-0, 

 przekroju 9b – zlokalizowanego pomiędzy przekrojami 8-8 i 0-0, 
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 przekroju 9c – pokrywającego się z przekrojem 0-0, 

 przekroju 10 – pokrywającego się z przekrojem 9-9, 

 przekroju 10a – zlokalizowanego pomiędzy przekrojami 9-9 i 10-10, 

 przekroju 11 – pokrywającego się z przekrojem 10-10, 

 przekroju 12 – zlokalizowanego w sąsiedztwie przekroju 10-10. 

Lokalizację analizowanych przekrojów na mapie przedstawia rys. 1.
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Rys. 1. Lokalizacja analizowanych przekrojów obliczeniowych (kolor zielony) na tle przekrojów analizowanych w opracowaniu [1]
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3.2. Parametry geotechniczne warstw gruntowych 

Do obliczeń stateczności przyjęte zostały parametry geotechniczne warstw 

gruntowych, które przyjmowane były we wcześniejszych analizach 

wykonywanych dla rejonu zbocza zachodniego: 

[1] Dokumentacja techniczna niezbędnych prac rekultywacyjno-

likwidacyjnych wyrobiska "Piaseczno" - Etap I (2012 rok), 

[2] Analiza warunków stateczności w rejonie zbocza zachodniego 

zlokalizowanego w gruntach zwałowych po wykonaniu zagęszczania gruntów 

metodą mikrowybuchów (2014 rok). 

 Wartości przyjętych parametrów geotechnicznych zamieszczono w tabeli 1.  

Tabela 1. Wartości parametrów geotechnicznych oraz oznaczenia warstw wydzielonych 
do obliczeń stateczności zbocza zachodniego (rejon lasu) 

Typ gruntu 

Ciężar 
objętościowy 

 

Kąt tarcia 
wewnętrznego 

 

Spójność 

 

Kolor na 
przekroju 

Przekroje 8, 8a 

Piaski – stan luźny S 18.0 28.0 2.0  

Piaski – stan 
zagęszczony/średnio 

zagęszczony 
S 18.0 34.0 4.0  

Iły I 19.5 5.5 10.0  

Podłoże – piaski baranowskie P 20.0 32.0 2.0  

Grunt przemieszczony  - 18.0 28.0 2.0  

Przekroje 9, 9a, 9b, 9c 

Grunty sypkie –  

średnio zagęszczone 
S 18.0 32.0 2.0  

Grunty spoiste – 

twardoplastyczne/plastyczne 
C 18.0 9.0 16.0  

Grunty sypko – spoiste  

średnio zagęszczone/ 

twardoplastyczne 
SC 18.0 16.0 15.0  

Grunty spoisto – sypkie 
twardoplastyczne/średnio 

zagęszczone 
CS 18.0 14.0 20.0  

Podłoże – piaski baranowskie P 20.0 32.0 2.0  

Grunt przemieszczony  - 18.0 9.0 16.0  

Przekroje 10, 10a 

Grunty spoiste – 
plastyczne/miękkoplastyczne 

C 18.0 6.5 15.0  

Grunty sypkie - luźne S 18.0 28.0 2.0  

Grunty sypkie –  

średnio zagęszczone 
S 18.0 32.0 2.0  



Dokumentacja techniczna niektórych prac rekultywacyjno – likwidacyjnych na zboczu zachodnim i południowym wyrobiska "Piaseczno" 

 

6 

Typ gruntu 

Ciężar 
objętościowy 

 

Kąt tarcia 
wewnętrznego 

 

Spójność 

 

Kolor na 
przekroju 

Grunty sypko – spoiste  

średnio zagęszczone/ 
twardoplastyczne 

SC 18.0 16.0 15.0  

Podłoże – piaski baranowskie P 20.0 32.0 2.0  

Grunt przemieszczony  - 18.0 28.0 2.0  

Przekroje 11, 12 

Grunty sypkie - luźne S 18.0 28.0 2.0  

Grunty sypkie –  
średnio zagęszczone 

S 18.0 32.0 2.0  

Grunty spoiste – 

twardoplastyczne/plastyczne 
C 18.0 9.0 16.0  

Podłoże – piaski baranowskie P 20.0 32.0 2.0  

Grunt przemieszczony  - 18.0 28.0 2.0  

 

 

3.3. Obliczenia stateczności dla wskazanych przekrojów  

Geometria zbocza w rozpatrywanych przekrojach została przyjęta na 

podstawie wykonanych pomiarów geodezyjnych (pomiary wykonane w sierpniu 

2015 roku). Budowa geologiczna została odwzorowana na podstawie budowy 

geologicznej w przekrojach: 1-1 (analizowanego w opracowaniu [2]), 8-8, 0-0, 

9-9 oraz 10-10 (analizowanych w opracowaniu [1]), pokrywających się  

z analizowanymi przekrojami lub znajdującymi się w ich sąsiedztwie.  

 Obliczenia stateczności wykonano dla dwóch wariantów różniących się 

poziomem zwierciadła wody w zbiorniku: 

 +139.5 m n.p.m. – przejściowy poziom zwierciadła wody w zbiorniku, 

 +146.0 m n.p.m. – projektowany (docelowy) poziom zwierciadła wody 

w zbiorniku. 
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3.3.1. Analiza stateczności zbocza w przekroju 8  

3.3.1.1. Przekrój 8 poziom wody +139.5 m n.p.m. – stan przejściowy 

 

Rys. 2. Budowa geologiczna w przekroju 8 – poziom wody w zbiorniku +139.5 m n.p.m. – geometria projektowana 

Legenda: 

- Podłoże – piaski baranowskie P       - Grunty sypkie S - luźne 

 - Iły                  

        
- Grunty sypkie S – średnio zagęszczone/zagęszczone    
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Metoda Bishopa  

 
Metoda Janbu  

 
Metoda Morgensterna – Price’a  

Rys. 3. Wyniki obliczeń w przekroju 8 z zastosowaniem metody entry and exit 

 
 
Tabela 2. Wyniki obliczeń wskaźnika stateczności zbocza w przekroju 8 

GEOMETRIA PROJEKTOWANA – poziom wody +139.5 m n.p.m. 

Metoda poszukiwania 

potencjalnej powierzchni 

poślizgu 

Metoda obliczeniowa 

Bishopa Janbu 
Morgensterna-

Price’a 

Entry and Exit  2.221 2.037 2.258 
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3.3.1.2. Przekrój 8 poziom wody +146.0 m n.p.m. – stan projektowany 

 

Rys. 4. Budowa geologiczna w przekroju 8 – poziom wody w zbiorniku +146.0 m n.p.m. – geometria projektowana 

Legenda: 

- Podłoże – piaski baranowskie P       - Grunty sypkie S - luźne 

 - Iły                  
         

- Grunty sypkie S – średnio zagęszczone/zagęszczone    
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Metoda Bishopa  

 
Metoda Janbu – 

 
Metoda Morgensterna – Price’a  

Rys. 5. Wyniki obliczeń w przekroju 8 z zastosowaniem metody entry and exit 

 
 
Tabela 3. Wyniki obliczeń wskaźnika stateczności zbocza w przekroju 8  

GEOMETRIA PROJEKTOWANA – poziom wody +146.0 m n.p.m. 

Metoda poszukiwania 

potencjalnej powierzchni 

poślizgu 

Metoda obliczeniowa 

Bishopa Janbu 
Morgensterna-

Price’a 

Entry and Exit 3.081 2.916 3.073 
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3.3.2.  Analiza stateczności zbocza w przekroju 8a  

3.3.2.1.  Przekrój 8a poziom wody +139.5 m n.p.m. – stan przejściowy 

 

Rys. 6. Budowa geologiczna w przekroju 8a – poziom wody w zbiorniku +139.5 m n.p.m. – geometria projektowana 

Legenda: 

- Podłoże – piaski baranowskie P       - Grunty sypkie S - luźne 

 - Iły          - Grunt przemieszczony      
           

- Grunty sypkie S – średnio zagęszczone/zagęszczone    
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Metoda Bishopa  

 
Metoda Janbu  

 
Metoda Morgensterna – Price’a  

Rys. 7. Wyniki obliczeń w przekroju 8a z zastosowaniem metody entry and exit 

 
 
Tabela 4. Wyniki obliczeń wskaźnika stateczności zbocza w przekroju 8a 

GEOMETRIA PROJEKTOWANA – poziom wody +139.5 m n.p.m. 

Metoda poszukiwania 

potencjalnej powierzchni 

poślizgu 

Metoda obliczeniowa 

Bishopa Janbu 
Morgensterna-

Price’a 

Entry and Exit  1.951 1.809 1.983 
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3.3.2.2.  Przekrój 8a poziom wody +146.0 m n.p.m. – stan projektowany 

 

Rys. 8. Budowa geologiczna w przekroju 8a – poziom wody w zbiorniku +146.0 m n.p.m. – geometria projektowana 

Legenda: 

- Podłoże – piaski baranowskie P       - Grunty sypkie S - luźne 

 - Iły          - Grunt przemieszczony      
           

- Grunty sypkie S – średnio zagęszczone/zagęszczone    
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Metoda Bishopa  

 
Metoda Janbu 

 
Metoda Morgensterna – Price’a  

Rys. 9. Wyniki obliczeń w przekroju 8a z zastosowaniem metody entry and exit 

 
 
Tabela 5. Wyniki obliczeń wskaźnika stateczności zbocza w przekroju 8a  

GEOMETRIA PROJEKTOWANA – poziom wody +146.0 m n.p.m. 

Metoda poszukiwania 

potencjalnej powierzchni 

poślizgu 

Metoda obliczeniowa 

Bishopa Janbu 
Morgensterna-

Price’a 

Entry and Exit 2.694 2.564 2.692 
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3.3.3.  Analiza stateczności zbocza w przekroju 9  

3.3.3.1.  Przekrój 9 poziom wody +139.5 m n.p.m. – stan przejściowy 

 

Rys. 10. Budowa geologiczna w przekroju 9 – poziom wody w zbiorniku +139.5 m n.p.m. – geometria projektowana 

Legenda: 

- Podłoże – piaski baranowskie P       - Grunty sypko – spoiste SC średnio zagęszczone/twardoplastyczne 

 - Grunty spoisto – sypkie CS twardoplastyczne/średnio zagęszczone   - Grunty spoiste C – twardoplastyczne/plastyczne 

- Grunty sypkie S – średnio zagęszczone      - Grunt przemieszczony 
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Metoda Bishopa  

 
Metoda Janbu  

 
Metoda Morgensterna – Price’a  

Rys. 11. Wyniki obliczeń w przekroju 9 z zastosowaniem metody entry and exit 

 
Tabela 6. Wyniki obliczeń wskaźnika stateczności zbocza w przekroju 9  

GEOMETRIA PROJEKTOWANA – poziom wody +139.5 m n.p.m. 

Metoda poszukiwania 

potencjalnej powierzchni 

poślizgu 

Metoda obliczeniowa 

Bishopa Janbu 
Morgensterna-

Price’a 

Entry and Exit 2.494 2.266 2.625 
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3.3.3.2.  Przekrój 9 poziom wody +146.0 m n.p.m. – stan projektowany 

 

Rys. 12. Budowa geologiczna w przekroju 9 – poziom wody w zbiorniku +146.0 m n.p.m. – geometria projektowana 

Legenda: 

- Podłoże – piaski baranowskie P       - Grunty sypko – spoiste SC średnio zagęszczone/twardoplastyczne 

 - Grunty spoisto – sypkie CS twardoplastyczne/średnio zagęszczone   - Grunty spoiste C – twardoplastyczne/plastyczne 

- Grunty sypkie S – średnio zagęszczone      - Grunt przemieszczony 
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Metoda Bishopa 

 
Metoda Janbu  

 
Metoda Morgensterna – Price’a  

Rys. 13. Wyniki obliczeń w przekroju 9 z zastosowaniem metody entry and exit 

 
Tabela 7. Wyniki obliczeń wskaźnika stateczności zbocza w przekroju 9  

GEOMETRIA PROJEKTOWANA – poziom wody +146.0 m n.p.m. 

Metoda poszukiwania 

potencjalnej powierzchni 

poślizgu 

Metoda obliczeniowa 

Bishopa Janbu 
Morgensterna-

Price’a 

Entry and Exit 2.225 2.038 2.322 
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3.3.4.  Analiza stateczności zbocza w przekroju 9a  

3.3.4.1.  Przekrój 9a poziom wody +139.5 m n.p.m. – stan przejściowy 

 

Rys. 14. Budowa geologiczna w przekroju 9a – poziom wody w zbiorniku +139.5 m n.p.m. – geometria projektowana 

Legenda: 

- Podłoże – piaski baranowskie P       - Grunty sypko – spoiste SC średnio zagęszczone/twardoplastyczne 

 - Grunty spoisto – sypkie CS twardoplastyczne/średnio zagęszczone   - Grunty spoiste C – twardoplastyczne/plastyczne 

- Grunty sypkie S – średnio zagęszczone      - Grunt przemieszczony 
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Metoda Bishopa – cała skarpa 

 
Metoda Bishopa – dół skarpy 

 
Metoda Janbu – cała skarpa 

 
Metoda Janbu – dół skarpy 
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Metoda Morgensterna – Price’a – cała skarpa 

 
Metoda Morgensterna – Price’a – dół skarpy 

Rys. 15. Wyniki obliczeń w przekroju 9a z zastosowaniem metody entry and exit 

 
 
Tabela 8. Wyniki obliczeń wskaźnika stateczności zbocza w przekroju 9a  

GEOMETRIA PROJEKTOWANA – poziom wody +139.5 m n.p.m. 

Metoda poszukiwania 

potencjalnej powierzchni 

poślizgu 

Metoda obliczeniowa 

Bishopa Janbu 
Morgensterna-

Price’a 

Entry and Exit – cała skarpa 1.915 1.876 1.927 

Entry and Exit – dół skarpy 1.791 1.670 1.817 
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3.3.4.2.  Przekrój 9a poziom wody +146.0 m n.p.m. – stan projektowany 

 

Rys. 16. Budowa geologiczna w przekroju 9a – poziom wody w zbiorniku +146.0 m n.p.m. – geometria projektowana 

Legenda: 

- Podłoże – piaski baranowskie P       - Grunty sypko – spoiste SC średnio zagęszczone/twardoplastyczne 

 - Grunty spoisto – sypkie CS twardoplastyczne/średnio zagęszczone   - Grunty spoiste C – twardoplastyczne/plastyczne 

- Grunty sypkie S – średnio zagęszczone      - Grunt przemieszczony 
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Metoda Bishopa – góra skarpy 

 
Metoda Bishopa – cała skarpa 

 
Metoda Janbu – góra skarpy 

 
Metoda Janbu – cała skarpa 



Dokumentacja techniczna niektórych prac rekultywacyjno – likwidacyjnych na zboczu zachodnim i południowym wyrobiska "Piaseczno" 

 

24 

 
Metoda Morgensterna – Price’a – góra skarpy 

 
Metoda Morgensterna – Price’a – cała skarpa 

Rys. 17. Wyniki obliczeń w przekroju 9a z zastosowaniem metody entry and exit 

 
 
Tabela 9. Wyniki obliczeń wskaźnika stateczności zbocza w przekroju 9a  

GEOMETRIA PROJEKTOWANA – poziom wody +146.0 m n.p.m. 

Metoda poszukiwania 

potencjalnej powierzchni 

poślizgu 

Metoda obliczeniowa 

Bishopa Janbu 
Morgensterna-

Price’a 

Entry and Exit – góra skarpy 2.276 2.089 2.377 

Entry and Exit – cała skarpa 2.720 2.572 2.661 
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3.3.5.  Analiza stateczności zbocza w przekroju 9b  

3.3.5.1.  Przekrój 9b poziom wody +139.5 m n.p.m. – stan przejściowy 

 

Rys. 18. Budowa geologiczna w przekroju 9b – poziom wody w zbiorniku +139.5 m n.p.m. – geometria projektowana 

Legenda: 

- Podłoże – piaski baranowskie P       - Grunty sypko – spoiste SC średnio zagęszczone/twardoplastyczne 

 - Grunty spoisto – sypkie CS twardoplastyczne/średnio zagęszczone   - Grunty spoiste C – twardoplastyczne/plastyczne 

- Grunty sypkie S – średnio zagęszczone      - Grunt przemieszczony 



Dokumentacja techniczna niektórych prac rekultywacyjno – likwidacyjnych na zboczu zachodnim i południowym wyrobiska "Piaseczno" 

 

26 

 
Metoda Bishopa – góra skarpy 

 
Metoda Bishopa – dół skarpy 

 
Metoda Janbu – góra skarpy 

 
Metoda Janbu – dół skarpy 
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Metoda Morgensterna – Price’a – góra skarpy 

 
Metoda Morgensterna – Price’a – dół skarpy 

Rys. 19. Wyniki obliczeń w przekroju 9b z zastosowaniem metody entry and exit 

 
 
Tabela 10. Wyniki obliczeń wskaźnika stateczności zbocza w przekroju 9b  

GEOMETRIA PROJEKTOWANA – poziom wody +139.5 m n.p.m. 

Metoda poszukiwania 

potencjalnej powierzchni 

poślizgu 

Metoda obliczeniowa 

Bishopa Janbu 
Morgensterna-

Price’a 

Entry and Exit – góra skarpy 2.087 2.247 2.098 

Entry and Exit – dół skarpy 2.036 1.864 2.036 
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3.3.5.2.  Przekrój 9b poziom wody +146.0 m n.p.m. – stan projektowany 

 

Rys. 20. Budowa geologiczna w przekroju 9b – poziom wody w zbiorniku +146.0 m n.p.m. – geometria projektowana 

Legenda: 

- Podłoże – piaski baranowskie P       - Grunty sypko – spoiste SC średnio zagęszczone/twardoplastyczne 

 - Grunty spoisto – sypkie CS twardoplastyczne/średnio zagęszczone   - Grunty spoiste C – twardoplastyczne/plastyczne 

- Grunty sypkie S – średnio zagęszczone      - Grunt przemieszczony 
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Metoda Bishopa – góra skarpy 

 
Metoda Bishopa – dół skarpy 

 
Metoda Janbu – góra skarpy 

 
Metoda Janbu – dół skarpy 
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Metoda Morgensterna – Price’a – góra skarpy 

 
Metoda Morgensterna – Price’a – dół skarpy 

Rys. 21. Wyniki obliczeń w przekroju 9b z zastosowaniem metody entry and exit 

 

Tabela 11. Wyniki obliczeń wskaźnika stateczności zbocza w przekroju 9b  

GEOMETRIA PROJEKTOWANA – poziom wody +146.0 m n.p.m. 

Metoda poszukiwania 

potencjalnej powierzchni 

poślizgu 

Metoda obliczeniowa 

Bishopa Janbu 
Morgensterna-

Price’a 

Entry and Exit – góra skarpy 2.204 2.031 2.308 

Entry and Exit – dół skarpy 2.653 2.527 2.669 
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3.3.6.  Analiza stateczności zbocza w przekroju 9c  

3.3.6.1.  Przekrój 9c poziom wody +139.5 m n.p.m. – stan przejściowy 

 

Rys. 22. Budowa geologiczna w przekroju 9c – poziom wody w zbiorniku +139.5 m n.p.m. – geometria projektowana 

Legenda: 

- Podłoże – piaski baranowskie P       - Grunty sypko – spoiste SC średnio zagęszczone/twardoplastyczne 

 - Grunty spoisto – sypkie CS twardoplastyczne/średnio zagęszczone   - Grunty spoiste C – twardoplastyczne/plastyczne 

- Grunty sypkie S – średnio zagęszczone      - Grunt przemieszczony 
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Metoda Bishopa – góra skarpy 

 
Metoda Bishopa – dół skarpy 

 
Metoda Janbu – góra skarpy 

 
Metoda Janbu – dół skarpy 
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Metoda Morgensterna – Price’a – góra skarpy 

 
Metoda Morgensterna – Price’a – dół skarpy 

Rys. 23. Wyniki obliczeń w przekroju 9c z zastosowaniem metody entry and exit 

 
 
Tabela 12. Wyniki obliczeń wskaźnika stateczności zbocza w przekroju 9c  

GEOMETRIA PROJEKTOWANA – poziom wody +139.5 m n.p.m. 

Metoda poszukiwania 

potencjalnej powierzchni 

poślizgu 

Metoda obliczeniowa 

Bishopa Janbu 
Morgensterna-

Price’a 

Entry and Exit – góra skarpy 1.921 1.870 1.932 

Entry and Exit – dół skarpy 1.917 1.736 1.919 
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3.3.6.2.  Przekrój 9c poziom wody +146.0 m n.p.m. – stan projektowany 

 

Rys. 24. Budowa geologiczna w przekroju 9c – poziom wody w zbiorniku +146.0 m n.p.m. – geometria projektowana 

Legenda: 

- Podłoże – piaski baranowskie P       - Grunty sypko – spoiste SC średnio zagęszczone/twardoplastyczne 

 - Grunty spoisto – sypkie CS twardoplastyczne/średnio zagęszczone   - Grunty spoiste C – twardoplastyczne/plastyczne 

- Grunty sypkie S – średnio zagęszczone      - Grunt przemieszczony 
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Metoda Bishopa – góra skarpy 

 
Metoda Bishopa – dół skarpy 

 
Metoda Janbu – góra skarpy 

 
Metoda Janbu – dół skarpy 
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Metoda Morgensterna – Price’a – góra skarpy 

 
Metoda Morgensterna – Price’a – dół skarpy 

Rys. 25. Wyniki obliczeń w przekroju 9c z zastosowaniem metody entry and exit 

 

 

Tabela 13. Wyniki obliczeń wskaźnika stateczności zbocza w przekroju 9c  

GEOMETRIA PROJEKTOWANA – poziom wody +146.0 m n.p.m. 

Metoda poszukiwania 

potencjalnej powierzchni 

poślizgu 

Metoda obliczeniowa 

Bishopa Janbu 
Morgensterna-

Price’a 

Entry and Exit – góra skarpy 2.189 2.021 2.301 

Entry and Exit – dół skarpy 2.611 2.494 2.616 
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3.3.7.  Analiza stateczności zbocza w przekroju 10  

3.3.7.1.  Przekrój 10 poziom wody +139.5 m n.p.m. – stan przejściowy 

 

Rys. 26. Budowa geologiczna w przekroju 10 – poziom wody w zbiorniku +139.5 m n.p.m. – geometria projektowana 

Legenda: 

- Podłoże – piaski baranowskie P       - Grunty spoiste C – plastyczne/miękkoplastyczne 

 - Grunty sypko – spoiste SC średnio zagęszczone/twardoplastyczne   - Grunty sypkie S - luźne  

- Grunty sypkie S – średnio zagęszczone      - Grunt przemieszczony 
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Metoda Bishopa  

 
Metoda Janbu  

 
Metoda Morgensterna – Price’a  

Rys. 27. Wyniki obliczeń w przekroju 10 z zastosowaniem metody entry and exit 

 
 
Tabela 14. Wyniki obliczeń wskaźnika stateczności zbocza w przekroju 10  

GEOMETRIA PROJEKTOWANA – poziom wody +139.5 m n.p.m. 

Metoda poszukiwania 

potencjalnej powierzchni 

poślizgu 

Metoda obliczeniowa 

Bishopa Janbu 
Morgensterna-

Price’a 

Entry and Exit  1.415 1.304 1.452 
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3.3.7.2.  Przekrój 10 poziom wody +146.0 m n.p.m. – stan projektowany 

 

Rys. 28. Budowa geologiczna w przekroju 10 – poziom wody w zbiorniku +146.0 m n.p.m. – geometria projektowana 

Legenda: 

- Podłoże – piaski baranowskie P       - Grunty spoiste C – plastyczne/miękkoplastyczne 

 - Grunty sypko – spoiste SC średnio zagęszczone/twardoplastyczne   - Grunty sypkie S - luźne  

- Grunty sypkie S – średnio zagęszczone      - Grunt przemieszczony 
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Metoda Bishopa – góra skarpy 

 
Metoda Bishopa – dół skarpy 

 
Metoda Janbu – góra skarpy 

 
Metoda Janbu – dół skarpy 
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Metoda Morgensterna – Price’a – góra skarpy 

 
Metoda Morgensterna – Price’a – dół skarpy 

Rys. 29. Wyniki obliczeń w przekroju 10 z zastosowaniem metody entry and exit 

 

 

Tabela 15. Wyniki obliczeń wskaźnika stateczności zbocza w przekroju 10  

GEOMETRIA PROJEKTOWANA – poziom wody +146.0 m n.p.m. 

Metoda poszukiwania 

potencjalnej powierzchni 

poślizgu 

Metoda obliczeniowa 

Bishopa Janbu 
Morgensterna-

Price’a 

Entry and Exit – góra skarpy 2.393 2.229 2.510 

Entry and Exit – dół skarpy 2.735 2.568 2.747 
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3.3.8.  Analiza stateczności zbocza w przekroju 10a  

3.3.8.1.  Przekrój 10a poziom wody +139.5 m n.p.m. – stan przejściowy 

 

Rys. 30. Budowa geologiczna w przekroju 10a – poziom wody w zbiorniku +139.5 m n.p.m. – geometria projektowana 

Legenda: 

- Podłoże – piaski baranowskie P       - Grunty spoiste C – plastyczne/miękkoplastyczne 

 - Grunty sypko – spoiste SC średnio zagęszczone/twardoplastyczne   - Grunty sypkie S - luźne  

- Grunty sypkie S – średnio zagęszczone      - Grunt przemieszczony 
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Metoda Bishopa  

 
Metoda Janbu  

 
Metoda Morgensterna – Price’a  

Rys. 31. Wyniki obliczeń w przekroju 10a z zastosowaniem metody entry and exit 

 
 
Tabela 16. Wyniki obliczeń wskaźnika stateczności zbocza w przekroju 10a  

GEOMETRIA PROJEKTOWANA – poziom wody +139.5 m n.p.m. 

Metoda poszukiwania 

potencjalnej powierzchni 

poślizgu 

Metoda obliczeniowa 

Bishopa Janbu 
Morgensterna-

Price’a 

Entry and Exit  1.416 1.294 1.440 
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3.3.8.2.  Przekrój 10a poziom wody +146.0 m n.p.m. – stan projektowany 

 

Rys. 32. Budowa geologiczna w przekroju 10a – poziom wody w zbiorniku +146.0 m n.p.m. – geometria projektowana 

Legenda: 

- Podłoże – piaski baranowskie P       - Grunty spoiste C – plastyczne/miękkoplastyczne 

 - Grunty sypko – spoiste SC średnio zagęszczone/twardoplastyczne   - Grunty sypkie S - luźne  

- Grunty sypkie S – średnio zagęszczone      - Grunt przemieszczony 
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Metoda Bishopa  

 
Metoda Janbu  

 
Metoda Morgensterna – Price’a  

Rys. 33. Wyniki obliczeń w przekroju 10a z zastosowaniem metody entry and exit 

 
 
Tabela 17. Wyniki obliczeń wskaźnika stateczności zbocza w przekroju 10a  

GEOMETRIA PROJEKTOWANA – poziom wody +146.0 m n.p.m. 

Metoda poszukiwania 

potencjalnej powierzchni 

poślizgu 

Metoda obliczeniowa 

Bishopa Janbu 
Morgensterna-

Price’a 

Entry and Exit  2.515 2.543 2.468 
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3.3.9.  Analiza stateczności zbocza w przekroju 11  

3.3.9.1.  Przekrój 11 poziom wody +139.5 m n.p.m. – stan przejściowy 

 

Rys. 34. Budowa geologiczna w przekroju 11 – poziom wody w zbiorniku +139.5 m n.p.m. – geometria projektowana 

Legenda: 

- Podłoże – piaski baranowskie P       - Grunty sypkie S - luźne  

 - Grunty spoiste C – twardoplastyczne      - Grunt przemieszczony  

- Grunty sypkie S – średnio zagęszczone 
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Metoda Bishopa 

 
Metoda Janbu 

 
Metoda Morgensterna – Price’a 

Rys. 35. Wyniki obliczeń w przekroju 11 z zastosowaniem metody entry and exit 

 
 
Tabela 18. Wyniki obliczeń wskaźnika stateczności zbocza w przekroju 11  

GEOMETRIA PROJEKTOWANA – poziom wody +139.5 m n.p.m. 

Metoda poszukiwania 

potencjalnej powierzchni 

poślizgu 

Metoda obliczeniowa 

Bishopa Janbu 
Morgensterna-

Price’a 

Entry and Exit 1.764 1.575 1.823 
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3.3.9.2. Przekrój 11 poziom wody +146.0 m n.p.m. – stan projektowany 

 

Rys. 36. Budowa geologiczna w przekroju 11 – poziom wody w zbiorniku +146.0 m n.p.m. – geometria projektowana 

Legenda: 

- Podłoże – piaski baranowskie P       - Grunty sypkie S - luźne  

 - Grunty spoiste C – twardoplastyczne      - Grunt przemieszczony  

- Grunty sypkie S – średnio zagęszczone 
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Metoda Bishopa  

 
Metoda Janbu  

 
Metoda Morgensterna – Price’a  

Rys. 37. Wyniki obliczeń w przekroju 11 z zastosowaniem metody entry and exit 

 

 

Tabela 19. Wyniki obliczeń wskaźnika stateczności zbocza w przekroju 11  

GEOMETRIA PROJEKTOWANA – poziom wody +146.0 m n.p.m. 

Metoda poszukiwania 

potencjalnej powierzchni 

poślizgu 

Metoda obliczeniowa 

Bishopa Janbu 
Morgensterna-

Price’a 

Entry and Exit 2.506 2.335 2.539 
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3.3.10.  Analiza stateczności zbocza w przekroju 12  

3.3.10.1.  Przekrój 12 poziom wody +139.5 m n.p.m. – stan przejściowy 

 

Rys. 38. Budowa geologiczna w przekroju 12 – poziom wody w zbiorniku +139.5 m n.p.m. – geometria projektowana 

Legenda: 

- Podłoże – piaski baranowskie P       - Grunty sypkie S - luźne  

 - Grunty spoiste C – twardoplastyczne      - Grunt przemieszczony  

- Grunty sypkie S – średnio zagęszczone 
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Metoda Bishopa  

 
Metoda Janbu  

 
Metoda Morgensterna – Price’a  

Rys. 39. Wyniki obliczeń w przekroju 12 z zastosowaniem metody entry and exit 

 
Tabela 20. Wyniki obliczeń wskaźnika stateczności zbocza w przekroju 12  

GEOMETRIA PROJEKTOWANA – poziom wody +139.5 m n.p.m. 

Metoda poszukiwania 

potencjalnej powierzchni 

poślizgu 

Metoda obliczeniowa 

Bishopa Janbu 
Morgensterna-

Price’a 

Entry and Exit 1.697 1.485 1.696 
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3.3.10.2.  Przekrój 12 poziom wody +146.0 m n.p.m. – stan projektowany 

 

Rys. 40. Budowa geologiczna w przekroju 12 – poziom wody w zbiorniku +146.0 m n.p.m. – geometria projektowana 

Legenda: 

- Podłoże – piaski baranowskie P       - Grunty sypkie S - luźne  

 - Grunty spoiste C – twardoplastyczne      - Grunt przemieszczony 

- Grunty sypkie S – średnio zagęszczone 
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Metoda Bishopa  

 
Metoda Janbu  

 
Metoda Morgensterna – Price’a  

Rys. 41. Wyniki obliczeń w przekroju 12 z zastosowaniem metody entry and exit 

 

Tabela 21. Wyniki obliczeń wskaźnika stateczności zbocza w przekroju 12  

GEOMETRIA PROJEKTOWANA – poziom wody +146.0 m n.p.m. 

Metoda poszukiwania 

potencjalnej powierzchni 

poślizgu 

Metoda obliczeniowa 

Bishopa Janbu 
Morgensterna-

Price’a 

Entry and Exit  2.477 2.252 2.471 
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3.4. Omówienie wyników 

Obliczenia warunków stateczności wykazały, że północna część zbocza 

zachodniego (rejon lasu) jest stateczna we wszystkich analizowanych przekrojach 

(8-12), a powstanie osuwiska jest mało bądź bardzo mało prawdopodobne. 

Uzyskane wartości wskaźników stateczności są w większości przypadków większe 

od 1.5 bądź nawet od 2.0. Jedynie dla przekrojów 10 oraz 10a uzyskano wartości 

FS mieszczące się w przedziale 1.3-1.5 dla poziomu wody w zbiorniku +139.5 m 

n.p.m., co wynika z obecności gruntów spoistych w stanie 

plastycznym/miękkoplastycznym. Wymagany zapas bezpieczeństwa jest jednak 

spełniony we wszystkich analizowanych przypadkach. 

Jak należało się spodziewać warunki stateczności znacząco poprawiają się wraz 

z podniesieniem poziomu wody w wyrobisku do +146.0 m n.p.m. Ponadto przyjęcie 

łagodniejszej projektowanej geometrii zbocza we wszystkich przekrojach wpływa 

korzystnie na warunki stateczności.  

 

4. Wytyczne do kształtowania zachodniej skarpy wyrobiska 

w rejonie północnym 

W wyniku zagęszczania gruntów zwałowych metodą mikrowybuchów na 

zboczu zachodnim uległa zmianie geometria skarpy nadwodnej oraz terenu 

pomiędzy poziomami 138,0 - 149,0 m n.p.m. w rejonie północnym (teren Lasów 

Państwowych).  

W celu dostosowania tej części zbocza do warunków docelowego poziomu 

wody w zbiorniku na rzędnej 146,0 m n.p.m. zachodzi potrzeba wykonania korekty 

jego geometrii wraz z wykonaniem płaszczyzny abrazyjnej.  

Analiza stateczności części północnej zbocza zachodniego wyrobiska 

"Piaseczno" (przekroje 8-12), wykazała, że powstanie zjawisk osuwiskowych przy 

przejściowym poziomie napełnienia zbiornika (+139.5 m n.p.m.) oraz 

projektowanym poziomie napełnienia zbiornika (+146.0 m n.p.m.) jest mało bądź 

bardzo mało prawdopodobne (patrz rozdz. 3).  

Na podstawie tej analizy określono bezpieczne parametry zbocza. Powierzchnia 

abrazyjna wyprofilowana na górnej skarpie zachodniego zbocza zwału 

wewnętrznego zostanie ukształtowana podobnie jak na pozostałej części zbocza. 
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Płaszczyzna ta powinna być nachylona pod kątem około 3º (nachylenie około 1:20), 

i mieć następującą szerokość:  

powyżej linii wodnej - 13 m.,  

poniżej linii wodnej - 12 m. 

Kąt nachylenia skarpy poniżej półki abrazyjnej zachodniego zbocza 

ukształtowanego w zagęszczonych gruntach zwałowych powinien wynosić do 18º, 

natomiast powyżej powierzchni abrazyjnej nie powinien być większy od 30º. 

 

5. Ukształtowanie skarpy nadwodnej dla poziomu napełnienia 

146,0 m n.p.m. 

Dla parametrów określonych w rozdziale 4 dla północnej części skarpy zbocza 

zachodniego (teren Lasów Państwowych) zaprojektowano płaszczyznę abrazyjną 

oraz ostateczne ukształtowanie skarpy nadwodnej (Zał. 1). 

Przeprowadzenie prac ziemnych w tym rejonie wymaga wykonania wycinki 

istniejących drzew (lasu) w granicach własności Lasów Państwowych na powierzchni 

ok. 1,6 ha oraz drzew i krzewów na skarpie poniżej granicy własności na 

powierzchni ok. 0,8 ha. Wycinkę tych zadrzewień wykonają Lasy Państwowe na 

podstawie oddzielnych uzgodnień z Kopalnią Siarki "Machów" S.A. w likwidacji. 

Na podstawie przekrojów od nr 8 do nr 12 (Zał. 2) określono zakres prac 

związanych z koniecznością wykonania płaszczyzny abrazyjnej dla poziomu 

piętrzenia wody w zbiorniku 146,0 m n.p.m. wraz z ukształtowaniem pozostałej 

skarpy zbocza zachodniego.  

Ilość mas ziemnych koniecznych do przemieszczenia przy profilowaniu skarpy 

obliczono metodą przekrojów i przedstawiono w tabeli 5.1. 
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Tabela 5.1 Bilans mas ziemnych do przemieszczenia przy profilowaniu skarpy 
w przekrojach 8-12 

Z przeprowadzonych obliczeń wynika konieczność urobienia i przemieszczenia 

ok. 18,3 tys. m3 mas ziemnych. Masy te zostaną wykorzystane do ukształtowania 

półki abrazyjnej i skarp (nadwodnej i podwodnej) dla docelowego poziomu 

piętrzenia wody w zbiorniku do rzędnej 146,0 m n.p.m. Roboty niwelacyjne na 

zboczu należy prowadzić spycharkami gąsienicowymi zacinając górną skarpę 

nadwodną i przemieszczając urobione masy ziemne w dół, w kierunku zbiornika 

wodnego. Część mas ziemnych pozyskanych z rejonu przekrojów 11, 12 i 13 w 

ilości ok. 2 tys. m3 należy przewieźć samochodami w rejon przekrojów 8, 9 i 9c.  

Współrzędne linii górnej skarpy nadwodnej i półki abrazyjnej dla piętrzenia 

P
rz

e
k

ró
j 

H
e
k
to

m
e
tr

 

Powierzchnia 
przekroju 

Powierzchnia 
średnia 

  
  

O
d

le
g

ło
ś
ć
 m

ie
d

z
y
 

p
rz

e
k

ro
ja

m
i 

Objętość 

Nadmiar 

objętości  
na odcinku 

Algebraiczna 
suma objętości 

wykopy nasypy wykopy nasypy wykopy nasypy wykopy nasypy wykopy nasypy 

(-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (-) (+) (-) 

[m2] [m] [m3] 

7 0,0 0 0 
       

0 1000 

0 20 50 0 1000  1000 

8(1) 0,5 0 40 850 2650 

17 33 50 850 1650  800 

8a 1,0 34 26 2687,5 4075 

36,75 28,5 50 1837,5 1425 412,5  

9 1,5 39,5 31 3062,4 4540,75 

32,6 40,5 11,5 374,9 465,75  90,85 

9b 1,62 25,7 50 4337,79 5997,625 

38,3 43,75 33,3 1275,39 1456,875  181,485 

9c 1,95 50,9 37,5 4643,865 6227,8 

55,65 41,85 5,5 306,075 230,175 75,9  

9a 2,0 60,4 46,2 7063,865 8907,8 

48,4 53,6 50 2420 2680  260 

10 2,5 36,4 61 10146,365 12220,3 

61,65 66,25 50 3082,5 3312,5  230 

10a 3,0 86,9 71,5 13768,865 15107,8 

72,45 57,75 50 3622,5 2887,5 735  

11 3,5 58 44 16648,865 17042,8 

64 43 45 2880 1935 945  

12 3,95 70 42 18288,865 18122,8 

41 27 40 1640 1080 560  

13 4,35 12 12   

6 6  0 0  0 
       

Razem    18288,86 18122,8 2728,4 2728,4 18288,8 18122,8 
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wody na rzędnej 146,0 m n.p.m. przedstawiono w tabeli 5.2. 

Tabela 5.2 Współrzędne linii skarpy nadwodnej i płaszczyzny abrazyjnej. 

Lp. 
Linia skarpy nadwodnej  

-góra 
 

Linia płaszczyzny abrazyjnej  

– poz. 145,4 
 

Linia płaszczyzny abrazyjnej  

– poz. 146,65 
 

 Y X  Y X  Y X  

1 7541553,14 5602288,89  7541553,87 5602242,83  7541530,23 5602254,31  

2 7541544,06 5602276,36  7541576,61 5602265,46  7541560,75 5602284,88  

3 7541538,79 5602269,92  7541585,47 5602277,20  7541571,18 5602300,68  

4 7541534,97 5602265,82  7541591,63 5602285,93  7541574,64 5602307,44  

5 7541532,63 5602263,54  7541597,39 5602296,97  7541575,99 5602312,53  

6 7541530,28 5602261,09  7541598,79 5602302,06  7541576,90 5602318,60  

7 7541528,82 5602259,56  7541600,04 5602307,82  7541578,09 5602324,76  

8 7541526,39 5602257,25  7541601,03 5602313,72  7541579,56 5602330,24  

9 7541525,60 5602256,50  7541602,01 5602319,40  7541581,04 5602335,07  

10 7541553,14 5602288,89  7541605,32 5602329,00  7541582,82 5602339,90  

11 7541557,76 5602296,48  7541609,29 5602337,50  7541589,14 5602352,31  

12 7541562,46 5602304,73  7541613,93 5602347,44  7541593,79 5602362,25  

13 7541565,34 5602310,49  7541618,90 5602358,08  7541598,76 5602372,89  

14 7541566,64 5602317,16  7541623,42 5602367,75  7541603,28 5602382,56  

15 7541567,69 5602325,14  7541625,60 5602372,28  7541605,46 5602387,09  

16 7541569,08 5602332,32  7541628,58 5602376,29  7541608,18 5602390,92  

17 7541570,38 5602336,80  7541643,09 5602395,63  7541622,95 5602410,44  

18 7541572,12 5602341,30  7541649,71 5602404,46  7541629,57 5602419,27  

19 7541573,61 5602344,36  7541656,03 5602412,85  7541635,89 5602427,66  

20 7541579,64 5602355,36  7541662,43 5602422,63  7541642,29 5602437,45  

21 7541584,84 5602366,42  7541665,78 5602429,00  7541645,64 5602443,81  

22 7541589,78 5602377,45  7541672,12 5602443,82  7541651,98 5602458,63  

23 7541594,45 5602386,46  7541677,81 5602458,10  7541657,67 5602472,91  

24 7541595,87 5602389,14  7541685,40 5602474,00  7541665,25 5602488,81  

25 7541602,00 5602398,55  7541691,63 5602487,07  7541671,49 5602501,88  

26 7541607,56 5602409,46  7541699,34 5602503,24  7541679,20 5602518,05  

27 7541611,06 5602420,36  7541703,81 5602513,03  7541683,67 5602527,84  

28 7541612,09 5602428,59  7541711,42 5602529,74  7541691,64 5602545,70  

29 7541614,78 5602436,01  7541717,81 5602543,75  7541697,59 5602559,44  

30 7541623,31 5602455,68  7541735,52 5602579,28  7541709,29 5602582,23  

31 7541634,09 5602481,58  7541739,00 5602584,45  7541710,89 5602586,15  

32 7541641,28 5602491,56  7541741,21 5602587,85  7541711,57 5602589,35  

33 7541650,10 5602497,59        

 

 

c.d. Tabeli 5.2 

Lp. Linia skarpy nadwodnej   Linia płaszczyzny abrazyjnej   Linia płaszczyzny abrazyjnej   
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-góra – poz. 145,4 – poz. 146,65 

 Y X  Y X  Y X  

34 7541663,48 5602509,33        

35 7541670,71 5602519,56        

36 7541675,21 5602530,35        

37 7541682,31 5602547,46        

38 7541688,35 5602560,66        

39 7541699,76 5602582,39        

40 7541700,31 5602584,95        

41 7541699,65 5602586,40        

 

6. Rekultywacja biologiczna skarp nadwodnych 

6.1. Informacje ogólne 

Nadrzędnym celem rekultywacji biologicznej skarpy nadwodnej i powierzchni 

abrazyjnej będzie ich stabilizacja i zabezpieczenie przed erozją wodną. Na 

powierzchni przylegającej do górnej krawędzi skarpy nadwodnej zostaną wykonane 

nasadzenia drzew i utrzymane leśne ich gospodarowanie. Pozostałe prace nie będą 

odbiegać w zasadniczy sposób od prac zaplanowanych w dokumentacji opracowanej 

w latach 2013 i 2014. Korekcie ulegnie jedynie zasięg i wielkość powierzchni 

wymagających tych prac.  

W celu lepszej przejrzystości dokumentacji projektowej w rozdziale tym 

przedstawiono pełny zakres prac rekultywacji biologicznej jakie należy wykonać na 

zboczu zachodnim w terenie będącym we władaniu Lasów Państwowych. 

Po ukształtowaniu skarpy nadwodnej i półki abrazyjnej przewiduje się 

wykonanie rekultywacji biologicznej. Wykonana zostanie obudowa biologiczna, a w 

szczególności: 

 użytki zielone na zboczu zachodnim poniżej górnej krawędzi skarpy, 

 nasadzenia drzew na terenie powyżej górnej krawędzi projektowanej skarpy 

nadwodnej. 

Obudowa biologiczna terenów zbocza zachodniego wyrobiska będzie miała za 

zadanie zabezpieczenie przyszłego zbiornika przed skażeniem jego wód oraz erozji 

na skutek spływu powierzchniowego. Założono wprowadzenie nowych zadrzewień 

oraz wprowadzenie roślinności trawiastej na nowoutworzone powierzchnie 
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pozbawione jakiejkolwiek szaty roślinnej.  

Docelowa obudowa biologiczna terenów przyległych do wyrobiska będzie się 

składała ze zróżnicowanych co do wielkości zadrzewień i enklaw roślinności łąkowej 

(Zał. 3). Taki sposób zagospodarowania powierzchni będzie się przyczyniać do 

poprawy warunków glebowych oraz aktywizowania procesów glebotwórczych. 

Będzie on również sprzyjał szybszemu rozwojowi życia biologicznego na terenie 

rekultywowanym i jego zasiedlaniu przez liczne gatunki fauny wodnej i lądowej.  

Przed wykonaniem obudowy biologicznej tereny te zostaną poddane 

odpowiednim zabiegom agrotechnicznym i nawożeniu mineralnemu. Na powierzchni 

abrazyjnej i skarpie nadwodnej zostanie zachowany łąkowy charakter 

zagospodarowania, który z czasem będzie się przekształcał w pas roślinności 

brzegowej typu szuwarowo-łąkowego. 

Zasięg rekultywacji biologicznej z uwzględnieniem sposobu zagospodarowania 

(użytki leśne, użytki trawiaste) pokazano na załączniku 3.  

 

6.2. Zabiegi agrotechniczne 

Obudowa biologiczna wykonana zostanie na powierzchni ok. 1,9 ha 

obejmującej: 

 płaszczyznę abrazyjną, 

 skarpy nadwodne pomiędzy górną krawędzią zbocza a półką abrazyjną oraz 

poniżej półki abrazyjnej w pasie o szerokości ok. 10 m. 

Pierwszym zabiegiem agrotechnicznym będzie wykonanie orki pełnej na całej 

powierzchni (2,04 ha). Na tak przygotowaną powierzchnię należy wysiać nawozy 

mineralne w dawkach NPK odpowiednio - 134, 144, 138 kg/ha czystego składnika. 

Przykładowo można przyjąć następujący skład nawozów mineralnych:  

 saletra amonowa 34% 400 kg/ha 

 sól potasowa 60%  230 kg/ha 

 superfosfat potrójny 46% 320 kg/ha 

Nawozy należy wymieszać z gruntem dwukrotnie za pomocą brony zębatej. 

Po upływie ok. 2 tygodni od wysiania nawozów na powierzchni 1,9 ha należy wysiać 
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mieszankę traw o składzie przedstawionym w tabeli 6.1. 

Tabela 6.1. Skład gatunkowy mieszanek traw z dodatkiem roślin motylkowych 
drobnonasiennych 

Lp. Nazwa gatunkowa rośliny [kg/ha] 

1. Koniczyna biała 2 

2. Komonica zwyczajna 10 

3. Lucerna siewna 13 

4. Kostrzewa łąkowa 15 

5. Tymotka 5 

6. Rajgras wyniosły 5 

7. Stokłosa bezostna 10 

8. Życica trwała 5 

9. Kupkówka pospolita 5 

Razem 70 

 

Po przeprowadzonym wysiewie mieszanki traw z motylkowatymi należy 

przeprowadzić bronowanie broną zębatą lekką posiewną oraz wałowanie. 

Zastosowanie wału gładkiego po bronowaniu ma na celu zagęszczenie górnej 

warstwy gleby i wyrównanie jej powierzchni, co zdecydowanie stworzy lepsze 

warunki kiełkowania. Zadaniem wałowania jest również zwiększenie wilgotności 

płytkiej warstwy powierzchniowej gleby. 

 

6.3. Zalesienie ochronne 

Nowe nasadzenia drzew wykonane zostaną pomiędzy drogą betonową a górną 

linią skarpy nadwodnej, gdzie dokonano wcześniejszej wycinki drzew. Wzdłuż drogi 

z płyt na długości ok. 270 m wykonane zostaną nasadzenia lipy w formie pasowej.  

Zabiegi agrotechniczne i sadzenie materiału szkółkarskiego powinny się 

rozpocząć wczesną wiosną. Pierwszym zabiegiem agrotechnicznym będzie 

wykonanie orki pełnej na powierzchni 0,14 ha. Na tak przygotowaną powierzchnię 

przewiduje się wysiew nawozów mineralnych w dawkach określonych w rozdz. 6.1. 

Nawozy po wysianiu należy dwukrotnie przemieszać z gruntem przy użyciu brony 

zębatej. 
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Drzewa należy sadzić w dołki o średnicy i głębokości 35 cm, bez zaprawy 

dołów substancjami użyźniającymi. Więźba sadzenia: 1,3 x 1,6 m. Ilość sadzonek – 

672 szt., przy liczbie sadzonek na hektar 4 800 szt.  

Do nasadzeń należy używać materiału młodocianego, dobrze wyrośniętego, 

o silnym i dobrze wykształconym systemie korzeniowym. Wiek sadzonek: 2-5 lat. 

 

6.4. Zabiegi pielęgnacyjne  

Zabiegi pielęgnacyjne sprowadzać się będą do koszenia traw na obszarach 

poddanych zabiegom rekultywacji biologicznej. Zaleca się co najmniej dwukrotne 

koszenie traw przez okres dwóch lat. Koszenie przeprowadzone będzie kosiarką np. 

rotacyjną sadowniczą RG-15 współpracującą z ciągnikiem rolniczym. W pierwszym 

roku upraw po każdym koszeniu należy przeprowadzić zasilanie nawozami 

mineralnymi najlepiej trójskładnikowymi np. Polifoską w ilości 200kg/ha. 

Zabiegi pielęgnacyjne na powierzchniach nasadzeń pasa lipy będą dotyczyły 

głównie dwukrotnego wykaszania chwastów w międzyrzędach w I i II roku oraz 

jednokrotnego motyczenia uprawy w I roku od jej założenia.  

W drugim roku należy dodatkowo przeprowadzić nawożenie uzupełniające 

w postaci 150 kg/ha saletry amonowej.  

Na skarpie nadwodnej (poniżej półki abrazyjnej poziomu 146 m n.p.m.  

i 10-cio metrowego pasa użytków zielonych), do czasu docelowego napełnienia 

zbiornika wodą, należy prowadzić wycinkę odrostów samosiejek oraz koszenie traw 

ręcznie za pomocą wykaszarek spalinowych. 
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7. Przebudowa rurociągu tłocznego 

Odwodnienie wyrobiska "Piaseczno" jest prowadzone za pomocą stanowiska 

pompowego zlokalizowanego na rzędnej 140,0 m n.p.m., utrzymującego 

zwierciadło wody w zbiorniku na rzędnej ok. 138,0 – 139,0 m n.p.m. Wody te 

pompowane są rurociągiem Ø 500/600 mm do Kanału Piaseczno, którym 

odprowadzane są do rzeki Wisły. Rurociąg na długości 709 m (od stacji WN 

w kierunku południowym) biegnie pod powierzchnią ziemi natomiast pozostały 

odcinek ułożony jest na powierzchni, na podporach wykonanych z odcinków rur 

Ø 500 mm. Z uwagi na występujące awarie na odcinku rurociągu przebiegającego 

pod ziemią i związane z tym wymywanie dużych ilości mas ziemnych powodujące 

powstawanie głębokich wyrw i dołów odcinek o długości 709 m należy odkopać 

i ułożyć na powierzchni podobnie jak pozostałą jego część. Trasę przebudowy 

rurociągu pokazano na załączniku 4. 

 

8. Korekta umocnienia linii brzegowej na zboczu południowym 

W roku 2014 kopalnia uzyskała nowe pozwolenie wodnoprawne na 

odprowadzanie wód pompowanych z wyrobiska Piaseczno, na podstawie którego 

piętrzenie wód w zbiorniku odbywać się może na rzędnych od 138,0 do 139,0 m 

n.p.m. (średnioroczne – 138,5 m n.p.m.). 

Utrzymywanie zwierciadła wody w zbiorniku na rzędnych 138,0 – 139,0 m 

n.p.m. spowodowało, że na zboczu południowym ujawniły się wypływy i wysięki 

wód ze skarpy nadwodnej powodując jej sukcesywne rozmywanie i erozję. 

Dodatkowo, w wyniku falowania wody w zbiorniku, dolna część skarpy nadwodnej, 

uformowana z nasypowych mas ziemnych, przemieszczonych w trakcie 

kształtowania geometrii skarpy i półki abrazyjnej, uległa na znacznych odcinkach, 

rozmyciu tworząc klify, których wysokość dochodzi nawet do 4 m. 

Niekontrolowany proces erozji skarp będzie prowadzić do zmiany ich 

parametrów, pogarszając jednocześnie ich stateczność. W celu ograniczenia 

i zapobieżenia dalszym procesom erozyjnym zaprojektowano wykonanie tzw. 

"drenów francuskich" ujmujących wody z wysięków i wypływów oraz umocnienie 

linii brzegowej poziomu 138,0 m n.p.m. poprzez wzmocnienie podłoża gruntowego 

geokratami wypełnionymi kruszywem.  
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Ponadto przy utrzymywaniu zmiennej wysokości wody w zbiorniku (ok. 1 m) 

zachodzi potrzeba poszerzenia umocnienia geokratą z taśm HDPE z jednej sekcji 

(2,6 m) do dwóch sekcji (5,2 m). Pozostałe wymogi odnośnie wykonania umocnień 

linii brzegowej na zboczu południowym pozostają bez zmian.  

Sposób wykonania umocnień pokazano na załączniku 5. 

 

9. Przedmiar robót i kosztorys inwestorski 

Projekt obejmuje swym zakresem wykonanie przedmiaru robót i kosztorysu 

inwestorskiego na prace przewidziane w rejonie lasów państwowych zbocza 

zachodniego. Opracowania te jako załączniki stanowią integralną część projektu. 
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10. Spis rysunków 

Rys. 1. Lokalizacja analizowanych przekrojów obliczeniowych (kolor zielony) na tle 

przekrojów analizowanych w opracowaniu [1] 

Rys. 2. Budowa geologiczna w przekroju 8 – poziom wody w zbiorniku +139.5 m 
n.p.m. – geometria projektowana 

Rys. 3. Wyniki obliczeń w przekroju 8 z zastosowaniem metody entry and exit 

Rys. 4. Budowa geologiczna w przekroju 8 – poziom wody w zbiorniku +146.0 m 
n.p.m. – geometria projektowana 

Rys. 5. Wyniki obliczeń w przekroju 8 z zastosowaniem metody entry and exit 

Rys. 6. Budowa geologiczna w przekroju 8a – poziom wody w zbiorniku +139.5 m 

n.p.m. – geometria projektowana 

Rys. 7. Wyniki obliczeń w przekroju 8a z zastosowaniem metody entry and exit 

Rys. 8. Budowa geologiczna w przekroju 8a – poziom wody w zbiorniku +146.0 m 

n.p.m. – geometria projektowana 

Rys. 9. Wyniki obliczeń w przekroju 8a z zastosowaniem metody entry and exit  

Rys. 10. Budowa geologiczna w przekroju 9 – poziom wody w zbiorniku +139.5 m 

n.p.m. – geometria projektowana 

Rys. 11. Wyniki obliczeń w przekroju 9 z zastosowaniem metody entry and exit  

Rys. 12. Budowa geologiczna w przekroju 9 – poziom wody w zbiorniku +146.0 m 

n.p.m. – geometria projektowana 

Rys. 13. Wyniki obliczeń w przekroju 9 z zastosowaniem metody entry and exit  

Rys. 14. Budowa geologiczna w przekroju 9a – poziom wody w zbiorniku +139.5 m 

n.p.m. – geometria projektowana 

Rys. 15. Wyniki obliczeń w przekroju 9a z zastosowaniem metody entry and exit  

Rys. 16. Budowa geologiczna w przekroju 9a – poziom wody w zbiorniku +146.0 m 

n.p.m. – geometria projektowana 

Rys. 17. Wyniki obliczeń w przekroju 9a z zastosowaniem metody entry and exit  

Rys. 18. Budowa geologiczna w przekroju 9b – poziom wody w zbiorniku +139.5 m 
n.p.m. – geometria projektowana 

Rys. 19. Wyniki obliczeń w przekroju 9b z zastosowaniem metody entry and exit  

Rys. 20. Budowa geologiczna w przekroju 9b – poziom wody w zbiorniku +146.0 m 
n.p.m. – geometria projektowana 

Rys. 21. Wyniki obliczeń w przekroju 9b z zastosowaniem metody entry and exit  

Rys. 22. Budowa geologiczna w przekroju 9c – poziom wody w zbiorniku +139.5 m 
n.p.m. – geometria projektowana 

Rys. 23. Wyniki obliczeń w przekroju 9c z zastosowaniem metody entry and exit  

Rys. 24. Budowa geologiczna w przekroju 9c – poziom wody w zbiorniku +146.0 m 

n.p.m. – geometria projektowana 

Rys. 25. Wyniki obliczeń w przekroju 9c z zastosowaniem metody entry and exit  
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Rys. 26. Budowa geologiczna w przekroju 10 – poziom wody w zbiorniku +139.5 m 

n.p.m. – geometria projektowana 

Rys. 27. Wyniki obliczeń w przekroju 10 z zastosowaniem metody entry and exit  

Rys. 28. Budowa geologiczna w przekroju 10 – poziom wody w zbiorniku +146.0 m 
n.p.m. – geometria projektowana 

Rys. 29. Wyniki obliczeń w przekroju 10 z zastosowaniem metody entry and exit  

Rys. 30. Budowa geologiczna w przekroju 10a – poziom wody w zbiorniku +139.5 
m n.p.m. – geometria projektowana 

Rys. 31. Wyniki obliczeń w przekroju 10a z zastosowaniem metody entry and exit  

Rys. 32. Budowa geologiczna w przekroju 10a – poziom wody w zbiorniku +146.0 
m n.p.m. – geometria projektowana 

Rys. 33. Wyniki obliczeń w przekroju 10a z zastosowaniem metody entry and exit  

Rys. 34. Budowa geologiczna w przekroju 11 – poziom wody w zbiorniku +139.5 m 

n.p.m. – geometria projektowana 

Rys. 35. Wyniki obliczeń w przekroju 11 z zastosowaniem metody entry and exit  

Rys. 36. Budowa geologiczna w przekroju 11 – poziom wody w zbiorniku +146.0 m 

n.p.m. – geometria projektowana 

Rys. 37. Wyniki obliczeń w przekroju 11 z zastosowaniem metody entry and exit  

Rys. 38. Budowa geologiczna w przekroju 12 – poziom wody w zbiorniku +139.5 m 

n.p.m. – geometria projektowana 

Rys. 39. Wyniki obliczeń w przekroju 12 z zastosowaniem metody entry and exit  

Rys. 40. Budowa geologiczna w przekroju 12 – poziom wody w zbiorniku +146.0 m 

n.p.m. – geometria projektowana 

Rys. 41. Wyniki obliczeń w przekroju 12 z zastosowaniem metody entry and exit 

 

 

 

11. Spis załączników 

Zał. 1. Ukształtowanie skarpy nadwodnej wraz z półką abrazyjną części północnej 

zbocza zachodniego (teren Lasów Państwowych) 

Zał. 2. Przekroje 8-12 

Zał. 3. Rekultywacja części północnej zbocza zachodniego wyrobiska "Piaseczno" 

(teren Lasów Państwowych) 

Zał. 4. Przebudowa rurociągu tłocznego 

Zał. 5. Umocnienie linii brzegowej oraz odprowadzenie wysięków i wypływów wód 

ze skarp 
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