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1. WSTĘP 

 

Opracowanie zostało wykonane w Oddziale Górnośląskim Państwowego Instytutu 

Geologicznego w Sosnowcu na zlecenie Starostwa Powiatowego w Raciborzu, na podstawie 

umowy nr SE-II-750/1-6/10 zawartej w dniu 1 lipca 2010 r. 

Przedmiotem umowy była realizacja zadania geologicznego w zakresie „Rozpoznania 

terenów zagroŜonych osuwaniem się mas ziemi wraz z programem wykonania prac 

terenowych oraz dokumentowania osuwisk na obszarze Powiatu Raciborskiego”, które 

stanowi I etap do „Stworzenia rejestru zawierającego informacje o ruchach masowych ziemi 

na obszarze Powiatu Raciborskiego”.   

 Zgodnie z zamówieniem (zał. nr 1 do Umowy) wykonano prace w następującym 

zakresie:  

• oceny i reinterpretacji materiałów archiwalnych, 

• analizy uwarunkowań geomorfologicznych, geologicznych, przejawów wód podziemnych 

i powierzchniowych oraz oddziaływania czynników antropogenicznych.  

• weryfikacji terenowej wyznaczonych obszarów predysponowanych do wystąpienia 

ruchów masowych, 

• identyfikacji i lokalizacji na mapach topograficznych w skali 1:10 000 terenów 

zagroŜonych wystąpieniem ruchów masowych i obszarów wytypowanych do prac 

kartograficznych i dokumentowania osuwisk, 

• opracowania rejestru terenów zagroŜonych ruchami masowymi  w układzie 

administracyjnym powiat/gmina.  

• opracowania programu prac terenowych i dokumentacyjnych dla osuwisk oraz zakresu 

rzeczowego prac geologicznych i nakładów finansowych. 

  

Prezentowane opracowanie wykonano zgodnie z załoŜeniami zawartymi w:  

- „Inwentaryzacji osuwisk oraz zasady i kryteria wyznaczania obszarów predysponowanych 

do występowania i rozwoju ruchów masowych w Polsce Pozakarpackiej” opracowanych 

przez Dariusza Grabowskiego Zakład Geologii Środowiskowej, Państwowy Instytut 

Geologiczny w 2006 r., 

- „Instrukcji opracowania Mapy osuwisk i terenów zagroŜonych ruchami masowymi” 

opracowanej przez Państwowy Instytut Geologiczny w 2008 r., 
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- oraz odpowiednio wymogów rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 czerwca 

2007 r. w sprawie informacji dotyczących ruchów masowych ziemi (Dz.U. nr 121 

poz.840 z 2007 r.). 

 

W opracowaniu wykorzystano następujące podstawowe materiały źródłowe (rozdz. 8). 

• Szczegółowa mapa geologiczna Polski w skali 1: 50 000 wraz z objaśnieniami  

oraz szkicami w skali 1:100 000 (geomorfologicznym i odkrytym geologicznym  

oraz hydrogeologicznym i geologiczno-inŜynierskim w starszych wydaniach), arkusze: 

Polska Cerekiew (939), Kuźnia Raciborska (940), Racibórz (966), Rydułtowy (967), 

Owsiszcze (989), Zabełków (990). 

• mapy topograficzne w skali 1:10 000 (podkłady dostępne na rynku); 

- inne opracowania znajdujące się w zasobach archiwum Starostwa Powiatowego  

w Raciborzu (Program ochrony środowiska dla Powiatu Raciborskiego na lata 2004-

2015,...) 

  

 Wyniki prac w postaci „Mapy terenów zagroŜonych wystąpieniem ruchów masowych 

oraz obszarów wytypowanych do prac kartograficznych i dokumentowania osuwisk” (Zał.3)  

a takŜe wypełnionych kart rejestracyjnych (Zał.4), stanowią:  

- dokument kartograficzno-geologiczny konieczny do prowadzenia tzw. rejestru terenów 

zagroŜonych ruchami masowymi ziemi Obowiązek prowadzenia rejestru terenów 

zagroŜonych ruchami masowymi ziemi został nałoŜony na starostów w Ustawie Prawo 

ochrony środowiska  z dnia 27 kwietnia 2001 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2008, Nr 25, 

poz. 150, z późniejszymi zmianami);   

- dokument planistyczny niezbędny do opiniowania studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego oraz uzgadniania planów zagospodarowania 

przestrzennego na etapie ich sporządzania lub aktualizacji;  

- dokument planistyczny niezbędny do uzgadniania warunków zabudowy oraz lokalizacji 

inwestycji celu publicznego zgodnie z Ustawą z dnia 27 marca 2003 roku „o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. nr 80, poz.717).  

 Zgodnie z Umową, prezentowane opracowanie zawiera równieŜ Program wykonania 

badań terenowych oraz dokumentowania osuwisk, który stanowi podstawę do prowadzenia 

dalszych prac w celu opracowania Mapy osuwisk w skali 1:10 000 i załoŜenia kart 

rejestracyjnych osuwisk (II etap).   
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 Opracowanie wykonano w postaci cyfrowej w środowisku GIS, przy uŜyciu 

oprogramowania ArcGIS, które umoŜliwia aplikację danych do struktury bazy danych  

Starostwa Powiatowego w Raciborzu. 

 

2. METODYKA OPRACOWANIA REJESTRU TERENÓW ZAGRO śONYCH 
RUCHAMI MASOWYMI  

 

 W rozdziale opisano zasady wyznaczenia obszarów predysponowanych do 

występowania ruchów masowych oraz metodykę opracowania map i rejestru terenów 

zagroŜonych, które zastosowano w niniejszym opracowaniu.  

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 Podstawą metodyczną w identyfikacji obszarów predysponowanych do wystąpienia 

ruchów masowych był dokument - „Inwentaryzacja osuwisk oraz zasady i kryteria 

wyznaczania obszarów predysponowanych do występowania i rozwoju ruchów masowych  

w Polsce Pozakarpackiej”, opracowany pod kierownictwem Dariusza Grabowskiego  

w Państwowym Instytucie Geologicznym w Warszawie, 2006 r. 

 Według zapisów Umowy, zastosowano w niniejszym opracowaniu następujące 

wytyczne oraz kryteria do wyznaczania i charakterystyki obszarów predysponowanych:  

• obszarem predysponowanym do występowania ruchów masowych jest obszar, w którym 

uwarunkowania geologiczno-geomorfologiczne nie wykluczają rozwoju takich procesów w 

przyszłości.   

• ruchy masowe związane są z budową geologiczną, warunkami geomorfologicznymi oraz 

czynnikami inicjującymi. Poza Karpatami obszarami predysponowanymi są najczęściej 

zbocza dolin, stoki form glacjalnych i wzgórza zbudowane ze skał przedczwartorzędowych 

w powiązaniu z występowaniem ilastych serii mioceńskich i czwartorzędowych oraz 

lessowych. Na ich rozwój wpływ mają intensywne opady atmosferyczne, infiltracja wód 

opadowych i roztopowych, erozja zboczy dolin i wąwozów a takŜe działalność 

antropogeniczna.  

  

Predyspozycję obszaru określono podając najistotniejsze, dla rozwoju ruchów 

masowych na danym obszarze, elementy budowy geologicznej i rzeźby terenu  

Nachylenie powierzchni terenu (N) – ma największy wpływ na rozwój ruchów masowych. 
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Dla potrzeb niniejszego opracowania przyjęto poniŜszą uproszczoną klasyfikację nachyleń 

jako kryterium wydzielania obszarów predysponowanych, obejmującą 3 typy litologiczne: 

• zbocza/stoki zbudowane z piasków (z domieszkami Ŝwirów) posiadają warunki 

sprzyjające rozwojowi ruchów osuwiskowych, jeśli: 

H (wysokość względna zbocza/stoku) > 10 m, kąt nachylenia zbocza > 22-25º; 

• zbocza/stoki zbudowane z lessów, często prawie pionowe, blokowa destrukcja, procesy 

erozji wewnętrznej powodują rozwój procesów osuwiskowych przy: 

H > 6 – 8 m i kącie nachylenia zbocza > 15°; 

• zbocza/stoki zbudowane z glin zwałowych posiadają warunki sprzyjające rozwojowi 

ruchów osuwiskowych, jeśli: 

H > 8 – 10 m, kąt nachylenia zbocza > 15°, 

Podane graniczne wartości nachyleń dotyczą zboczy/stoków zbudowanych generalnie  

z materiału jednorodnego. Przy zróŜnicowanej litologii warstw procesy osuwiskowe mogą 

zachodzić przy mniejszych nachyleniach.  

 

Litologia i układ warstw (L)  (czyli generalnie naprzemianległe występowanie skał luźnych  

i zwięzłych  lub warstw/gruntów spoistych i niespoistych) – jest bardzo istotnym elementem 

budowy geologicznej, od którego w duŜej mierze zaleŜy powstanie i rozwój ruchów 

masowych. Dla celów niniejszego opracowania za układ najbardziej sprzyjający rozwojowi 

ruchów masowych uznano taki, w którym w obrębie zbocza/stoku odsłaniają się warstwy  

o róŜnej litologii i róŜnej przepuszczalności, nachylone zgodnie z kierunkiem nachylenia 

powierzchni terenu.  

Najkorzystniejsze układy litologiczne dla rozwoju ruchów masowych występują wtedy, gdy:  

• grunty spoiste (słabo przepuszczalne, np. gliny lub iły ) są przykryte gruntami 

niespoistymi (przepuszczalnymi, np. Ŝwiry/piaski/ pyły),  

• grunty niespoiste (przepuszczalne) są przykryte gruntami spoistymi (słabo 

przepuszczalnymi) 

• w obrębie kompleksu gruntów spoistych występują liczne przewarstwienia, wkładki  

i soczewki piaszczyste lub pylaste; 

• obecność gruntów o bardzo małej odporności na procesy denudacyjne (np. lessy)  

na stromych zboczach/stokach/skarpach, 

• występowanie lessów na skałach ilastych, które odsłaniają się w zboczach lub dnach 

wąwozów i dolin denudacyjnych, 
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• obecność pokryw czwartorzędowych (zwłaszcza w stanie luźnym – np. piaszczystych, 

piaszczysto-pylastych, piaszczysto-Ŝwirowych) na podłoŜu zbudowanym ze skał 

zwięzłych. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Podstawą metodyczną w pracach obejmujących: rozpoznanie, lokalizację  

i charakterystykę terenów zagroŜonych, zestawienie kart rejestracyjnych terenów 

zagroŜonych oraz opracowanie programu prac geologicznych, był dokument - „Instrukcja 

opracowania Mapy osuwisk i terenów zagroŜonych ruchami masowymi w skali 1:10 000” 

opracowana przez Państwowy Instytut Geologiczny w Warszawie, 2008 r. 

 W instrukcji zawarto jednolite zasady dokumentowania terenów zagroŜonych, które 

naleŜy zlokalizować na mapie topograficznej w skali 1:10 000 (Zał.3) i opisać w kartach 

rejestracyjnych (Zał.4).  

Według zapisów Umowy, zastosowano w niniejszym opracowaniu następujące postanowienia 

zawarte w Instrukcji: 

• tereny zagroŜone ruchami masowymi są obszarami (wyznaczone poza osuwiskami), 

 w których obecne są czynniki wskazujące na występowanie ruchów masowych w 

przeszłości, a zatem są obszarami gdzie moŜna spodziewać się ponownego rozwoju ruchów 

masowych w przyszłości;  

• ich rozpoznanie następuje na podstawie analizy uwarunkowań geomorfologicznych, 

geologicznych, obecności pokryw czwartorzędowych (deluwia i koluwia), przejawów wód 

podziemnych i powierzchniowych oraz oddziaływania człowieka; 

• ich dokumentowanie wymaga prac terenowych w zakresie: uszczegółowienia granic  

i oceny moŜliwości rozwoju ruchów masowych; 

• na terenach zagroŜonych moŜe nie nastąpić rozwój osuwisk w okresie 50 lat, pomimo 

istnienia predyspozycji do tego typu zjawisk;  

• opracowanie mapy osuwisk w skali 1:10 000 jest pracą geologiczną, która powinna zostać 

wykonana na podstawie programu prac geologicznych (bez prac wiertniczych); 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Według ogólnych kryteriów wyznaczania obszarów predysponowanych do 

występowania ruchów masowych oraz zasad rozpoznania i dokumentowania osuwisk  

i terenów zagroŜonych, wykonano prace w poniŜej opisanych zakresach.  

1. Wyznaczenie obszarów predysponowanych do występowania ruchów masowych  

Wynik. Mapa obszarów predysponowanych do występowania ruchów masowych,  
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w skali 1:50 000 (Zał.1). W wyniku prześledzenia obrazu poziomicowego map 

topograficznych i wyznaczenia elementów geometrycznych zbocza/stoku lub skarpy, 

określenia wykształcenia litologicznego osadów powierzchniowych i układu warstw oraz 

analizy form geomorfologicznych, zostały wyznaczone obszary predysponowane do 

występowania ruchów masowych na terenie powiatu.  

Zestawienie obszarów predysponowanych do występowania ruchów masowych 

(Zał.2). Tabela zawiera charakterystykę geograficzną i geologiczno-geomorfologiczną 

wszystkich obszarów podlegających ocenie predyspozycji do wystąpienia ruchów 

masowych. 

3. Weryfikacja terenowa wyznaczonych obszarów predysponowanych.  

Wynik. Kwalifikacja obszarów, na których moŜna spodziewać się ruchów masowych 

w przyszłości (Zał.2). Ocenę wykonano na podstawie prac terenowych. Podczas wizji 

terenowej zwrócono uwagę na: występowanie osuwisk lub innych przejawów ruchów 

masowych, zagospodarowanie powierzchni terenu w obrębie analizowanych 

zboczy/stoków i przejawy obecności wód w strefie przypowierzchniowej. W terenie 

równieŜ uszczegółowiono granice i przeprowadzono wywiady z miejscową ludnością.  

4. Rozpoznanie i udokumentowanie terenów zagroŜonych ruchami masowymi 

Wynik. Wykonano I etap zadania w zakresie „Stworzenia rejestru zawierającego 

informacje o ruchach masowych ziemi na obszarze Powiatu Raciborskiego”, na który 

składają się dwa dokumenty:  

- Mapa terenów zagroŜonych ruchami masowymi w skali 1:10 000 (Zał.3) – 

dokumentacja kartograficzna 

- Karty rejestracyjne terenów zagroŜonych ruchami masowymi (Zał.4) – 

dokumentacja geologiczno-morfologiczna  

5. Wizja terenowa osuwisk oraz przejawów ruchów masowych w obrębie terenów 

zagroŜonych ruchami masowymi  

Wynik. Wytypowanie obszarów do szczegółowego kartowania osuwiskowego oraz 

zaprojektowanie prac i badań. Składową wykonanego opracowania jest „Program prac 

terenowych i dokumentacyjnych dla osuwisk” (rozdział.6)      
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3. POŁOśENIE OBSZARU BADAŃ 
 
 Powiat Raciborski połoŜony jest w południowo-zachodniej części województwa 

śląskiego, przy granicy z województwem opolskim i z Republiką Czeską. Sąsiaduje z 5 

powiatami ziemskimi: wodzisławskim, rybnickim i gliwickim w województwie śląskim oraz 

z kędzierzyńsko-kozielskim i głubczyckim w województwie opolskim. 

 Obszar powiatu zajmuje powierzchnię około 544 km2, którą w 2009 roku 

zamieszkiwało około 110 tys. mieszkańców (Tab.1). 

Charakteryzowana jednostka administracyjna jest powiatem ziemskim, w skład 

którego wchodzi 8 gmin (Tab.1, Rys.1).  

Tab.1. Gminy Powiatu Raciborskiego 

Nazwa gminy Rodzaj gminy 
Powierzchnia  

[km2] 
Ludność  

(wg stanu na 30.06.2009 r.)* 

Racibórz miejska 74,96 56 484 

Kuźnia Raciborska miejsko-wiejska 126,84 12 117 

Krzanowice miejsko-wiejska 47,06 5 975 

Kornowac wiejska 26,30 4 844 

KrzyŜanowice wiejska 69,67 11 437 

Nędza wiejska 57,14 7 207 

Pietrowice Wielkie wiejska 68,07 7 120 

Rudnik wiejska 73,94 5 264 

RAZEM POWIAT 544,98 110 448 
za opracowaniem „Ludność, stan i struktura w przekroju terytorialnym”. GUS Warszawa, 2009 r.  

 

 UŜytkowanie gruntów w obszarze powiatu, z wyszczególnieniem na gminy, 

przedstawiono w tabeli numer 2 i zobrazowano na rysunku numer 1.  

Tab.2. UŜytkowanie gruntów w obszarze Powiatu Raciborskiego 

UŜytki rolne Lasy Pozostałe Struktura 
uŜytkowania udział procentowy 

Racibórz 66,5 5,4 28,1 

Kuźnia Raciborska 17,7 75,9 6,4 

Krzanowice 89,4 0,4 10,2 

Kornowac 81,0 9,6 9,4 

KrzyŜanowice 79,5 3,7 16,8 

Nędza 37,8 48,1 14,1 

Pietrowice Wielkie 87,3 3,2 9,5 

Rudnik 85,2 7,6 7,2 

Razem powiat 61,6 25,9 12,5 
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Przedstawiona struktura uŜytkowania powierzchni terenu klasyfikuje powiat do 

regionu rolniczo-leśnego (Rys.1). UŜytki rolne stanowią przeszło 60% powierzchni, których 

największe obszary (>80%) znajdują się w gminach Rudnik, Pietrowice Wielkie, Krzanowice 

i KrzyŜanowice. Zwarte kompleksy leśne zajmują około 26% powierzchni powiatu i znajdują 

się głównie w gminach Kuźnia Raciborska (75%) i Nędza (48%). Pozostała powierzchnia 

powiatu to tereny zajęte przez nieuŜytki, zabudowę mieszkalną i przemysłową oraz akweny 

wód powierzchniowych. Zabudowa typu wiejskiego jest rozproszona na całym obszarze 

powiatu, natomiast tereny zabudowy zwartej i w największym stopniu zurbanizowane 

obejmują centrum miejskie Raciborza i Kuźni Raciborskiej. Tereny zajęte pod infrastrukturę 

przemysłową znajdują się głównie w Raciborzu, gdzie zlokalizowane są  największe zakłady 

przemysłowe w regionie: 

- SGL Karbon Polska S.A., 

- Raciborska Fabryka Kotłów RAFAKO S.A., 

- Henkel Polska S.A., 

- Fabryka Obrabiarek RAFAMET S.A., 

- Zakłady Przemysłu Cukierniczego MIESZKO S.A. 

 

Według podziału fizyczno-geograficznego J. Kondrackiego (2002) obszar Powiatu 

Raciborskiego prawie w całości naleŜy do Niziny Śląskiej (318.5), która reprezentowana jest 

przez dwa mezoregiony: PłaskowyŜ Głubczycki (318.58) i Kotlinę Raciborską (318.59).  

W jego obszarze znajdują się równieŜ dwa niewielkie fragmenty jednostek, z których 

wschodni pozostaje w zasięgu PłaskowyŜu Rybnickiego (341.15), naleŜącego do WyŜyny 

Śląskiej (341.1), a południowy w zasięgu Kotliny Ostrawskiej (512.1), zaliczanej do 

Podkarpacia (512) (Rys.2)     

 Obszar powiatu znajduje się w dorzeczu Odry i odwadniany jest przez jej lewobrzeŜne 

dopływy: Bełk, Psina z Troją, Cisek i Dzielniczka oraz prawobrzeŜne dopływy: Ruda  

z Suminą oraz Bierawka z Łęknicą.  Dolina Odry i obszary bezpośrednio do niej  przylegające 

drenowane są przez sieć rowów i mniejszych cieków, które składają się na zlewnię przyrzecza 

Odry. Jego lewobrzeŜną część odwadniają potoki: Rudnicki, Brzeźnicki i Ligocki  

a prawobrzeŜną: Pleśnica, Bodek i Pogonica. Granice zlewni wymienionych dopływów 

określają topograficzne działy wodne II rzędu, przebiegające kulminacjami terenowymi. 
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4. OPIS MORFOLOGII TERENU I BUDOWY GEOLOGICZNEJ  

 

 W rozdziale określono elementy rzeźby terenu i budowy geologicznej, które wskazują 

na predyspozycje obszaru do rozwoju ruchów masowych. Procesy te zachodzą na stokach, 

gdzie  przemieszczeniu podlegają pokrywy zwietrzelinowe w stosunku do podłoŜa skalnego 

lub skały luźne i zwięzłe w stosunku do podłoŜa głębszego.  

 Opisy rzeźby terenu w powiązaniu z budową geologiczną, wykonano na podstawie 

szkiców geomorfologicznych i plansz głównych 6 arkuszy Szczegółowej  Mapy geologicznej 

Polski w skali 1:50 000: Polska Cerekiew (939), Kuźnia Raciborska (940), Racibórz (966), 

Rydułtowy (967), Owsiszcze (989), Zabełków (990) (Rys.1).  

W charakterystyce uwzględniono jedynie osady występujące na powierzchni terenu, 

poniewaŜ tylko w tych utworach mogą rozwijać się ruchy masowe. Osady starsze, znane 

głównie z profili wierceń, zostały pominięte w opisie budowy geologicznej.  

Rzeźba powiatu raciborskiego ma charakter rzeźby postglacjalnej, która częściowo 

przykryta została lessami, a następnie przekształcona denudacyjnie, głównie przez erozję  

i akumulację rzeczną. W historii rozwoju rzeźby glacjalnej waŜną rolę odegrały zarówno 

lodowce zlodowaceń południowopolskich (zlodowacenie San 1 i San 2) jak  

i środkowopolskich (zlodowacenie Odry), które wkroczyły na omawiany obszar 

pozostawiając po sobie gliny zwałowe przykryte piaskami i Ŝwirami wodnolodowcowymi.  

W obniŜeniach i dolinach miała tu miejsce takŜe akumulacja osadów zastoiskowych. Osady 

te, w okresach interglacjalnych, były rozcinane dolinami rzek, co doprowadziło, w wielu 

miejscach, do prawie całkowitego ich zerodowania, a lokalnie do odsłonięcia starszych 

osadów. 

Obecna rzeźba w znacznym stopniu maskuje rzeźbę preglacjalną, lecz ogólne jej 

zarysy są widoczne. Głęboko wcięte, poniŜej poziomu 150 m n.p.m., doliny preglacjalne 

Odry i Rudy, generalnie miały jednak podobny kierunek przebiegu do dolin współczesnych, 

których dna, u ujścia Rudy znajdują się na wysokości około 180 m n.p.m. Podobnie 

wyniesienia, chociaŜ przykryte osadami polodowcowymi i lessami, w ogólnych zarysach 

nawiązują do obecnych w podłoŜu zrębów tektonicznych ograniczających od północy, 

południa i zachodu rowy tektoniczne wypełnione osadami miocenu. Osady miocenu  

w niewielkich fragmentach odsłaniają się w rozcięciach wysoczyzny morenowej, lessowej  

i równiny wodnolodowcowej.  

Omawiany obszar połoŜony jest w obrębie trzech duŜych jednostek 

geomorfologicznych. W części środkowej występuje dolina górnej Odry, w części północno – 
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wschodniej i środkowo – południowej połoŜona jest wysoczyzna polodowcowa, natomiast na 

zachodzie i fragmentarycznie na południu wznosi się płaskowyŜ z rzeźbą eoliczną (pokrywa 

lessowa).  

Formy lodowcowe występują głównie w obszarze występowania osadów lądolodu 

zlodowacenia Odry i tylko lokalnie na południu odsłaniają się osady polodowcowe z okresu 

zlodowaceń południowopolskich. Wysoczyzny morenowe połoŜone są na wysokości 230 – 

280 m n.p.m. W części północno-wschodniej występuje niewielkie i niewysokie wzgórze 

moreny czołowej usypane w czasie recesji czoła lądolodu Odry. 

Formy wodnolodowcowe (równiny sandrowe) rozwinięte są częściowo na obszarze 

wysoczyzny oraz fragmentarycznie wzdłuŜ dolin Odry, Rudy, Suminy i Psiny. Obszary te 

zostały silnie przekształcone erozyjnie i obecnie połoŜone są na wysokości 200 – 255 m 

n.p.m.. Odpływ wód roztopowych początkowo odbywał się na południe, do doliny Bełku  

i Olzy , a po wycofaniu się lodowca do doliny Rudy na zachód, wzdłuŜ doliny Suminy. 

Od ustąpienia lądolodu Odry do chwili obecnej w rozwoju rzeźby powiatu 

raciborskiego przewaŜa denudacja, a w dolinach na przemian erozja i akumulacja rzeczna 

przerwana pod koniec zlodowaceń północnopolskich akumulacją lessów, które przykryły 

zachodnią i południowo - wschodnią część jego obszaru. Na obszarze przykrytym lessami 

powstała wysoczyzna lessowa rozcięta licznymi dolinkami częściowo wypełnionymi 

deluwiami. Wysoczyzna ta wznosi się przewaŜnie na wysokości 225 – 285 m n.p.m. 

WzdłuŜ doliny Odry, Rudy i Suminy oraz Psiny występują fragmenty plejstoceńskich 

tarasów nadzalewowych. NajwyŜej wznoszący się taras, 23 – 33 m n.p.rz. Odry, zachował się 

jedynie w rejonie Babic (prawobrzeŜna strona doliny Odry, powyŜej ujścia Suminy), który 

powstał prawdopodobnie w okresie zlodowacenia Warty. Środkowy taras, wznoszący się od 

13 do 23 m n. p. rz. Odry, zachowany jest tylko w kilku fragmentach wzdłuŜ doliny Odry. 

Powstał on w czasie zlodowacenia Wisły. NajniŜszy taras połoŜony jest na wysokości od 8 do 

13 m n.p.rz. powstał u schyłku plejstocenu. W górnych odcinkach Suminy oraz w dolinie 

Rudy krawędzie tarasów plejstoceńskich uległy zatarciu.  

W obniŜeniach powstały współczesne doliny rzek wraz z tarasami zalewowymi wieku 

holoceńskiego. Tarasy te najlepiej wykształcone są w dolinie Odry. Ich powierzchnia jest 

silnie urozmaicona licznymi groblami, stawami i rowami. W rejonie Raciborza w okresie 

międzywojennym wybudowano dodatkowe koryto Odry – Kanał Ulga. 
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 PoniŜej opisano formy rzeźby powierzchni ziemi, które występują w granicach powiatu 

raciborskiego. Ich charakterystyki zawierają elementy budowy geologicznej  

i geomorfologicznej oraz określenia przedziału wartości nachyleń, wg których uwzględniano 

stoki/zbocza (Zał.2) 

 

Formy pochodzenia lodowcowego rozwinięte są w obszarze wysoczyznowym i zbudowane 

są głównie z gliny zwałowej lub jej zwietrzeliny. Ich rzeźbę urozmaicają suche dolinki  

i doliny rzeczne, rozcinające poszczególne formy do znacznych głębokości, nadając charakter 

pagórkowaty. W podłoŜu osadów czwartorzędowych występują ilasto-piaszczyste osady 

miocenu. W spągu osadów czwartorzędowych występują piaski lub Ŝwiry fluwioglacjalne 

przykryte gliną morenową. W wielu miejscach glina morenowa spoczywa wprost na osadach 

miocenu. Glinę morenową pokrywają miejscami gliny pylaste lub piaski.  

Ocenie predyspozycji do rozwoju ruchów masowych podlegają stoki i krawędzie wysoczyzn 

morenowych, miejscami podkreślone brzegami dolin rzecznych, zlokalizowane w dwóch 

rejonach: w strefie PłaskowyŜu Rybnickiego  - na terenie gmin: Nędza, Kornowac, Racibórz  

a  w strefie PłaskowyŜu Głubczyckiego - na terenie gmin: Pietrowice Wielkie, Krzanowice  

i KrzyŜanowice. Pomimo dość duŜych deniwelacji, zwykle są to stoki o łagodnym 

nachyleniu, jedynie miejscami bardziej strome. Analizie poddano powierzchnie o nachyleniu 

powyŜej 50 i wysokości względnej >5 m, które określone typem obszaru: stoki wysoczyzn 

polodowcowych (SWP) (zał.2).  

 

Formy pochodzenia wodnolodowcowego, reprezentowane przez równiny sandrowe, 

występują w północno- wschodniej części powiatu (gminy: Kuźnia Raciborska, Nędza, 

Kornowac i Racibórz) oraz w południowo-zachodniej jego części (gminy: Pietrowice Wielkie, 

Rudnik, Krzanowice i Krzyzanowice) Wyrównaną na północy i pagórkowatą na południu 

powierzchnię budują piaski i Ŝwiry wodnolodowcowe stadiału maksymalnego zlodowacenia 

środkowopolskiego. 

Ocenie predyspozycji do rozwoju ruchów masowych podlegają stoki i krawędzie równin 

sandrowych, podkreślonych brzegami dolin rzecznych. Zwykle są to stoki o łagodnym 

nachyleniu, jedynie miejscami bardziej strome. Analizie poddano powierzchnie o nachyleniu 

powyŜej 50 i wysokości względnej >5 m, które określone typem obszaru: stoki wysoczyzn 

polodowcowych (SRS) (zał.2).  
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Formy pochodzenia rzecznego reprezentowane są przez doliny rzeczne Odry, Rudy i jej 

dopływu Suminy. Ich powierzchnia jest płaska, miejscami podmokła i ograniczona 

umiarkowanymi i stromymi zboczami. Są one wcięte 40-50 m poniŜej wierzchowiny 

wysoczyzn. W podłoŜu osadów dolinnych występują głębokie formy erozyjne, wcięte w 

ilastych osadach miocenu. Dno doliny wypełniają osady tworzące tarasy zalewowe i tarasy 

nadzalewowe. Tarasy zalewowe są zbudowane w przewadze z piasków i mułków, a obniŜenia 

wypełniają głównie torfy i namuły. Ich akumulacja następuje w holocenie. W budowie 

tarasów nadzalewowych główny udział mają piaski i miejscami Ŝwiry, akumulowane w czasie 

zlodowaceń północnopolskich. Dna dolin mają szerokość zmienną od 0,3 do 2 km.  

Wymienione osady i formy nie są naraŜone na powierzchniowe ruchy masowe. Jedynie stoki 

tarasów rzecznych, w miejscach bezpośredniego podcinania wskutek erozji bocznej rzek, są 

predysponowane do powstawania obrywów. W obrębie dolin rzecznych spotyka się 

krawędzie erozyjne jako efekt niszczącego działania rzeki. 

Ocenie predyspozycji do rozwoju ruchów masowych podlegały powierzchnie o nachyleniu 

powyŜej 100 i wysokości względnej >8 m, które określono typem obszaru: zbocze doliny 

rzecznej (ZDR) (zał.2) 

  

Formy pochodzenia eolicznego reprezentowane są przez wydmy i równiny piasków 

przewianych, zgrupowane w północno-wschodniej części omawianego obszaru. Materiał je 

budujący to głównie piaski drobno i średnio ziarniste, wywiewane z rozległych równin 

zbudowanych z piasków wodnolodowcowych. Ich podłoŜe najczęściej stanowią gliniaste 

osady lodowcowe, miejscami występuje cienka warstwa osadów wodnolodowcowych. 

Piaski budują wyrównaną powierzchnię, której kulminacje stanowią wydmy o względnej 

wysokości rzędu kilku do kilkunastu metrów. Największe pola wydmowe występują  

w obszarze gmin: Kuźnia Raciborska, gdzie obok licznie występujących małych formy 

znajdują się równieŜ duŜe wydmy w postaci wydłuŜonych, kilkukilometrowych wałów. Drugi 

obszar wydmowy występuje w granicach gminy Nędza występuje kilka wydm o mniejszych 

rozmiarach. Opisywane formy powstawały u schyłku zlodowacenia bałtyckiego, gdy 

panowały silne wiatry, a obszar nie był przykryty roślinnością.  

Obecnie wydmy nie rozwijają się, poniewaŜ są utrwalone przez roślinność, głównie lasy.  

W przedmiotowym opracowaniu objęto jednak te formy analizą, ze względu na moŜliwą 

ingerencję człowieka w zakresie wycinki lasów. Ocenie predyspozycji do rozwoju ruchów 

masowych podlegały powierzchnie o nachyleniu powyŜej 200 i wysokości względnej >10 m, 

które określono typem obszaru: stok form eolicznych (SFE) (Zał.2) 
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 Pochodzenia eolicznego są lessy, które występują w obszarze gmin: Kornowac, 

Racibórz, Rudniki, Pietrowice Wielkie i Krzanowice.  Zwarte płaty tych osadów pokrywają 

glinę zwałową i piaski fluwioglacjalne na PłaskowyŜu Głubczyckim  i PłaskowyŜu 

Rybnickim. Ich powierzchnia rozcięta jest ciekami powierzchniowymi, o stromych zboczach  

i krawędziach erozyjnych. Akumulacja lessów następowała podczas zlodowacenia 

północnopolskiego. Ocenie predyspozycji do rozwoju ruchów masowych podlegały 

powierzchnie o nachyleniu powyŜej 150 i wysokości względnej >6 m, które określono typem 

obszaru: stok form eolicznych (SFE) (Zał.2) 

  

Formy pochodzenia denudacyjnego. Dolinki denudacyjne (wąwozy) są to doliny suche lub 

cieków okresowych, o dnie wąskim, niewyrównanym, spadku małym i zboczach stromych. 

Powstają i rozwijają się na skutek erozyjnej działalności wód opadowych podczas ulewnych 

deszczów lub gwałtownych roztopów na stokach i wysoczyznach zbudowanych  

z utworów luźnych i spoistych (lessy, gliny pylaste) o ubogiej pokrywie roślinnej (pola 

uprawne). Formy te występują na stokach wysoczyzn gliniastych i/lub pokrytych lessami. 

Dominującym osadem są tu przeobraŜone gliny zwałowe i produkty ich peryglacjalnego 

niszczenia – piaski, Ŝwiry i gliny, a w rejonach występowania lessów są to deluwia lessowe.  

Wymienione osady i formy są naraŜone na powierzchniowe ruchy masowe. Ocenie 

predyspozycji do ich rozwoju podlegały powierzchnie o nachyleniu powyŜej 100 i wysokości 

względnej >6 m, które określono typem obszaru: zbocze doliny denudacyjnej (ZDD) (zał.2) 

 

Formy o załoŜeniach tektoniczno-denudacyjnych. Wysoczyzna pagórkowata, którą tworzą 

wychodnie osadów mioceńskich (iły, piaski, Ŝwiry), z deluwiami osadów pokrywających ich 

powierzchnię. Krawędzie i długie stoki spotykane w obrębie wzniesień mioceńskich są 

efektem procesów erozyjno-denudacyjnych.  

Ocenie predyspozycji do rozwoju ruchów masowych podlegały powierzchnie o nachyleniu 

powyŜej 100 i wysokości względnej >8 m, które określono typem obszaru: stoki wzgórz 

przykryte zwietrzeliną ilastych skał osadowych (SIL) (zał.2) 
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5. CHARAKTERYSTYKA TERENÓW ZAGRO śONYCH RUCHAMI MASOWYMI 
 
  

 W wyniku przeprowadzonych prac kameralnych wyznaczono w granicach powiatu 

raciborskiego 204 obszary, które podlegały ocenie predyspozycji do wystąpienia ruchów 

masowych Ziemi. Ich lokalizację przedstawiono na 34 arkuszach mapy topograficznej w skali 

1:10 000 (Zał.3), a szczegółową charakterystykę zamieszczono w tabeli zbiorczej (Zał.2).  

 Następnie na podstawie analizy geomorfologiczno-geologicznej i przeglądu 

terenowego w zakresie: obserwacji przejawów wód powierzchniowych i gruntowych oraz 

uŜytkowania terenu i oceny potencjalnego zagroŜenia, określono dla 47 obszarów tereny 

zagroŜone, w obrębie których występują przejawy ruchów masowych. Lokalizację 

wyznaczonych terenów przedstawiono na 21 arkuszach mapy topograficznej w skali 1:10 000 

(Zał.3/ arkusze: 9, 10, 11, 14, 15, 18, 19, 21, 22, 26, 27, 29, 31, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 44),  

a szczegółową charakterystykę zamieszczono w kartach rejestracyjnych (Zał.4), 

sporządzonych dla kaŜdego z wyznaczonych terenów zagroŜonych, zgodnie z zamówieniem 

Starostwa Powiatowego i uwzględniając wytyczne zawarte w Rozporządzeniu Ministra 

Środowiska  z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie informacji dotyczących ruchów masowych 

ziemi (Dz. U. 2007, Nr 121, poz. 840). 

  

 Głównymi elementami w morfologii obszaru powiatu raciborskiego są wydmy  

i pokrywy lessowe (SFE), wzgórza mioceńskie (SIL), wysoczyzny polodowcowe (SWP), 

równiny sandrowe (SRS), doliny rzeczne (ZDR) i podrzędnie występujące dolinki 

denudacyjne (ZDD w zapisie z SWP lub SFE – wzgórza lessowe).  

W tabeli numer 2 przedstawiono ilościowy rozkład analizowanych typów obszarów. 
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Tab.3. Ilościowe zestawienie typów obszarów podlegających ocenie ich predyspozycji do występowania ruchów masowych na terenie 
Powiatu Raciborskiego i w gminach. 

 

Typ obszaru 
 

Gmina 

SFE 
stoki form 
eolicznych 
- wydmy 

SFE 
stoki form 
eolicznych 

- pokrywy eoliczne 

SIL 
stoki wzgórz 

przykryte 
zwietrzeliną ilastą 

SWP 
stoki wysoczyzn 
polodowcowych 

SRS 
stoki równin 
sandrowych 

ZDR 
zbocza dolin 
rzecznych 

Ogółem 

KUśNIA 
RACIBORSKA 

32 (243,5) 
------------- 

- 
- - - 

2 (10,6) 
------------ 
2 (10,6) 

- 
34 (254,1) 
---------- 
2 (10,6) 

NĘDZA 
3 (15,2) 

------------- 
- 

- - 
1 (12,2) 

--------------- 
- 

3 (25,3) 
----------------- 

- 

5 (20,1) 
------------ 

1 (5,9) 

12 (72,8) 
---------- 
1 (5,9) 

KORNOWAC - 
4 (612,1) 

--------------- 
2 (559,2) 

1 (29,3) 
------------------ 

1 (29,3) 

3 (132,0) 
----------------- 

1 (100,8) 

6 (93,3) 
---------------- 

1 (6,4) 
- 

14 (866,7) 
---------- 
5 (695,7) 

RACIBÓRZ - 
5 (44,5) 

---------------- 
1(8,5) 

6 (212,0) 
------------ 
3(122,3) 

4 (33,8) 
------------ 

- 

4 (99,1) 
------------ 
2 (64,7) 

1 (6,8) 
------------ 

- 

20 (396,2) 
---------- 
6 (195,5) 

RUDNIK - 
64 (702,3) 

---------------- 
22 (109,2) 

- - 
1 (3,2) 

------------ 
- 

- 
65 (705,5) 
---------- 

22 (109,2) 

PIETROWICE 
WIELKIE 

- 
27 (357,6) 

---------------- 
4(43,0) 

- 
2 (100,5) 
------------ 

- 

6(134,8) 
------------ 

2 (6,3) 
- 

35 (592,9) 
---------- 
6 (49,3) 

KRZANOWICE - 
5 (28,9) 

---------------- 
1(0,7) 

- 
12 (314,5) 

----------------- 
3 (43,4) 

1 (45,3) 
--------------- 

- 
- 

18 (388,7) 
---------- 
4 (44,1) 

KRZY śANOWICE  - - - 
5 (126,6) 

----------------- 
1 (62,1) 

1 (13,9) 
------------ 

- 
- 

6 (140,5) 
---------- 
1 (62,1) 

Ogółem 
35 (258,7) 
------------- 

- 

105 (1745,4) 
-------------- 
30 (720,6) 

7 (241,3) 
----------------- 

4 (151,6) 

27 (719,6) 
------------- 
5 (206,3) 

24 (425,5) 
------------ 
7 (88,0) 

6 (263,9) 
------------ 

1 (5,9) 

*204 (3417,4) 
---------- 

**47 (1172,4) 
* ilo ść obszarów podlegających ocenie (łączna powierzchnia w ha) 
------------------------------------------- 
** w tym ilo ść terenów zagroŜonych ruchami masowymi (łączna powierzchnia w ha) 
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------------------------------------------------------------------------- 

  

 W granicach powiatu raciborskiego wytypowano 157 obszarów predysponowanych 

do rozwoju ruchów masowych, które określono na podstawie uwarunkowań geologiczno-

morfologicznych takich jak:  

- nachylenie powierzchni terenu >60 i wysokości względnej stoku/zbocza > 5 m 

- sprzyjająca litologia i układ warstw (skały o róŜnych właściwościach fizycznych  

i o róŜnej przepuszczalności) 

Aktualnie w obszarach tych brak jest intensywnego czynnika naturalnego, który uaktywniał 

by ruchy masowe. Natomiast procesem ułatwiającym ich rozwój moŜe być działalność 

człowieka, polegająca głównie na: podcinaniu zbocza/stoku oraz prowadzeniu wykopów lub 

nadsypywań stoku. Wymienione działania zwiększają parametry stoku, intensyfikują spływy 

powierzchniowe wód opadowych, tworzą systemy sztucznego spływu powierzchniowego. 

Powstają nowe elementy rzeźby terenu i procesy geologiczne zwiększające predyspozycje 

obszaru do rozwoju ruchów masowych. 

Potencjalne zagroŜenie dla człowieka, wynikające z predyspozycji obszaru do wystąpienia  

ruchów masowych, zminimalizują działania uwzględniające poniŜsze warunki:  

- zmiana parametrów stoku wskutek prowadzenia prac ziemnych/górniczych poprzez 

prowadzenie wykopów (o głębokości > 3m), podcięcie stoku  lub nadsypywanie 

(przekraczające wartości nachylenia 200) moŜe uaktywnić procesy osuwiskowe. 

- dla obiektów budowlanych drugiej kategorii takich jak: fundamenty głębokie, wykopy, 

nasypy i budowle ziemne (nie przekroczone wartości nachyleń i wysokości skarpy  

z punkt.2), wymagana dokumentacja geotechniczna. 

 

------------------------------------------------------------------------------------ 

 W granicach powiatu raciborskiego wyznaczono 47 terenów zagroŜonych ruchami 

masowymi, z których 30 znajduje się na stokach wzgórz lessowych (SFE), a pozostałe 17  

zlokalizowane są na stokach/zboczach róŜnorodnych form geomorfologicznych: wzgórza 

mioceńskie (SIL–4), wysoczyzny polodowcowe (SWP-5), równiny sandrowe (SRS- 7), 

doliny rzeczne (ZDR- 1). Wszystkie określone tereny posiadają zróŜnicowaną wielkość 

powierzchni od 0,4 ha do 544,4 ha i wieloraką ocenę ich predyspozycji do rozwoju ruchów 

masowych. Głównymi kryteriami zakwalifikowania obszarów do terenów zagroŜonych są: 

nachylenia stoków (silnie nachylone, odcinkami strome), obecność wysięków i podmokłości, 
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erozyjne podcięcia na granicy z doliną rzeczną, występowanie osadów deluwialnych w 

dolnych częściach stoków oraz wykonane prace inŜynierskie przy istniejącej zabudowie lub 

drogach, w celu poprawienia stateczności stoku i warunków krąŜenia wód gruntowych. Na 

ich rozwój wpływ mogą mieć intensywne opady atmosferyczne, infiltracja wód opadowych  

i roztopowych oraz erozja rzeczna dolnych partii stoków/zboczy.  

 Największą ilość terenów zagroŜonych zidentyfikowano w obszarze gminy Rudnik – 

22 tereny. Na pozostałe gminy przypadło 25 terenów: Racibórz (6), Pietrowice Wielkie (6), 

Kornowac (5), Krzanowice (4), Kuźnia Raciborska (2), Nędza (1) i KrzyŜanowice (1).  

 

 Wykaz udokumentowanych terenów zagroŜonych zawiera załącznik tabelaryczny 

numer 2, a ich szczegółową charakterystykę zamieszczono w kartach rejestracyjnych terenów 

zagroŜonych (Zał.4). 

 
   

 Rozpoznane tereny zagroŜone ruchami masowymi są rejonami, w których dopuszcza 

się moŜliwość rozwoju osuwisk. Ich negatywne wpływy na działalność człowieka nie są 

obecnie rejestrowane. Wynika to przede wszystkim z dwóch podstawowych faktów: 

1) braku intensywnego czynnika naturalnego, który byłby inicjatorem rozwoju ruchów 

masowych na większą skalę; powierzchnie utrwalone są szatą roślinną, która ogranicza 

rozwój procesów stokowych;  

2) braku zabudowy oraz infrastruktury inŜynierskiej, naraŜonej na powaŜne zagroŜenia 

wynikające z rozwoju ruchów masowych; towarzyszące terenom obiekty posiadają 

zabezpieczenia poprawiające statykę stoku oraz krąŜenie wód powierzchniowych  

i podziemnych.  

W związku z taką sytuacją nie zaleca się prowadzania obserwacji wyznaczonych 

terenów zagroŜonych ruchami masowymi.  Istotne natomiast dla tematyki osuwiskowej 

będzie szybkie reagowanie Władz na wszelkie informacje od mieszkańców o wystąpieniu 

wszelkich ruchów masowych, które spowodowały szkody lub mogące powodować istotne 

zagroŜenie dla działalności człowieka. Szczególnej obserwacji będą wtedy wymagały te 

rejony wyznaczonych terenów zagroŜonych, które zlokalizowane są wokół osuwisk oraz  

w obrębie istniejącej zabudowy i infrastruktury inŜynierskiej (komunikacyjnej i przesyłowej). 

 W związku z taką sytuacją zaleca się prowadzenie okresowej obserwacji, której celem jest 

moŜliwość skutecznej interwencji w sytuacji krytycznej. Wizje terenowe naleŜy prowadzić 

wczesną wiosną, po roztopach pokrywy śnieŜnej albo po okresie bardzo intensywnych lub 
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długotrwałych opadów deszczu. W trakcie obserwacji naleŜy zwracać uwagę, czy w obrębie 

terenów zagroŜonych nie nastąpiła intensyfikacja ruchów masowych mogących spowodować 

istotne zagroŜenie dla działalności człowieka.  

  

6. WNIOSKI  
 
1. Opracowanie stanowi I etap realizacji zadania „Stworzenia rejestru zawierającego 

informacje o ruchach masowych ziemi na obszarze Powiatu Raciborskiego” i zawiera 

rejestr terenów zagroŜonych ruchami masowymi oraz program dokumentowania osuwisk 

w II etapie zadania geologicznego.   

2. Powiat Raciborski naleŜy do obszarów, na których istnieją zagroŜenia związane  

z występowaniem ruchów masowych. Na jego terenie zarejestrowano 47 terenów 

zagroŜonych ruchami masowymi, w obrębie których występują przejawy ruchów 

masowych (osuwiska). Ich udokumentowanie wymaga  wykonania prac kartograficznych 

i badań geologicznych.  

3. Wszystkie wskazania i zalecenia zamieszczone w niniejszym opracowaniu dotyczą 

terenów zagroŜonych ruchami masowymi, z wyłączeniem występujących w ich granicach 

osuwisk. Podział wyznaczonych terenów na zagroŜone i osuwiska nastąpi w II etapie 

badań. 

4. Zebrane w prezentowanym opracowaniu informacje o obszarach związanych  

z moŜliwością wystąpienia ruchów masowych, które w przyszłości  mogą generować 

zagroŜenia dla Ŝycia i mienia człowieka,  pozwolą na  podejmowanie przez Starostę 

Raciborskiego przeciwdziałań negatywnym zjawiskom przyrodniczym. W szczególności 

dotyczy to: 

- planowania przestrzennego uwzględniającego zagroŜenia wynikające  

z moŜliwości powstania i rozwoju ruchów masowych, 

- podniesienia świadomości społecznej w dziedzinie negatywnych zjawisk związanych 

z ruchami masowymi. 

- przyjmowania zgłoszeń o nowo powstałych osunięciach mas ziemi oraz wszelkich 

powstałych szkodach i uzupełniania rejestru osuwisk i wprowadzania środków 

zaradczych. 

5. Powstałe w wyniku tego opracowania: Mapa terenów zagroŜonych ruchami masowymi  

w skali 1:10 000 oraz 47 Kart rejestracyjnych terenów zagroŜonych, zostały wykonane 

zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 20 
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czerwca 2007 r. w sprawie informacji dotyczących ruchów masowych ziemi. Z tej 

przyczyny powinny stanowić podstawowy materiał gromadzony przez Starostę 

Raciborskiego w tzw. rejestrze terenów, na których ruchy masowe mogą się rozwijać. 

6. Na terenach zagroŜonych ruchami masowymi (z wyłączeniem osuwisk i terenów około 

osuwiskowych) nie zaleca się prowadzenia okresowych obserwacji. Natomiast wszystkie 

projekty budowlane, realizowane na tych terenach, powinny zostać poprzedzone 

badaniami geologiczno-inŜynierskimi. Tylko dokładne rozpoznanie warunków 

geologicznych moŜe jednoznacznie stwierdzić czy wspomniane tereny nadają się pod 

zabudowę. Szczegółowe badania geologiczno-inŜynierskie gruntu pozwolą określić 

moŜliwości zabudowy. Tego typu badania pozwolą teŜ na wskazanie sposobu 

zabezpieczenia istniejących budynków, budowli i infrastruktury drogowej i komunalnej 

znajdujących się na terenach zagroŜonych. 

7. Sposób zagospodarowania terenów zagroŜonych ruchami masowymi powinien 

uwzględniać specyficzny charakter tego typu obszarów. NaleŜy przede wszystkim 

szczegółowo analizować moŜliwości wszelkich prac inŜynierskich (budowlanych, 

drogowych, kolejowych, wykopów, itp.). Zwiększenie wielkości i zmiana kierunku 

spływu wód opadowych wywołane np. uszczelnieniem powierzchni terenu, usunięciem 

roślinności czy zmianą ukształtowania powierzchni moŜe zwiększyć erozję 

stoków/zboczy. PoniewaŜ niektóre zmiany sposobu zagospodarowania stoków  

o nachyleniach powyŜej 100 mogą aktywować ruchy masowe, wznoszenie nowych 

obiektów budowlanych na takich terenach winno być poprzedzone indywidualną oceną 

geologiczno-inŜynierską. 

8. UŜytkowanie w obszarach wyznaczonych do oceny osuwiskowej nie stwarza aktualnie 

bezpośredniego niebezpieczeństwa w postaci uruchomienia ruchów masowych. Są to 

rejony głównie przeznaczone pod uŜytkowanie  rolnicze i generalnie bez zabudowy. 

Tylko niektóre tereny, znajdujące w granicach obszarów zagroŜonych lub powyŜej 

górnych załomów stoków, mają następujące przeznaczenie: obszary zabudowy 

mieszkalnej i gospodarczej. Wobec powyŜszego Władze lokalne powinny przestrzegać 

kilku waŜnych zasad: 

- naleŜy zwrócić szczególną uwagę na lokalizację budynków w obszarach planowanej 

zabudowy mieszkalnej i gospodarczej. Wzniesienie nowego obiektu budowlanego  

w granicach terenu zagroŜonego powinno zostać bezwzględnie poprzedzone oceną 

geologiczno-inŜynierską; 
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- w przypadku podsypywania i wzmacniana dróg przebiegających w rejonie stoków 

terenów zagroŜonych naleŜy bezwzględnie unikać podcinania dolnych części zboczy, 

co moŜe doprowadzić do powstania zsuwu lub spełznięcia gruntu i zasypania lub 

zniszczenia odcinka drogi. JeŜeli zaistnieje konieczność poszerzenia takiej drogi, to na 

odcinku terenu zagroŜonego nie moŜna tego wykonywać kosztem podcinania zboczy 

doliny; 

- nie powinno się wycinać drzew i krzewów porastających zbocza terenów 

zagroŜonych, gdyŜ roślinność zdecydowanie hamuje i ogranicza rozwój ruchów 

masowych. W przypadku powstania np. nowego zsuwu naleŜy miejsce to obsiać trawą 

lub obsadzić drzewami; 

- nie powinno się równieŜ prowadzić prac budowlanych na większą skalę na stokach 

zagroŜonych ruchami masowymi, gdyŜ mogą one naruszyć stabilność zboczy  

i doprowadzić do uaktywnienia się nowych ruchów masowych 

Przestrzeganie w/w zasad oraz prowadzenie działań profilaktycznych (obserwacje 

terenowe i wykonywanie prac zabezpieczających) pozwoli na prawie całkowite zahamowanie 

ewentualnych ruchów masowych i będzie w pełni wystarczające do uniknięcia powaŜnych 

szkód lub zniszczeń, które mogłyby powstać w przypadku obrywu lub osunięcia fragmentu 

stoku.   
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7. PROGRAM PRAC TERENOWYCH I DOKUMENTACYJNYCH DLA O SUWISK  
 

7.1. Lokalizacja i opis terenów wyznaczonych do kartowania osuwiskowego 

  

 Najwięcej terenów wytypowanych do kartowania mającego na celu udokumentowanie 

osuwisk znajduje się na obszarze gminy Rudnik. Znajdują się tam 23 tego typu tereny 

(2Ru/tz; 10 Ru/tz; 11 Ru/tz; 17 Ru/tz; 18 Ru/tz; 20 Ru/tz; 26 Ru/tz; 27 Ru/tz; 28 Ru/tz; 30 

Ru/tz; 37 Ru/tz; 39 Ru/tz; 40 Ru/tz; 41 Ru/tz; 42 Ru/tz; 50 Ru/tz; 51 Ru/tz; 55 Ru/tz; 60 

Ru/tz; 61 Ru/tz; 62 Ru/tz; 63 Ru/tz), które koncentrują się głównie w okolicach miejscowości 

Rudnik-Strzybnik i Brzeźnica-Łubowice-Sławików. Obszar gminy Rudnik charakteryzuje się 

występowaniem stoków zbudowanych z lessów zlodowacenia północnopolskiego, leŜących 

na piaskach fluwioglacjalnych lub glinie zwałowej zlodowacenia środkowopolskiego. Stoki te 

podcięte są doliną Odry i jej lewych dopływów.  Ich strome nachylenie, występowanie 

okresowych cieków, wypływy wód w formie wysięków wraz z erozyjną działalnością wód 

powierzchniowych i infiltracyjnych są czynnikami powodującymi ruchy masowe.  Dowodzi 

tego występowanie koluwiów i podmokłości. Teren w wytypowanych rejonach pokryty jest 

zabudową jednorodzinną, gospodarczą, znajdują się tu takŜe lasy, grunty rolne i nieuŜytki. 

Do kartowania osuwiskowego w gminach Racibórz i Kornowac wytypowano tereny, 

których większość charakteryzujące się największymi powierzchniami na obszarze całego 

powiatu Raciborskiego. W gminie Racibórz są to: 1Ra/tz; 11Ra/tz; 14Ra/tz; 16Ra/tz; 18Ra/tz 

oraz 19Ra/tz, a w gminie Kornowac: 2Ko/tz; 9 Ko/tz; 10 Ko/tz; 12 Ko/tz i 13 Ko/tz. Teren 

1Ra/tz połoŜony jest na PłaskowyŜu Głubczyckim, pozostałe na płaskowyŜu Rybnickim. 

Tereny 11Ra/tz; 18Ra/tz; 19Ra/tz oraz 12Ko/tz zbudowane są z utworów miocenu (iły, mułki, 

piaski i Ŝwiry) odsłaniających się na stokach erozyjno-denudacyjnych dolin; częściowo 

przykrytych osadami deluwialnymi. Stoki terenów 14Ra/tz; 16Ra/tz i 9Ko/tz; zbudowane są  

z piasków fluwioglacjalnych zlodowacenia środkowopolskiego, leŜących na utworach 

miocenu (iły, mułki, piaski i Ŝwiry). Teren 2Ko/tz zbudowany jest z gliny zwałowej  

z przewarstwieniami i soczewkami piaszczystymi lub pylastymi, zlodowacenia 

środkowopolskiego. Miejscami pokryta jest ona piaskami fluwioglacjalnymi. U podnóŜa 

stoku odsłaniają się Ŝwiry, piaski i iły mioceńskie. Na terenach 10Ko/tz i 13 Ko/tz występują 

stoki zbudowane z lessów zlodowacenia północnopolskiego, leŜących na osadach 

fluwioglacjalnych zlodowacenia środkowopolskiego (piaski, Ŝwiry) oraz na iłach, mułkach, 

piaskach i Ŝwirach mioceńskich, które odsłaniają się na zboczach dolin erozyjno-
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denudacyjnych. Z lessów zlodowacenia północnopolskiego zbudowany jest takŜe teren 

1Ra/tz. Wymienione wyŜej tereny charakteryzują się występowaniem silnie nachylonych 

stoków naraŜonych na erozyjną działalność cieków powierzchniowych, wód opadowych  

i roztopowych. W ich obrębie stwierdzono obecność koluwiów osuwiskowych. UŜytkowanie 

terenu jest na nich zróŜnicowane (zabudowa jednorodzinna, gospodarcza, grunty rolne, tereny 

leśne i nieuŜytki). 

Na obszarze gminy Pietrowice Wielkie do prac kartograficznych wytypowano  

6 terenów (10Pi/tz; 21Pi/tz; 25Pi/tz; 27Pi/tz; 32Pi/tz; 35Pi/tz) połoŜonych na PłaskowyŜu 

Głubczyckim. Tereny 10Pi/tz, 25Pi/tz i 35Pi/tz zbudowane są z  piasków fluwioglacjalnych 

zlodowacenia środkowopolskiego, leŜących na glinie zwałowej.  Stoki zbudowane z lessów 

zlodowacenia północnopolskiego zlegających na glinie zwałowej zlodowacenia 

środkowopolskiego znajdują się w terenach 21Pi/tz, 27Pi/tz i 32Pi/tz. W powyŜszych 

obszarach występują silnie nachylone stoki podatne na erozyjną działalność cieków 

powierzchniowych oraz wód roztopowych i opadowych. Znajdują się tu głównie nieuŜytki  

i grunty orne. 

W gminie Krzanowice wyznaczono 4 tereny do kartowania osuwiskowego (4Kr/tz; 

6Kr/tz; 7Kr/tz; 9Kr/tz). Znajdują się one na PłaskowyŜu Głubczyckim. Tereny 6Kr/tz i 7Kr/tz  

zbudowane są z gliny zwałowej, z przewarstwieniami i soczewkami piaszczystymi lub 

pylastymi, a teren 4Kr/tz  z gliny piaszczystej, piasków i Ŝwirów wodnomorenowych 

zlodowacenia środkowopolskiego. Są to osady zlodowacenia środkowopolskiego. Teren 

9Kr/tz pokrywają lessy zlodowacenia północnopolskiego, które zalegają na piaskach 

fluwioglacjalnych zlodowacenia środkowopolskiego. Stoki na powyŜszych terenach są silnie 

nachylone. Znajdują się na nich grunty orne i nieuŜytki. 

Na terenie gminy KrzyŜanowice wyznaczono jeden teren, który powinien podlegać 

pracom kartograficznym. Jest to teren 3Ky/tz połoŜony na PłaskowyŜu Głubczyckim. Jest to 

silnie nachylony stok zbudowany z gliny zwałowej, z przewarstwieniami i soczewkami 

piaszczystymi lub pylastymi. Jest to osad zlodowacenia środkowopolskiego. Obszar ten 

pokrywają tereny leśne, nieuŜytki i grunty orne. 

 Na obszarze gminy Kuźnia Raciborska znajdują się 2 tereny, gdzie przeprowadzić 

naleŜy kartowanie w celu wyznaczenia osuwisk. Są to tereny 31Ku/tz i 33 Ku/tz. Znajdują się 

one w Kotlinie Raciborskiej. Silnie nachylone stoki zbudowane są tu z piasków 

fluwioglacjalnych leŜących na glinach zwałowych zlodowacenia środkowopolskiego. Podczas 

wysokich stanów wód powodziowych oraz podczas bardzo intensywnych opadów naraŜone 

są one na ruchy masowe. Występują tu nieuŜytki. 
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W gminie Nędza, do prac kartograficznych wytypowano jeden teren (4Ne/tz). 

Znajduje się on w Kotlinie Raciborskiej i zbudowany jest z piasków i Ŝwirów rzecznych 

zlodowacenia północnopolskiego, które leŜą na iłach, mułkach, piaskach i Ŝwirach 

mioceńskich. Jest to silnie nachylony stok, który podczas stanów powodziowych i bardzo 

intensywnych opadów naraŜony na osuwanie się ziemi. Teren ten pokryty jest nieuŜytkami. 

 

7.2. Zakres projektowanych prac kartograficznych i badań 

  

 Celem zaprojektowanych prac kartograficznych i badań jest wykonie Mapy osuwisk  

w skali 1:10 000 i opracowanie Kart rejestracyjnych osuwisk.  Ich wykonanie pozwoli na: 

- identyfikację osuwiska i wyznaczenie jego granicy,     

- udokumentowanie osuwiska,  

- ustalenie przyczyn powstania i rozwoju osuwiska, 

- ocenę stopnia aktywności osuwiska i jego dalszego rozwoju, 

- wstępną ocenę moŜliwości zabezpieczenia osuwiska aktywnego i okresowego, 

- analizę powstałych szkód, a takŜe potencjalnego zagroŜenia związanego z moŜliwością 

dalszej aktywności osuwiska. 

 

Zakres zaprojektowanych prac wynika z jednolitych zasad dokumentowania osuwisk  

przyjętych w „Instrukcji opracowania Mapy osuwisk i terenów zagroŜonych ruchami 

masowymi” (2008). W rozumieniu Instrukcji zadanie geologiczne, jakim jest rejestracja 

osuwiska, wymaga wykonania prac kartograficznych i badań geologicznych. 

Zgodnie z metodyką zaprojektowano wykonanie następujących prac:  

• prace terenowe, obejmujące wykonanie zdjęcia geologicznego rozpoznanych osuwisk 

• prace dokumentacyjne, obejmujące opracowanie kart rejestracyjnych osuwisk (KRO) 

• prace kameralne, obejmujące autorskie opracowanie Mapy osuwisk w skali 1:10 000, 

zestawienie Rejestru osuwisk oraz cyfrowe opracowanie wyników prac. 

 

 

W trakcie prac terenowych będą rozpoznane osuwiska oraz wykonane obserwacje, 

badania i pomiary w zakresie pozwalającym na uzyskanie następującego zestawu danych dla 

kaŜdego osuwiska:  

� wyznaczenie granicy osuwiska, 
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� wykartowanie wszystkich elementów rzeźby wewnątrzosuwiskowej, 

� zaznaczenie na mapie topograficznej zasięgu i elementów osuwiska, 

� opisanie w notatniku terenowym wyników pomiarów oraz obserwacji: geologicznych, 

geomorfologicznych, hydrograficznych i hydrogeologicznych,  

� wykonanie szkicu i sfotografowanie osuwiska,  

 

Uzyskany w trakcie prac terenowych zestaw danych, uzupełniony podczas prac 

kameralnych, będzie podstawą do wypełnienia Karty rejestracyjnej osuwiska.    

Wzór karty, zgodnie z „Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 20 czerwca 2007r.  

w sprawie informacji dotyczących ruchów masowych”, zawiera następujące informacje:  

1. Numer ewidencyjny osuwiska 

2. Lokalizacja osuwiska 

3. Charakterystyka osuwiska (sytuacja geomorfologiczna, układ geologiczny, rodzaj materiały 

koluwialnego, rodzaj ruchu, stopień aktywności) 

4. Parametry morfologiczne osuwiska: 

a) ogólne  (powierzchnia, długość, szerokość, wysokości maksymalna i minimalna, 

rozpiętość pionowa, nachylenie, azymut) 

b) skarpy (wysokość, nachylenie, szczeliny, skarpy wtórne) 

c) jęzora i koluwium (wysokość czoła, długość powierzchni koluwium, jego nachylenie, 

szacowaną miąŜszość) 

d) stoku, na którym jest osuwisko (typ stoku, nachylenie, ekspozycja, długość, wysokość) 

5. PodłoŜe osuwiska (rodzaj i wiek utworów, zaleganie warstw, tektonikę) 

6. Materiał koluwialny 

7. Przejawy wód powierzchniowych i gruntowych w obrębie: koluwium, skarpy głównej  

i stoku powyŜej  osuwiska, stoku poniŜej osuwiska, stoku po bokach osuwiska. 

8. Wiek i geneza osuwiska 

9. UŜytkowanie terenu w obrębie osuwiska (pokrycie stoku, zabudowa, infrastruktura 

komunikacyjna, linie przesyłowe) 

10. Powstałe szkody i zagroŜenia (w tym ocenę wystąpienia dalszych ruchów osuwiskowych) 

11. Rodzaj zastosowanych prac zabezpieczających 

12. Rodzaj prowadzonych prac monitoringowych 

13. Stan badań 

14. Szkic (mapę) osuwiska 

15. Przekrój geologiczny osuwiska 
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16. Fotografie osuwiska 

17. Uwagi o moŜliwości zabezpieczenia oraz dodatkowe informacje 

18. Wypełniający kartę 

19. kategoria i numer uprawnień geologicznych 

20. Instytucja 

21. Data Wypełnienia 

Podczas prac kameralnych wykonane będą czystorysy map osuwisk, nastąpi ich 

cyfrowanie w programie komputerowym działającym w środowisku GIS, doprecyzowane 

będą karty osuwisk (w oparciu o numeryczny model terenu) oraz sporządzony zostanie tekst 

objaśniający. 

  

7.3. Harmonogram prac i badań 

  

Prace wykonywane zostaną w trakcie trzech zadań. Pierwsze zadanie obejmie prace 

przygotowawcze. Zadanie drugie polegać będzie na przeprowadzeniu prac terenowych  

w okresie wczesnej wiosny lub jesieni (najlepszych w celu rejestracji osuwisk na terenie 

Powiatu Raciborskiego). W trzecim zadaniu opracowane będą wyniki prac terenowych. 

Nastąpi doprecyzowanie kart rejestracyjnych osuwisk, wykonane zostaną czystorysy map 

osuwisk, cyfrowanie map osuwisk oraz końcowy druk materiałów. 

 

Kosztorys planowanych prac i badań 

Rodzaj pracy podstawa wyliczenia ceny 
koszty (netto) 

zł 

Kartowanie terenów zagroŜonych 11,72 km2 x 1000 zł (około 12 dni) 11 720,00 
Opracowanie kameralne wyników  i wydruk 
map 

90 godzin x 90 zł 8100,00 

Cyfrowanie 50 godzin x 90 zł 4 000,00 
Koszty transportu 1000 km x 2 zł/km 2 000,00 
Delegacje (noclegi, wyŜywienie) 12 dni x 2 osoby x 120 zł 2 880,00 
Dodatkowe wydatki (w tym zakup 
numerycznego modelu terenu NMT) 

 3 000,00 

  RAZEM (netto) 31 700,00 

  RAZEM (brutto) 38 991,00 
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