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1.0. WSTĘP 

1.1. Podstawy formalne 

W dniu 30.05. 2003 roku zawarta została umowa między Ob. Bożeną Fróg 

zamieszkałą 95-010 Stryków ul. Dojazdowa 1c, zwaną dalej „Zamawiającym”, a 

firmą: „KART-GEO” (Prace Naukowo – Badawcze, Usługi Kartograficzno – 

Geologiczne) z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Bacciarellego 39/1, zwaną dalej 

„Zleceniobiorcą” - reprezentowaną przez dr Adama Szynkiewicza, na wykonanie 

badań podłoża gruntowego działki Nr 15/10 w Strykowie przy ul. Dojazdowej 1c.  

Ustalono, że termin rozpoczęcia prac nastąpi niezwłocznie po podpisaniu 

umowy, a wyniki badań zostaną przekazane Zamawiającemu do dnia 15.06. 2003 r. 

Wynagrodzenie za wykonane prace Zamawiający wpłaci na konto Zleceniobiorcy po 

dostarczeniu 4 egzemplarzy dokumentacji wynikowej, w terminie 14 dni od 

wystawienia rachunku.  

Zamawiający dostarczył Zleceniobiorcy: Mapę Sytuacyjno-Wysokościową w 

skali 1:500. 

 

1.2. Teren badań. 

Badania prowadzono na obszarze działki nr 15/10, położonej w Strykowie 

między ulicami: Dojazdową i Wczasową, na wschód od Zalewu przy Wczasowej. 

Działka 15/10 określana jako nieużytek (N), znajduje się po zachodniej stronie ul. 

Dojazdowej (działka Nr 17/3). Po południowej stronie działki 15/10, jest działka Nr 34 

porośnięta rzadkim lasem sosnowym (LsV), a po stronie północnej badanej działki 

jest wyrównany teren nieużytków (N) oznaczony jako działka Nr 15/9, na zachód od 

której przy ul. Wczasowej jest działka Nr 15/8 z wykopem głębokości około 3 m. Po 

stronie zachodniej działki nr 15/10 (badanego terenu) jest działka Nr 16, z zabudową 

gospodarczą (g + piw.).  

Powierzchnia terenu działki 15/10 położona jest na wysokości około 162 – 163 

m n.p.m.. Na terenie działki jest nowy budynek mieszkalny (Fig. 1, oznaczony A na 

Fig. 2) oraz zbiornik gazu Propan-Butan (oznaczony B na Zał. 2). Teren badanej 

działki 15/10 jest suchy, a wody gruntowe mogą występować w tym miejscu na 

głębokości większej niż 4 m. 
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1.3. Cel i zakres badań. 

Celem badań było określenie do głębokości 4 m charakteru litologicznego i 

strukturalnego gruntów podłoża budowlanego działki Nr 15/10 przy ul. Dojazdowej 1c 

w Strykowie. 

Zakres badań obejmował: wykonanie sonadaży geologicznych do głębokości 

2,0 m oraz georadarowy monitoringu gruntu do głębokości 4,5 - 5 m.  

 

 

2.0. SONDAŻE GEOLOGICZNE 

W Strykowie przy ul. Dojazdowej 1c (na terenie działki Nr 15/10) koparką 

podsiębierną zostały wykonane 4 sondaże geologiczne (szurfy/wykopy badawcze) do 

głębokości 1, 5 – 2,0 m, które oznakowano: s. I, s. II, s. III, s. IV (Ryc. 2). 

 

Sondowanie: s. I 

Wykop: szerokość ok. 0,5 m; długość ok. 2,0 m; głębokość 1,5 m. 
Opis litologii:  
0,0 – 0,5 m  
0,5 – 0,7 m  odpady komunalne: fragmenty konstrukcji betonowych, papa, tektura, szkło. 

0,7 – 1,5 m  piasek różnoziarnisty z wkładkami żwirku i otoczakami (in situ). 
 

Sondowanie: s. II 

Wykop: szerokość ok. 0,5 m; długość ok. 2,0 m; głębokość 1,5 m. 
Opis litologii:  
0,0 – 1,5 m utwory pochodzenia antropogenicznego, odpady komunalne:  

butelki po lekach, szmaty, papier, tektura, plastikowe opakowania po lekarstwach,  
 

Sondowanie: s. III 

Wykop: szerokość ok. 0,5 m; długość ok. 2,0 m; głębokość 1,5 m. 
Opis litologii:  
0,0 – 1,5 m utwory pochodzenia antropogenicznego, odpady komunalne:  

butelki po lekach, szmaty, papier, tektura, plastikowe opakowania po lekarstwach,  
 

Sondowanie: s. IV 

Wykop: szerokość ok. 0,5 m; długość ok. 1,5 m; głębokość 2,0 m. 
Opis litologii:  
0,0 – 2,0 m utwory pochodzenia antropogenicznego, odpady komunalne: 

butelki po lekach, strzykawki, leki, worki plastikowe, gumowe elementy przewodów, 
druty, słoiki, szmaty, papier, tektura, szklane i plastikowe opakowania po lekarstwach, 
smoła i inne produkty bitumiczne.  
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Ponadto stwierdzono: 

A - biologiczna oczyszczalnia ścieków („szambo”) została zainstalowana w  

gruntach nasypowych, a na powierzchni terenu w jej otoczeniu są 

fragmenty blachy, szkła, plastiku i cegły (wysypisko śmieci). 

B – W zarośniętych wykopach głębokości ok. 3,0 m,  położonych na terenach  

działki: 15/10 (północno-zachodnia część działki),  

  15/9 (południowo-zachodnia część tej działki) oraz  

  15/8 (wschodnia część działki)  

znajdują się odpady komunalne: blacha, druty, cegła, śmieci, beton itp. 

 

Na podstawie wykonanych sondaży geologicznych (s. I, II, III, IV) należy 

stwierdzić, że w obrębie działki 15/10, pod powierzchnią terenu do głębokości około 

2,0 m występują utwory pochodzenia antropogenicznego typu odpadów 

komunalnych (łącznie z odpadami szpitalnymi). Leżą one na przepuszczalnych 

utworach piaszczysto-żwirowych pochodzenia wodnolodowcowego.  

 

 

3.0. BADANIA GEORADAROWE 

 Badania sondażami geologicznymi dostarczają punktowej informacji o 

budowie geologicznej terenu. Aby uzyskać liniowy (przekrojowy) obraz budowy 

geologicznej terenu badań postanowiono wykorzystać bezinwazyjną metodę 

liniowego/przekrojowego monitoringu gruntu, polegającą na georadarowym 

profilowaniu gruntu, radarem do penetracji gruntu (GPR). 

 

3.1. Radar do penetracji gruntu (RAMAC/GPR) 

Radar do penetracji gruntu RAMAC/GPR, jest elektroniczną aparaturą do badań 

geofizycznych własności gruntu. Urządzenie to działa na zasadzie zliczania opóźnień 

impulsów elektromagnetycznych o bardzo wysokiej częstotliwości (10 – 1000 MHz), 

wysyłanych przez antenę nadawczą, które odbite od różnych ośrodków gruntu 

(granic litologicznych), odbierane są przez antenę odbiorczą i przekazywane na  
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jednostkę centralną w celu zliczania czasu opóźnień powrotu fali. Przez granice 

odbijające sygnał radarowy należy rozumieć granice między ośrodkami różniącymi 

się wartością stałej diaelektrycznej. Skały mają różne wartości stałej diaelektrycznej. 

Impulsy wysyłane przez antenę nadawczą w głąb ośrodka, wracają z opóźnieniem do 

anteny odbiorczej i przez światłowody trafiają do sterującej systemem jednostki 

centralnej, a następnie są przetwarzane i przesyłane do rejestratora (np. dysk twardy 

przenośnego komputera). W terenie impulsy te są obserwowane przez operatora na 

monitorze w postaci falogramu/echogramu czasowego, tj. liniowego (pionowego) 

przekroju zmienności parametrów gruntu. Wykres taki można następnie przeliczać 

np. na jednostki metryczne, można wydrukować w kolorach. Uzyskany podczas 

badań obraz (falogram/echogram georadarowy GPR) porównuje się z wzorcowymi 

obrazami różnych obiektów ukrytych w gruncie lub z wzorcowymi obrazami struktur 

geologicznych albo z dokumentacją kartograficzną odsłonić, a także z danymi 

uzyskanymi z wierceń geologicznych. W stosunku do innych metod geofizycznych, 

metoda radarowa (GPR) pozwala w terenie na liniowe śledzenie budowy 

geologicznej (śledzenie zmienności litologii i płytkich struktur geologicznych).  

3.2. Metodyka badań georadarowych  

Badania georadarowe wykonane zostały przenośnym radarem do penetracji 

gruntu RAMAC/GPR, zasilanym akumulatorami 12V. Do profilowań zastosowano 

anteny osłonięte, o mocy 250 MHz. Profilowania prowadzono przy przyjętej 

frekwencji F = 2042 MHz. Anteny przesuwane były po powierzchni gruntu, z 

szybkością i = 0,1 m. Odległości mierzono przy pomocy nitki pomiarowej i 

kontrolowano optycznym dalmierzem laserowym. Dane uzyskane podczas profilowań 

oznakowano jako pliki Strykow.rd3.  

W ramach przeprowadzonych badań georadarowych wykonano 14 profilowań, 

o łącznej długości około 872 mb. Do poniższego opracowania załączono wybrane 

falogramy/echogramy radarowe. Linie profilowań georadarowych zaznaczono na 

mapie dokumentacyjnej z dokładnością + 0,5 m (Zał. 2). 

 

 

 

- 6 - 

 



3.3. Metodyka interpretacji geologicznej falogramów radarowych (GPR) 

Z danych geologicznych wynika, że na terenie działki pod powierzchnią 

placów są utwory nasypowe (NN), występujące do głębokości większych niż 2 m. 

Poniżej utworów nasypowych występują piaski i żwiry wodnolodowcowe (Ps). Wody 

gruntowe mogą występować na głębokościach poniżej 3 m. Kalibracja skali 

głębokościowej falogramów została wykonana na podstawie przyjęcia średniej 

szybkości przebiegu fal w gruntach typu nasypowego i piaszczystego (80 cm/us) 

oraz na uzyskanej informacji od właściciela działki, że rury odprowadzające ścieki do 

„szamba” są na głębokości około 1,8 m są. Uzyskane falogramy/echogramy 

zawierają informacje o strukturze gruntu do głębokości 9 m, a błąd w określaniu 

głębokości na załączonych przekrojach wynosi około + 1 m. 

Uzyskane w terenie dane radarowe, poddane zostały filtracji i zinterpretowane 

w programie GroundVision RAMAC/GPR. Szarą barwą zaznaczono grunty „in situ” (o 

nienaruszonej strukturze), a barwą czerwoną oraz zieloną zaznaczono grunty 

naruszone i wymieszane, nie posiadające naturalnych struktur sedymentacyjnych 

(nasypowe, śmietniskowe itp.). Po wykonaniu filtracji falogramy/echogramy zostały 

wydrukowane. Naniesiono na nie kierunki stron świata i miejsca sondaży 

geologicznych, a czarną linią zaznaczono granice litologiczną między utworami 

nasypowymi (NN) i piaskami wodnolodowcowymi (Ps). Strzałkami zaznaczono 

miejsca występowania w gruncie rur bądź kabli. W ten sposób powstały przekroje 

georadarowe, przewyższone około 4x.  

 

3.4.  Interpretacja falogramów radarowych: przekroje georadarowe  

Przekrój georadarowy (RAMAC/GPR): Strykow 1c. (Zał. 2). 

 Profilowanie prowadzono od strony południowej działki 15/10 w kierunku 

północnym, równolegle do ul. Dojazdowej, a około 3 m na zachód od ogrodzenia 

działki biegnącego wzdłuż ul. Dojazdowej. Falogram czytelny jest do głębokości 

około 6 – 7 m. Widać na nim, że na odcinku profilowania od 0 m do około 21 – 22 m, 

pod cienką pokrywą (około 0,5 – 1,0 m) utworów nasypowych (NN), występują 

utwory piaszczyste (Ps) bądź piaski ze żwirami, które są „in situ” (nie są zaburzone, 

posiadają naturalne struktury geologiczne). Dalej na odcinku profilowania od 22 m do  
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końca profilowania, pod powierzchnią terenu do głębokości około 4,5 m, występuje 

naruszona struktura gruntu. Są to grunty nasypowe (NN). Pod nimi, na głębokości 

większej niż 4,5 m występują grunty o nienaruszonej naturalnej strukturze („in situ”). 

Są to prawdopodobnie piaski wodnolodowcowe (Ps). Na 22 m profilowania, w 

gruncie na głębokości poniżej 1,8 m, jest rura kanalizacyjna („szambo”). 

Wzmocnienie obrazu na głębokości około 3 m (ciągłe równoległe linie) może 

wskazywać,  że na tej głębokości występują wody gruntowe. 

 Granica działek 15/10 oraz 15/9 jest na 27 m linii profilowania. Z badań 

wynika, że w północnym fragmencie działki 15/10 występują grunty nasypowe (NN) 

do głębokości około 4,5 m, a informacje z sondażu geologicznego (s. I), położonego 

6 m na północ od przekroju wskazuje, że w skład tych gruntów wchodzą odpady 

komunalne. 

 

Przekrój georadarowy (RAMAC/GPR): Strykow 3. (Zał. 2 oraz Zał. 5). 

 Profilowanie prowadzono od strony południowej działki 15/10 w kierunku 

północnym, równolegle do ul. Dojazdowej, a około 10 m na zachód od ogrodzenia 

działki biegnącego wzdłuż ul. Dojazdowej. Falogram czytelny jest do głębokości 

około 11 m. Widać na nim, że na odcinku profilowania od 0 m do około 15 m, pod 

cienką pokrywą (około 0,5 – 1,0 m) utworów nasypowych (NN), występują utwory 

piaszczyste (Ps) bądź piaski ze żwirami, które są „in situ” (nie są zaburzone, 

posiadają naturalne struktury geologiczne). Dalej na odcinku profilowania od 15 m do 

końca profilowania, pod powierzchnią terenu do głębokości około 4,5 m, występuje 

naruszona struktura gruntu. Są to grunty nasypowe (NN). Pod nimi, na głębokości 

większej niż 4,5 m występują grunty o nienaruszonej naturalnej strukturze („in situ”). 

Są to prawdopodobnie piaski wodnolodowcowe (Ps). Na 24 - 25 m profilowania w 

gruncie jest rura kanalizacyjna („szambo”). Wzmocnienie obrazu na głębokości około 

3 m (ciągłe równoległe linie) może wskazywać,  że na tej głębokości występują wody 

gruntowe. 

 Granica działek 15/10 oraz 15/9 jest na 27 m linii profilowania. Z badań 

wynika, że w gruntach prawie połowy północnym fragmentu działki 15/10, do 

głębokości około 4,5 m, występują grunty nasypowe (NN). Informacja z sondażu 

geologicznego (s. I), położonego na linii przekroju wskazuje, że w skład tych gruntów 

wchodzą odpady komunalne. 

- 8 - 



Przekrój georadarowy (RAMAC/GPR): Strykow 5. (Zał. 2). 

 Profilowanie prowadzono od strony południowej działki 15/10 w kierunku 

północnym, równolegle do ul. Dojazdowej, a około 15 m na zachód od ogrodzenia 

działki biegnącego wzdłuż ul. Dojazdowej. Falogram czytelny jest do głębokości 

około 11 m. Widać na nim, że na odcinku profilowania od 0 m do około 12 m, pod 

cienką pokrywą (około 0,5 – 1,0 m) utworów nasypowych (NN), występują utwory 

piaszczyste (Ps) bądź piaski ze żwirami, które są „in situ” (nie są zaburzone, 

posiadają naturalne struktury geologiczne). Dalej na odcinku profilowania od 12 m do 

końca profilowania, pod powierzchnią terenu do głębokości około 4,5 m, występuje 

naruszona struktura gruntu. Są to grunty nasypowe (NN). Pod nimi, na głębokości 

większej niż 4,5 m występują grunty o nienaruszonej naturalnej strukturze („in situ”). 

Są to prawdopodobnie piaski wodnolodowcowe (Ps). Na 25 m profilowania, w 

gruncie na głębokości 1,8 m, jest rura kanalizacyjna („szambo”). Wzmocnienie 

obrazu na głębokości około 3 m (ciągłe równoległe linie) może wskazywać,  że na tej 

głębokości występują wody gruntowe. 

 Granica działek 15/10 oraz 15/9 jest na 27 m linii profilowania. Z badań 

wynika, że w gruntach północnej części (prawie jej połowa) działki 15/10, do 

głębokości około 4,5 m, występują grunty nasypowe (NN). Informacja z sondażu 

geologicznego (s. I), położonego około 5 m na wschód od linii przekroju wskazuje, że 

w skład tych gruntów wchodzą odpady komunalne. 

 

Przekrój georadarowy (RAMAC/GPR): Strykow 7. (Zał. 2 oraz Zał. 4) 

 Profilowanie prowadzono od strony południowej działki 15/10 w kierunku 

północnym, równolegle do ul. Dojazdowej, a około 20 m na zachód od ogrodzenia 

działki biegnącego wzdłuż ul. Dojazdowej. Falogram jest czytelny do głębokości 

około 11 m. Widać na nim, że na odcinku profilowania od 0 m do około 14 m, pod 

cienką pokrywą (około 0,5 – 1,0 m) utworów nasypowych (NN), występują utwory 

piaszczyste (Ps) bądź piaski ze żwirami, które są „in situ” (nie są zaburzone, 

posiadają naturalne struktury geologiczne). Dalej na odcinku profilowania od 14 m do 

końca profilowania, pod powierzchnią terenu do głębokości około 4,5 m, występuje 

naruszona struktura gruntu. Są to grunty nasypowe (NN). Pod nimi, na głębokości 

większej niż 4,5 m występują grunty o nienaruszonej naturalnej strukturze („in situ”).  
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Są to prawdopodobnie piaski wodnolodowcowe (Ps). Na 27 - 28 m profilowania, w 

gruncie na głębokości 1,8 m, jest rura kanalizacyjna („szambo”). Wzmocnienie 

obrazu na głębokości około 3 m (ciągłe równoległe linie) może wskazywać,  że na tej 

głębokości występują wody gruntowe. 

 Granica działek 15/10 oraz 15/9 jest na 28 – 29 m linii profilowania. Z badań 

wynika, że w gruntach prawie połowy północnej części działki 15/10, do głębokości 

około 4,5 m występują grunty nasypowe (NN). Informacje z sondaży geologicznych 

(s. I oraz s. II) wskazują, że w skład tych gruntów wchodzą odpady komunalne. 

 

Przekrój georadarowy (RAMAC/GPR): Strykow 9. (Zał. 2 oraz Zał. 3) 

 Profilowanie prowadzono od strony wschodniej działki 15/10 (od ogrodzenia 

biegnącego wzdłuż ul. Dojazdowej) w kierunku zachodnim (do zachodniego 

ogrodzenia działki, a równolegle do południowej granicy działki (w odległości 2 – 3 m 

od niego). Falogram jest czytelny do głębokości około 11 m. Widać na nim, że na 

całej długości profilowania pod cienką pokrywą (około 0,5 – 1,0 m) utworów 

nasypowych (NN), do głębokości 11 m (i głębiej), występują utwory piaszczyste (Ps) 

bądź piaski ze żwirami, które są „in situ” (nie są zaburzone, posiadają naturalne 

struktury geologiczne). Są to prawdopodobnie piaski wodnolodowcowe (Ps).  

 Z badań wynika, że w południowym fragmencie działki 15/10 warstwa gruntów 

nasypowych (NN) jest cienka i nie przekracza 1 m grubości. Pod nią występują 

utwory piaszczyste (Ps) bądź piaski ze żwirami, które są „in situ” (nie są zaburzone, 

posiadają naturalne struktury geologiczne). Grunt nie jest naruszony. 

 

Przekrój georadarowy (RAMAC/GPR): Strykow 11. (Zał. 2) 

 Profilowanie prowadzono od strony wschodniej działki 15/10 (od ogrodzenia 

biegnącego wzdłuż ul. Dojazdowej) w kierunku zachodnim (do zachodniego 

ogrodzenia działki, a równolegle do północnej granicy działki i północnej elewacji 

budynku mieszkalnego (A). Falogram czytelny jest do głębokości około 11 m. Widać 

na nim, że od 0 m do 2 m profilowania pod cienką pokrywą (do ok. 1,0 m) utworów 

nasypowych (NN), do głębokości 11 m (i głębiej), występują utwory piaszczyste (Ps) 

bądź piaski ze żwirami, które są „in situ” (nie są zaburzone, posiadają naturalne  
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struktury geologiczne). Są to prawdopodobnie piaski wodnolodowcowe (Ps). Dalej od 

2 m do 50 m profilowania, do głębokości około 4,5 m występuje naruszona struktura 

gruntu. Są to grunty nasypowe (NN). Pod nimi, na głębokości większej niż 4,5 m, 

występują grunty o nienaruszonej strukturze („in situ”). Są to prawdopodobnie piaski 

wodnolodowcowe (Ps). Na długości profilowania 43 m w gruntach tych wykryto rurę 

(na głębokości około 1,5 m). Od 50 m do końca profilowania, pod cienką pokrywą (do 

ok. 1,0 m) utworów nasypowych (NN) do głębokości 11 m (i głębiej), występują 

utwory piaszczyste (Ps) bądź piaski ze żwirami, które są „in situ” (nie są zaburzone, 

posiadają naturalne struktury geologiczne). Wzmocnienie obrazu na głębokości około 

3 m (ciągłe równoległe linie) może wskazywać,  że na tej głębokości występują wody 

gruntowe. 

 Z badań wynika, że w gruntach północnej część działki 15/10, do głębokości 

około 4,5 m występują grunty nasypowe (NN), a pod nimi są utwory piaszczyste (Ps) 

bądź piaski ze żwirami, które są „in situ” (nie są zaburzone, posiadają naturalne 

struktury geologiczne).. Informacje z sondaży geologicznych (s. I oraz s. II) wskazują, 

że w skład tych gruntów wchodzą odpady komunalne. 
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3.0. WNIOSKI  

Wyniki badań georadarowych naniesiono na otrzymaną od Zleceniodawcy „Mapę 

sytuacyjno-wysokościową dla celów projektowych w skali 1:500” (Zał. 6). Z danych 

uzyskanych na podstawie udokumentowanych sondaży geologicznych (s. I – IV) oraz 

z badań georadarowych wynikają następujące wnioski: 

1. Z sondowań geologicznych wynika, że na terenie działki Nr 15/10 w Strykowie 

przy ul. Dojazdowej 1c oraz na działce Nr 15/9, w gruntach do głębokości nie 

mniejszej niż 2,0 m występują odpady komunalne (w tym szpitalne). 

2. Z badań georadarowych wynika, że w południowej części działki Nr 15/10 

grunt poniżej głębokości 1,0 m zbudowany jest z utworów piaszczystych (Ps 

na Zał. 3, 6) i posiada naturalną strukturę. Grunt nie jest naruszony (jest „in 

situ”).  

3. Z badań georadarowych wynika, że w środkowej i północnej części działki Nr 

15/10 i w znacznej części działki Nr 15/9 grunt jest naruszony do głębokości 

około 4,5 m od powierzchni terenu. Prawdopodobnie było to miejsce 

eksploatacji piasku i żwiru, po którym powstało wyrobisko sięgające od ul. 

Wczasowej do ul. Dojazdowej (Zał. 6). 

4. Obszar wyrobiska (po eksploatacji piasku) został wypełniony odpadami 

komunalnymi (patrz: s. I – IV oraz oznaczenie NN na Zał. 3, 4. 5), a następnie 

przykryty piaskiem i wyrównany.  

5. Południowo-zachodnia część budynku mieszkalnego (oznaczony A na Zał. 2 

oraz Zał. 6) położonego na działce 15/10, znajduje się na gruntach 

posiadających naturalną strukturę (do głębokości nie mniejszej niż 11 m), 

natomiast część środkowa i północno-wschodnia budynku znajduje się na 

gruntach naruszonych do głębokości około 4,5 m. Grunty te to odpady 

komunalne (NN), w tym szpitalne.  

6. W obrębie działki Nr 15/10 wody gruntowe mogą występować na gł. 3 m. 

7. Odpady komunalne w zasypanym wyrobisku piasku znajdują się w strefie 

zasięgu pierwszego poziomu wód gruntowych, a spływ tych wód jest w 

kierunku zachodnim, do zbiornika retencyjnego przy ul. Wczasowej. Przepływ 

wód przez ukryte składowisko odpadów komunalnych stanowi zagrożenie dla 

wód gruntowych i wód pobliskiego zbiornika. 
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SPIS ZAŁĄCZNIKÓW 
 

Zał. 1. Dom na wysypisku śmieci. 

 

Zał. 2. Mapa dokumentacyjna położenie sondaży geologicznych  

oraz linii przekrojów georadarowych (RAMAC/GPR).  

 

Zał. 3. Przekrój georadarowy (RAMAC/GPR): Stryków 9.  

 
Zał. 4. Przekrój georadarowy (RAMAC/GPR): Stryków 7.  

 
Zał. 5. Przekrój georadarowy (RAMAC/GPR): Stryków 3.  

 

Zał. 6. Mapa wyników badań podłoża gruntowego działki Nr 15/10  

 w Strykowie przy ul. Dojazdowej 1c.  
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