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Zał.2. Obszary podlegające ocenie predyspozycji do wystąpienia ruchów masowych ziemi w granicach Powiatu Raciborskiego 
               

Predyspozycja obszaru Geomorfologia - parametry 
nachylenia (wartości dominujące) Numer 

w 
gminie 

Lokalizacja 
------------- 

region 
geograficzny 

----------- 
zlewnia II rzędu 

Typ obszaru - rzeźba terenu 
- elementy budowy 

geologicznej 
procesy geologiczne ekspozycja  wysokość 

względna   
kat 

nachylenie 

Geologia – litologia, geneza, wiek 
osadów 

UŜytkowanie terenu 
Powierzchnia obszaru ocenianego 

ZagroŜenia wynikające z predyspozycji obszaru do wystąpienia ruchów masowych 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

jednostka administracyjna: GMINA KU ŹNIA RACIBORSKA  

1 
Ku 

----   
ark. 1 
ark. 5 

 

rejon Kuźni 
Raciborskiej 

------------- 
Kotlina 

Raciborska 
------------- 

zlewnia 
Bierawki 

SFE 
stok wydmy 

NL  
N - stok silnie nachylony; 
L – obecność gruntów luźnych 
(przepuszczalne)  na podłoŜu 
zbudowanym z gruntów 
spoistych (słabo przepuszczalne) 
 

iw  
iw –  zróŜnicowana infiltracja wód  
 

NE  
E 

5 - 20 m 100 – 300 

1. Stok zbudowany jest z piasków eolicznych 
zlodowacenia północnopolskiego, leŜących na 
piaskach fluwioglacjalnych lub glinach 
zwałowych zlodowacenia środkowopolskiego  
2. UŜytkowanie: lasy 
3. Powierzchnia: 7,0  ha 

1. Obszar predysponowany do rozwoju ruchów masowych. Kwalifikacja obszaru uwzględnia uwarunkowania 
geologiczno-morfologiczne, które nie wykluczają rozwoju ruchów masowych w przyszłości. Aktualnie brak czynnika 
inicjującego procesy stokowe. Stok utrwalony szatą roślinną, utrudniona infiltracja. 
2. 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. 
3. 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 ***     

2 
Ku 

----   
ark. 1 
ark. 5 

 

rejon Kuźni 
Raciborskiej 

------------- 
Kotlina 

Raciborska 
------------- 

zlewnia 
Bierawki 

SFE 
stok wydmy 

NL  
N - stok silnie nachylony; 
L – obecność gruntów luźnych 
(przepuszczalne)  na podłoŜu 
zbudowanym z gruntów 
spoistych (słabo przepuszczalne) 
 

iw  
iw –  zróŜnicowana infiltracja wód  
 N 

W 
S 
E 

5 - 20 m 100 – 300 

1. Stok zbudowany jest z piasków eolicznych 
zlodowacenia północnopolskiego, leŜących na 
piaskach fluwioglacjalnych lub glinach 
zwałowych zlodowacenia środkowopolskiego 
2. UŜytkowanie: lasy 
3. Powierzchnia: 4,2  ha 

1. Obszar predysponowany do rozwoju ruchów masowych. Kwalifikacja obszaru uwzględnia uwarunkowania 
geologiczno-morfologiczne, które nie wykluczają rozwoju ruchów masowych w przyszłości. Aktualnie brak czynnika 
inicjującego procesy stokowe. Stok utrwalony szatą roślinną, utrudniona infiltracja. 
2. 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. 
3. 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 ***     

3 
Ku 

----   
ark. 6 

 

rejon Kuźni 
Raciborskiej 

------------- 
Kotlina 

Raciborska 
------------- 

zlewnia 
Bierawki 

SFE 
stok wydmy 

NL  
N - stok silnie nachylony; 
L – obecność gruntów luźnych 
(przepuszczalne)  na podłoŜu 
zbudowanym z gruntów 
spoistych (słabo przepuszczalne) 
 

iw  
iw –  zróŜnicowana infiltracja wód  
 N 

W 
S 
E 

5 - 20 m 100 – 300 

1. Stok zbudowany jest z piasków eolicznych 
zlodowacenia północnopolskiego, leŜących na 
piaskach fluwioglacjalnych lub glinach 
zwałowych zlodowacenia środkowopolskiego 
2. UŜytkowanie: lasy 
3. Powierzchnia: 11,1  ha 

1. Obszar predysponowany do rozwoju ruchów masowych. Kwalifikacja obszaru uwzględnia uwarunkowania 
geologiczno-morfologiczne, które nie wykluczają rozwoju ruchów masowych w przyszłości. Aktualnie brak czynnika 
inicjującego procesy stokowe. Stok utrwalony szatą roślinną, utrudniona infiltracja. 
2. 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. 
3. 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 ***     

4 
Ku 

----   
ark. 6 

 

rejon Kuźni 
Raciborskiej 

------------- 
Kotlina 

Raciborska 
------------- 

zlewnia 
Bierawki 

SFE 
stok wydmy 

NL  
N - stok silnie nachylony; 
L – obecność gruntów luźnych 
(przepuszczalne)  na podłoŜu 
zbudowanym z gruntów 
spoistych (słabo przepuszczalne) 
 

iw  
iw –  zróŜnicowana infiltracja wód  
 N 

W 
S 
E 

5 - 20 m 100 – 300 

1. Stok zbudowany jest z piasków eolicznych 
zlodowacenia północnopolskiego, leŜących na 
piaskach fluwioglacjalnych lub glinach 
zwałowych zlodowacenia środkowopolskiego 
2. UŜytkowanie: lasy 
3. Powierzchnia: 3,4  ha 

1. Obszar predysponowany do rozwoju ruchów masowych. Kwalifikacja obszaru uwzględnia uwarunkowania 
geologiczno-morfologiczne, które nie wykluczają rozwoju ruchów masowych w przyszłości. Aktualnie brak czynnika 
inicjującego procesy stokowe. Stok utrwalony szatą roślinną, utrudniona infiltracja. 
2. 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. 
3. 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 ***     

5 
Ku 

----   
ark. 5 

 

rejon Kuźni 
Raciborskiej 

------------- 
Kotlina 

Raciborska 
------------- 

zlewnia 
Bierawki 

SFE 
stok wydmy 

NL  
N - stok silnie nachylony; 
L – obecność gruntów luźnych 
(przepuszczalne)  na podłoŜu 
zbudowanym z gruntów 
spoistych (słabo przepuszczalne) 
 

iw  
iw –  zróŜnicowana infiltracja wód  
 

E 5 - 20 m 100 – 300 

1. Stok zbudowany jest z piasków eolicznych 
zlodowacenia północnopolskiego, leŜących na 
piaskach fluwioglacjalnych lub glinach 
zwałowych zlodowacenia środkowopolskiego 
2. UŜytkowanie: lasy 
3. Powierzchnia:  5,1 ha 

1. Obszar predysponowany do rozwoju ruchów masowych. Kwalifikacja obszaru uwzględnia uwarunkowania 
geologiczno-morfologiczne, które nie wykluczają rozwoju ruchów masowych w przyszłości. Aktualnie brak czynnika 
inicjującego procesy stokowe. Stok utrwalony szatą roślinną, utrudniona infiltracja. 
2. 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. 
3. 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 ***     

6 
Ku 

----   
ark. 5 
ark. 6 

 

rejon Kuźni 
Raciborskiej 

------------- 
Kotlina 

Raciborska 
------------- 

zlewnia 
Bierawki 

SFE 
stok wydmy 

NL  
N - stok silnie nachylony; 
L – obecność gruntów luźnych 
(przepuszczalne)  na podłoŜu 
zbudowanym z gruntów 
spoistych (słabo przepuszczalne) 
 

iw  
iw –  zróŜnicowana infiltracja wód  
 N 

W 
S 
E 

5 - 20 m 100 – 300 

1. Stok zbudowany jest z piasków eolicznych 
zlodowacenia północnopolskiego, leŜących na 
piaskach fluwioglacjalnych lub glinach 
zwałowych zlodowacenia środkowopolskiego 
2. UŜytkowanie: lasy 
3. Powierzchnia:  2,6 ha 

1. Obszar predysponowany do rozwoju ruchów masowych. Kwalifikacja obszaru uwzględnia uwarunkowania 
geologiczno-morfologiczne, które nie wykluczają rozwoju ruchów masowych w przyszłości. Aktualnie brak czynnika 
inicjującego procesy stokowe. Stok utrwalony szatą roślinną, utrudniona infiltracja. 
2. 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. 
3. 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 ***     

7 
Ku 

----   
ark. 6 

 

rejon Kuźni 
Raciborskiej 

------------- 
Kotlina 

Raciborska 
------------- 

zlewnia 
Bierawki 

SFE 
stok wydmy 

NL  
N - stok silnie nachylony; 
L – obecność gruntów luźnych 
(przepuszczalne)  na podłoŜu 
zbudowanym z gruntów 
spoistych (słabo przepuszczalne) 
 

iw  
iw –  zróŜnicowana infiltracja wód  
 N 

W 
S 
E 

5 - 20 m 100 – 300 

1. Stok zbudowany jest z piasków eolicznych 
zlodowacenia północnopolskiego, leŜących na 
piaskach fluwioglacjalnych lub glinach 
zwałowych zlodowacenia środkowopolskiego 
2. UŜytkowanie: lasy 
3. Powierzchnia: 1,5  ha 

1. Obszar predysponowany do rozwoju ruchów masowych. Kwalifikacja obszaru uwzględnia uwarunkowania 
geologiczno-morfologiczne, które nie wykluczają rozwoju ruchów masowych w przyszłości. Aktualnie brak czynnika 
inicjującego procesy stokowe. Stok utrwalony szatą roślinną, utrudniona infiltracja. 
2. 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. 
3. 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 ***     

8 
Ku 

----   
ark. 6 

 

rejon Kuźni 
Raciborskiej 

------------- 
Kotlina 

Raciborska 
------------- 

zlewnia 
Bierawki 

SFE 
stok wydmy 

NL  
N - stok silnie nachylony; 
L – obecność gruntów luźnych 
(przepuszczalne)  na podłoŜu 
zbudowanym z gruntów 
spoistych (słabo przepuszczalne) 
 

iw  
iw –  zróŜnicowana infiltracja wód  
 N 

W 
S 
E 

5 - 20 m 100 – 300 

1. Stok zbudowany jest z piasków eolicznych 
zlodowacenia północnopolskiego, leŜących na 
piaskach fluwioglacjalnych lub glinach 
zwałowych zlodowacenia środkowopolskiego 
2. UŜytkowanie: lasy 
3. Powierzchnia:  23,4 ha 

1. Obszar predysponowany do rozwoju ruchów masowych. Kwalifikacja obszaru uwzględnia uwarunkowania 
geologiczno-morfologiczne, które nie wykluczają rozwoju ruchów masowych w przyszłości. Aktualnie brak czynnika 
inicjującego procesy stokowe. Stok utrwalony szatą roślinną, utrudniona infiltracja. 
2. 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. 
3. 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 ***     
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Predyspozycja obszaru Geomorfologia - parametry 
nachylenia (wartości dominujące) Numer 

w 
gminie 

Lokalizacja 
------------- 

region 
geograficzny 

----------- 
zlewnia II rzędu 

Typ obszaru - rzeźba terenu 
- elementy budowy 

geologicznej 
procesy geologiczne ekspozycja  wysokość 

względna   
kat 

nachylenie 

Geologia – litologia, geneza, wiek 
osadów 

UŜytkowanie terenu 
Powierzchnia obszaru ocenianego 

ZagroŜenia wynikające z predyspozycji obszaru do wystąpienia ruchów masowych 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

9 
Ku 

----   
ark. 6 

 

rejon Kuźni 
Raciborskiej 

------------- 
Kotlina 

Raciborska 
------------- 

zlewnia 
Bierawki 

SFE 
stok wydmy 

NL  
N - stok silnie nachylony; 
L – obecność gruntów luźnych 
(przepuszczalne)  na podłoŜu 
zbudowanym z gruntów 
spoistych (słabo przepuszczalne) 
 

iw  
iw –  zróŜnicowana infiltracja wód  
 N 

W 
S 
E 

5 - 20 m 100 – 300 

1. Stok zbudowany jest z piasków eolicznych 
zlodowacenia północnopolskiego, leŜących na 
piaskach fluwioglacjalnych lub glinach 
zwałowych zlodowacenia środkowopolskiego 
2. UŜytkowanie: lasy 
3. Powierzchnia: 10,2  ha 

1. Obszar predysponowany do rozwoju ruchów masowych. Kwalifikacja obszaru uwzględnia uwarunkowania 
geologiczno-morfologiczne, które nie wykluczają rozwoju ruchów masowych w przyszłości. Aktualnie brak czynnika 
inicjującego procesy stokowe. Stok utrwalony szatą roślinną, utrudniona infiltracja. 
2. 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. 
3. 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 ***     

10 
Ku 

----   
ark. 6 

 

rejon Kuźni 
Raciborskiej 

------------- 
Kotlina 

Raciborska 
------------- 

zlewnia 
Bierawki 

SFE 
stok wydmy 

NL  
N - stok silnie nachylony; 
L – obecność gruntów luźnych 
(przepuszczalne)  na podłoŜu 
zbudowanym z gruntów 
spoistych (słabo przepuszczalne) 
 

iw  
iw –  zróŜnicowana infiltracja wód  
 N 

W 
S 
E 

5 - 20 m 100 – 300 

1. Stok zbudowany jest z piasków eolicznych 
zlodowacenia północnopolskiego, leŜących na 
piaskach fluwioglacjalnych lub glinach 
zwałowych zlodowacenia środkowopolskiego 
2. UŜytkowanie: lasy 
3. Powierzchnia: 18,3  ha 

1. Obszar predysponowany do rozwoju ruchów masowych. Kwalifikacja obszaru uwzględnia uwarunkowania 
geologiczno-morfologiczne, które nie wykluczają rozwoju ruchów masowych w przyszłości. Aktualnie brak czynnika 
inicjującego procesy stokowe. Stok utrwalony szatą roślinną, utrudniona infiltracja. 
2. 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. 
3. 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 ***     

11 
Ku 

----   
ark. 5 

 

rejon Kuźni 
Raciborskiej 

------------- 
Kotlina 

Raciborska 
------------- 

zlewnia  
Rudy 

SFE 
stok wydmy 

NL  
N - stok silnie nachylony; 
L – obecność gruntów luźnych 
(przepuszczalne)  na podłoŜu 
zbudowanym z gruntów 
spoistych (słabo przepuszczalne) 
 

iw  
iw –  zróŜnicowana infiltracja wód  
 

E 5 - 20 m 100 – 300 

1. Stok zbudowany jest z piasków eolicznych 
zlodowacenia północnopolskiego, leŜących na 
piaskach fluwioglacjalnych lub glinach 
zwałowych zlodowacenia środkowopolskiego 
2. UŜytkowanie: lasy 
3. Powierzchnia: 2,1  ha 

1. Obszar predysponowany do rozwoju ruchów masowych. Kwalifikacja obszaru uwzględnia uwarunkowania 
geologiczno-morfologiczne, które nie wykluczają rozwoju ruchów masowych w przyszłości. Aktualnie brak czynnika 
inicjującego procesy stokowe. Stok utrwalony szatą roślinną, utrudniona infiltracja. 
2. 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. 
3. 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 ***     

12 
Ku 

----   
ark. 5 

 

rejon Kuźni 
Raciborskiej 

------------- 
Kotlina 

Raciborska 
------------- 

zlewnia  
Rudy 

SFE 
stok wydmy 

NL  
N - stok silnie nachylony; 
L – obecność gruntów luźnych 
(przepuszczalne)  na podłoŜu 
zbudowanym z gruntów 
spoistych (słabo przepuszczalne) 
 

iw  
iw –  zróŜnicowana infiltracja wód  
 N 

W 
S 
E 

5 - 20 m 100 – 300 

1. Stok zbudowany jest z piasków eolicznych 
zlodowacenia północnopolskiego, leŜących na 
piaskach fluwioglacjalnych lub glinach 
zwałowych zlodowacenia środkowopolskiego 
2. UŜytkowanie: lasy 
3. Powierzchnia:  17,4 ha 

1. Obszar predysponowany do rozwoju ruchów masowych. Kwalifikacja obszaru uwzględnia uwarunkowania 
geologiczno-morfologiczne, które nie wykluczają rozwoju ruchów masowych w przyszłości. Aktualnie brak czynnika 
inicjującego procesy stokowe. Stok utrwalony szatą roślinną, utrudniona infiltracja. 
2. 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. 
3. 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 ***     

13 
Ku 

----   
ark. 5 

 

rejon Kuźni 
Raciborskiej 

------------- 
Kotlina 

Raciborska 
------------- 

zlewnia  
Rudy 

SFE 
stok wydmy 

NL  
N - stok silnie nachylony; 
L – obecność gruntów luźnych 
(przepuszczalne)  na podłoŜu 
zbudowanym z gruntów 
spoistych (słabo przepuszczalne) 
 

iw  
iw –  zróŜnicowana infiltracja wód  
 N 

W 
S 
E 

5 - 20 m 100 – 300 

1. Stok zbudowany jest z piasków eolicznych 
zlodowacenia północnopolskiego, leŜących na 
piaskach fluwioglacjalnych lub glinach 
zwałowych zlodowacenia środkowopolskiego 
2. UŜytkowanie: lasy 
3. Powierzchnia: 16,5  ha 

1. Obszar predysponowany do rozwoju ruchów masowych. Kwalifikacja obszaru uwzględnia uwarunkowania 
geologiczno-morfologiczne, które nie wykluczają rozwoju ruchów masowych w przyszłości. Aktualnie brak czynnika 
inicjującego procesy stokowe. Stok utrwalony szatą roślinną, utrudniona infiltracja. 
2. 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. 
3. 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 ***     

14 
Ku 

----   
ark. 5 
ark. 6 

 

rejon Kuźni 
Raciborskiej 

------------- 
Kotlina 

Raciborska 
------------- 

zlewnia 
 Rudy 

SFE 
stok wydmy 

NL  
N - stok silnie nachylony; 
L – obecność gruntów luźnych 
(przepuszczalne)  na podłoŜu 
zbudowanym z gruntów 
spoistych (słabo przepuszczalne) 
 

iw  
iw –  zróŜnicowana infiltracja wód  
 N 

W 
S 
E 

5 - 20 m 100 – 300 

1. Stok zbudowany jest z piasków eolicznych 
zlodowacenia północnopolskiego, leŜących na 
piaskach fluwioglacjalnych lub glinach 
zwałowych zlodowacenia środkowopolskiego 
2. UŜytkowanie: lasy 
3. Powierzchnia: 6,9  ha 

1. Obszar predysponowany do rozwoju ruchów masowych. Kwalifikacja obszaru uwzględnia uwarunkowania 
geologiczno-morfologiczne, które nie wykluczają rozwoju ruchów masowych w przyszłości. Aktualnie brak czynnika 
inicjującego procesy stokowe. Stok utrwalony szatą roślinną, utrudniona infiltracja. 
2. 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. 
3. 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 ***     

15 
Ku 

----   
ark. 6 

 

rejon Kuźni 
Raciborskiej 

------------- 
Kotlina 

Raciborska 
------------- 

zlewnia 
Bierawki 

SFE 
stok wydmy 

NL  
N - stok silnie nachylony; 
L – obecność gruntów luźnych 
(przepuszczalne)  na podłoŜu 
zbudowanym z gruntów 
spoistych (słabo przepuszczalne) 
 

iw  
iw –  zróŜnicowana infiltracja wód  
 N 

W 
S 
E 

5 - 20 m 100 – 300 

1. Stok zbudowany jest z piasków eolicznych 
zlodowacenia północnopolskiego, leŜących na 
piaskach fluwioglacjalnych lub glinach 
zwałowych zlodowacenia środkowopolskiego 
2. UŜytkowanie: lasy 
3. Powierzchnia: 3,6  ha 

1. Obszar predysponowany do rozwoju ruchów masowych. Kwalifikacja obszaru uwzględnia uwarunkowania 
geologiczno-morfologiczne, które nie wykluczają rozwoju ruchów masowych w przyszłości. Aktualnie brak czynnika 
inicjującego procesy stokowe. Stok utrwalony szatą roślinną, utrudniona infiltracja. 
2. 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. 
3. 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 ***     

16 
Ku 

----   
ark. 5 

 

rejon Kuźni 
Raciborskiej 

------------- 
Kotlina 

Raciborska 
------------- 

zlewnia 
 Rudy 

SFE 
stok wydmy 

NL  
N - stok silnie nachylony; 
L – obecność gruntów luźnych 
(przepuszczalne)  na podłoŜu 
zbudowanym z gruntów 
spoistych (słabo przepuszczalne) 
 

iw  
iw –  zróŜnicowana infiltracja wód  
 N 

W 
S 
E 

5 - 20 m 100 – 300 

1. Stok zbudowany jest z piasków eolicznych 
zlodowacenia północnopolskiego, leŜących na 
piaskach fluwioglacjalnych lub glinach 
zwałowych zlodowacenia środkowopolskiego 
2. UŜytkowanie: lasy 
3. Powierzchnia: 1,9  ha 

1. Obszar predysponowany do rozwoju ruchów masowych. Kwalifikacja obszaru uwzględnia uwarunkowania 
geologiczno-morfologiczne, które nie wykluczają rozwoju ruchów masowych w przyszłości. Aktualnie brak czynnika 
inicjującego procesy stokowe. Stok utrwalony szatą roślinną, utrudniona infiltracja. 
2. 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. 
3. 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 ***     

17 
Ku 

----   
ark. 5 
ark. 6 

 
 

rejon Kuźni 
Raciborskiej 

------------- 
Kotlina 

Raciborska 
------------- 

zlewnia 
 Rudy 

SFE 
stok wydmy 

NL  
N - stok silnie nachylony; 
L – obecność gruntów luźnych 
(przepuszczalne)  na podłoŜu 
zbudowanym z gruntów 
spoistych (słabo przepuszczalne) 
 

iw  
iw –  zróŜnicowana infiltracja wód  
 N 

W 
S 
E 

5 - 20 m 100 – 300 

1. Stok zbudowany jest z piasków eolicznych 
zlodowacenia północnopolskiego, leŜących na 
piaskach fluwioglacjalnych lub glinach 
zwałowych zlodowacenia środkowopolskiego 
2. UŜytkowanie: lasy 
3. Powierzchnia: 7,7  ha 

1. Obszar predysponowany do rozwoju ruchów masowych. Kwalifikacja obszaru uwzględnia uwarunkowania 
geologiczno-morfologiczne, które nie wykluczają rozwoju ruchów masowych w przyszłości. Aktualnie brak czynnika 
inicjującego procesy stokowe. Stok utrwalony szatą roślinną, utrudniona infiltracja. 
2. 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. 
3. 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 ***     



 3 

Predyspozycja obszaru Geomorfologia - parametry 
nachylenia (wartości dominujące) Numer 

w 
gminie 

Lokalizacja 
------------- 

region 
geograficzny 

----------- 
zlewnia II rzędu 

Typ obszaru - rzeźba terenu 
- elementy budowy 

geologicznej 
procesy geologiczne ekspozycja  wysokość 

względna   
kat 

nachylenie 

Geologia – litologia, geneza, wiek 
osadów 

UŜytkowanie terenu 
Powierzchnia obszaru ocenianego 

ZagroŜenia wynikające z predyspozycji obszaru do wystąpienia ruchów masowych 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

18 
Ku 

----   
ark. 6 

 

rejon Kuźni 
Raciborskiej 

------------- 
Kotlina 

Raciborska 
------------- 

zlewnia  
Rudy 

SFE 
stok wydmy 

NL  
N - stok silnie nachylony; 
L – obecność gruntów luźnych 
(przepuszczalne)  na podłoŜu 
zbudowanym z gruntów 
spoistych (słabo przepuszczalne) 
 

iw  
iw –  zróŜnicowana infiltracja wód  
 N 

W 
S 
E 

5 - 20 m 100 – 300 

1. Stok zbudowany jest z piasków eolicznych 
zlodowacenia północnopolskiego, leŜących na 
piaskach fluwioglacjalnych lub glinach 
zwałowych zlodowacenia środkowopolskiego 
2. UŜytkowanie: lasy 
3. Powierzchnia: 3,6  ha 

1. Obszar predysponowany do rozwoju ruchów masowych. Kwalifikacja obszaru uwzględnia uwarunkowania 
geologiczno-morfologiczne, które nie wykluczają rozwoju ruchów masowych w przyszłości. Aktualnie brak czynnika 
inicjującego procesy stokowe. Stok utrwalony szatą roślinną, utrudniona infiltracja. 
2. 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. 
3. 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 ***     

19 
Ku 

----   
ark. 6 

 

rejon Kuźni 
Raciborskiej 

------------- 
Kotlina 

Raciborska 
------------- 

zlewnia 
Rudy 

SFE 
stok wydmy 

NL  
N - stok silnie nachylony; 
L – obecność gruntów luźnych 
(przepuszczalne)  na podłoŜu 
zbudowanym z gruntów 
spoistych (słabo przepuszczalne) 
 

iw  
iw –  zróŜnicowana infiltracja wód  
 N 

W 
S 
E 

5 - 20 m 100 – 300 

1. Stok zbudowany jest z piasków eolicznych 
zlodowacenia północnopolskiego, leŜących na 
piaskach fluwioglacjalnych lub glinach 
zwałowych zlodowacenia środkowopolskiego 
2. UŜytkowanie: lasy 
3. Powierzchnia:  1,8 ha 

1. Obszar predysponowany do rozwoju ruchów masowych. Kwalifikacja obszaru uwzględnia uwarunkowania 
geologiczno-morfologiczne, które nie wykluczają rozwoju ruchów masowych w przyszłości. Aktualnie brak czynnika 
inicjującego procesy stokowe. Stok utrwalony szatą roślinną, utrudniona infiltracja. 
2. 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. 
3. 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 ***     

20 
Ku 

----   
ark. 6 

 

rejon 
Brantołki 
------------- 

Kotlina 
Raciborska 
------------- 

zlewnia 
Bierawki 

SFE 
stok wydmy 

NL  
N - stok silnie nachylony; 
L – obecność gruntów luźnych 
(przepuszczalne)  na podłoŜu 
zbudowanym z gruntów 
spoistych (słabo przepuszczalne) 
 

iw  
iw –  zróŜnicowana infiltracja wód  
 N 

W 
S 
E 

5 - 20 m 100 – 300 

1. Stok zbudowany jest z piasków eolicznych 
zlodowacenia północnopolskiego, leŜących na 
piaskach fluwioglacjalnych lub glinach 
zwałowych zlodowacenia środkowopolskiego 
2. UŜytkowanie: lasy 
3. Powierzchnia: 11,3  ha 

1. Obszar predysponowany do rozwoju ruchów masowych. Kwalifikacja obszaru uwzględnia uwarunkowania 
geologiczno-morfologiczne, które nie wykluczają rozwoju ruchów masowych w przyszłości. Aktualnie brak czynnika 
inicjującego procesy stokowe. Stok utrwalony szatą roślinną, utrudniona infiltracja. 
2. 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. 
3. 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 ***     

21 
Ku 

----   
ark. 7 

 

rejon 
Brantołki 
------------- 

Kotlina 
Raciborska 
------------- 

zlewnia 
 Rudy 

SFE 
stok wydmy 

NL  
N - stok silnie nachylony; 
L – obecność gruntów luźnych 
(przepuszczalne)  na podłoŜu 
zbudowanym z gruntów 
spoistych (słabo przepuszczalne) 
 

iw  
iw –  zróŜnicowana infiltracja wód  
 N 

W 
S 
E 

5 - 20 m 100 – 300 

1. Stok zbudowany jest z piasków eolicznych 
zlodowacenia północnopolskiego, leŜących na 
piaskach fluwioglacjalnych lub glinach 
zwałowych zlodowacenia środkowopolskiego 
2. UŜytkowanie: lasy 
3. Powierzchnia: 17,2  ha 

1. Obszar predysponowany do rozwoju ruchów masowych. Kwalifikacja obszaru uwzględnia uwarunkowania 
geologiczno-morfologiczne, które nie wykluczają rozwoju ruchów masowych w przyszłości. Aktualnie brak czynnika 
inicjującego procesy stokowe. Stok utrwalony szatą roślinną, utrudniona infiltracja. 
2. 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. 
3. 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 ***     

22 
Ku 

----   
ark. 7 

 

rejon 
Brantołki 
------------- 

Kotlina 
Raciborska 
------------- 

zlewnia Rudy 

SFE 
stok wydmy 

NL  
N - stok silnie nachylony; 
L – obecność gruntów luźnych 
(przepuszczalne)  na podłoŜu 
zbudowanym z gruntów 
spoistych (słabo przepuszczalne) 
 

iw  
iw –  zróŜnicowana infiltracja wód  
 N 

W 
S 
E 

5 - 20 m 100 – 300 

1. Stok zbudowany jest z piasków eolicznych 
zlodowacenia północnopolskiego, leŜących na 
piaskach fluwioglacjalnych lub glinach 
zwałowych zlodowacenia środkowopolskiego 
2. UŜytkowanie: lasy 
3. Powierzchnia: 16,9  ha 

1. Obszar predysponowany do rozwoju ruchów masowych. Kwalifikacja obszaru uwzględnia uwarunkowania 
geologiczno-morfologiczne, które nie wykluczają rozwoju ruchów masowych w przyszłości. Aktualnie brak czynnika 
inicjującego procesy stokowe. Stok utrwalony szatą roślinną, utrudniona infiltracja. 
2. 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. 
3. 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 ***     

23 
Ku 

----   
ark. 7 

 

rejon 
Brantołki 
------------- 

Kotlina 
Raciborska 
------------- 

zlewnia  
Rudy 

SFE 
stok wydmy 

NL  
N - stok silnie nachylony; 
L – obecność gruntów luźnych 
(przepuszczalne)  na podłoŜu 
zbudowanym z gruntów 
spoistych (słabo przepuszczalne) 
 

iw  
iw –  zróŜnicowana infiltracja wód  
 N 

W 
S 
E 

5 - 20 m 100 – 300 

1. Stok zbudowany jest z piasków eolicznych 
zlodowacenia północnopolskiego, leŜących na 
piaskach fluwioglacjalnych lub glinach 
zwałowych zlodowacenia środkowopolskiego 
2. UŜytkowanie: lasy 
3. Powierzchnia: 1,3  ha 

1. Obszar predysponowany do rozwoju ruchów masowych. Kwalifikacja obszaru uwzględnia uwarunkowania 
geologiczno-morfologiczne, które nie wykluczają rozwoju ruchów masowych w przyszłości. Aktualnie brak czynnika 
inicjującego procesy stokowe. Stok utrwalony szatą roślinną, utrudniona infiltracja. 
2. 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. 
3. 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 ***     

24 
Ku 

----   
ark. 7 

 

rejon 
Brantołki 
------------- 

Kotlina 
Raciborska 
------------- 

zlewnia 
 Rudy 

SFE 
stok wydmy 

NL  
N - stok silnie nachylony; 
L – obecność gruntów luźnych 
(przepuszczalne)  na podłoŜu 
zbudowanym z gruntów 
spoistych (słabo przepuszczalne) 
 

iw  
iw –  zróŜnicowana infiltracja wód  
 N 

W 
S 
E 

5 - 20 m 100 – 300 

1. Stok zbudowany jest z piasków eolicznych 
zlodowacenia północnopolskiego, leŜących na 
piaskach fluwioglacjalnych lub glinach 
zwałowych zlodowacenia środkowopolskiego 
2. UŜytkowanie: lasy 
3. Powierzchnia:  12,9 ha 

1. Obszar predysponowany do rozwoju ruchów masowych. Kwalifikacja obszaru uwzględnia uwarunkowania 
geologiczno-morfologiczne, które nie wykluczają rozwoju ruchów masowych w przyszłości. Aktualnie brak czynnika 
inicjującego procesy stokowe. Stok utrwalony szatą roślinną, utrudniona infiltracja. 
2. 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. 
3. 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 ***     

25 
Ku 

----   
ark. 6 
ark. 7 

 
 

rejon 
Brantołki 
------------- 

Kotlina 
Raciborska 
------------- 

zlewnia 
 Rudy 

SFE 
stok wydmy 

NL  
N - stok silnie nachylony; 
L – obecność gruntów luźnych 
(przepuszczalne)  na podłoŜu 
zbudowanym z gruntów 
spoistych (słabo przepuszczalne) 
 

iw  
iw –  zróŜnicowana infiltracja wód  
 N 

W 
S 
E 

5 - 20 m 100 – 300 

1. Stok zbudowany jest z piasków eolicznych 
zlodowacenia północnopolskiego, leŜących na 
piaskach fluwioglacjalnych lub glinach 
zwałowych zlodowacenia środkowopolskiego 
2. UŜytkowanie: lasy 
3. Powierzchnia: 1,6  ha 

1. Obszar predysponowany do rozwoju ruchów masowych. Kwalifikacja obszaru uwzględnia uwarunkowania 
geologiczno-morfologiczne, które nie wykluczają rozwoju ruchów masowych w przyszłości. Aktualnie brak czynnika 
inicjującego procesy stokowe. Stok utrwalony szatą roślinną, utrudniona infiltracja. 
2. 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. 
3. 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 ***     

26 
Ku 

----   
ark. 6 
ark. 7 

rejon 
Brantołki 
------------- 

Kotlina 
Raciborska 
------------- 

zlewnia  
Rudy 

SFE 
stok wydmy 

NL  
N - stok silnie nachylony; 
L – obecność gruntów luźnych 
(przepuszczalne)  na podłoŜu 
zbudowanym z gruntów 
spoistych (słabo przepuszczalne) 
 

iw  
iw –  zróŜnicowana infiltracja wód  
 N 

W 
S 
E 

5 - 20 m 100 – 300 

1. Stok zbudowany jest z piasków eolicznych 
zlodowacenia północnopolskiego, leŜących na 
piaskach fluwioglacjalnych lub glinach 
zwałowych zlodowacenia środkowopolskiego 
2. UŜytkowanie: lasy 
3. Powierzchnia: 4,6  ha 

1. Obszar predysponowany do rozwoju ruchów masowych. Kwalifikacja obszaru uwzględnia uwarunkowania 
geologiczno-morfologiczne, które nie wykluczają rozwoju ruchów masowych w przyszłości. Aktualnie brak czynnika 
inicjującego procesy stokowe. Stok utrwalony szatą roślinną, utrudniona infiltracja. 
2. 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. 
3. 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 ***     



 4 

Predyspozycja obszaru Geomorfologia - parametry 
nachylenia (wartości dominujące) Numer 

w 
gminie 

Lokalizacja 
------------- 

region 
geograficzny 

----------- 
zlewnia II rzędu 

Typ obszaru - rzeźba terenu 
- elementy budowy 

geologicznej 
procesy geologiczne ekspozycja  wysokość 

względna   
kat 

nachylenie 

Geologia – litologia, geneza, wiek 
osadów 

UŜytkowanie terenu 
Powierzchnia obszaru ocenianego 

ZagroŜenia wynikające z predyspozycji obszaru do wystąpienia ruchów masowych 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

27 
Ku 

----   
ark. 7 

 

rejon 
Brantołki 
------------- 

Kotlina 
Raciborska 
------------- 

zlewnia  
Rudy 

SFE 
stok wydmy 

NL  
N - stok silnie nachylony; 
L – obecność gruntów luźnych 
(przepuszczalne)  na podłoŜu 
zbudowanym z gruntów 
spoistych (słabo przepuszczalne) 
 

iw  
iw –  zróŜnicowana infiltracja wód  
 N 

W 
S 
E 

5 - 20 m 100 – 300 

1. Stok zbudowany jest z piasków eolicznych 
zlodowacenia północnopolskiego, leŜących na 
piaskach fluwioglacjalnych lub glinach 
zwałowych zlodowacenia środkowopolskiego 
2. UŜytkowanie: lasy 
3. Powierzchnia:  2,8 ha 

1. Obszar predysponowany do rozwoju ruchów masowych. Kwalifikacja obszaru uwzględnia uwarunkowania 
geologiczno-morfologiczne, które nie wykluczają rozwoju ruchów masowych w przyszłości. Aktualnie brak czynnika 
inicjującego procesy stokowe. Stok utrwalony szatą roślinną, utrudniona infiltracja. 
2. 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. 
3. 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 ***     

28 
Ku 

----   
ark. 7 

 

rejon 
Brantołki 
------------- 

Kotlina 
Raciborska 
------------- 

zlewnia  
Rudy 

SFE 
stok wydmy 

NL  
N - stok silnie nachylony; 
L – obecność gruntów luźnych 
(przepuszczalne)  na podłoŜu 
zbudowanym z gruntów 
spoistych (słabo przepuszczalne) 
 

iw  
iw –  zróŜnicowana infiltracja wód  
 N 

W 
S 
E 

5 - 20 m 100 – 300 

1. Stok zbudowany jest z piasków eolicznych 
zlodowacenia północnopolskiego, leŜących na 
piaskach fluwioglacjalnych lub glinach 
zwałowych zlodowacenia środkowopolskiego 
2. UŜytkowanie: lasy 
3. Powierzchnia: 6,9  ha 

1. Obszar predysponowany do rozwoju ruchów masowych. Kwalifikacja obszaru uwzględnia uwarunkowania 
geologiczno-morfologiczne, które nie wykluczają rozwoju ruchów masowych w przyszłości. Aktualnie brak czynnika 
inicjującego procesy stokowe. Stok utrwalony szatą roślinną, utrudniona infiltracja. 
2. 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. 
3. 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 ***     

29 
Ku 

----   
ark. 7 

 

rejon 
Brantołki 
------------- 

Kotlina 
Raciborska 
------------- 

zlewnia 
 Rudy 

SFE 
stok wydmy 

NL  
N - stok silnie nachylony; 
L – obecność gruntów luźnych 
(przepuszczalne)  na podłoŜu 
zbudowanym z gruntów 
spoistych (słabo przepuszczalne) 
 

iw  
iw –  zróŜnicowana infiltracja wód  
 N 

W 
S 
E 

5 - 20 m 100 – 300 

1. Stok zbudowany jest z piasków eolicznych 
zlodowacenia północnopolskiego, leŜących na 
piaskach fluwioglacjalnych lub glinach 
zwałowych zlodowacenia środkowopolskiego 
2. UŜytkowanie: lasy 
3. Powierzchnia: 2,2  ha 

1. Obszar predysponowany do rozwoju ruchów masowych. Kwalifikacja obszaru uwzględnia uwarunkowania 
geologiczno-morfologiczne, które nie wykluczają rozwoju ruchów masowych w przyszłości. Aktualnie brak czynnika 
inicjującego procesy stokowe. Stok utrwalony szatą roślinną, utrudniona infiltracja. 
2. 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. 
3. 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 ***     

30 
Ku 

----   
ark. 7 
ark. 15 

rejon 
Brantołki 
------------- 

Kotlina 
Raciborska 
------------- 

zlewnia  
Rudy 

SFE 
stok wydmy 

NL  
N - stok silnie nachylony; 
L – obecność gruntów luźnych 
(przepuszczalne)  na podłoŜu 
zbudowanym z gruntów 
spoistych (słabo przepuszczalne) 
 

iw  
iw –  zróŜnicowana infiltracja wód  
 N 

W 
S 
E 

5 - 20 m 100 – 300 

1. Stok zbudowany jest z piasków eolicznych 
zlodowacenia północnopolskiego, leŜących na 
piaskach fluwioglacjalnych lub glinach 
zwałowych zlodowacenia środkowopolskiego 
2. UŜytkowanie: lasy 
3. Powierzchnia: 9,3  ha 

1. Obszar predysponowany do rozwoju ruchów masowych. Kwalifikacja obszaru uwzględnia uwarunkowania 
geologiczno-morfologiczne, które nie wykluczają rozwoju ruchów masowych w przyszłości. Aktualnie brak czynnika 
inicjującego procesy stokowe. Stok utrwalony szatą roślinną, utrudniona infiltracja. 
2. 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. 
3. 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 ***     

31 
Ku/tz 
----   

ark. 7 
ark. 15 

 

rejon 
Brantołki 
------------- 

Kotlina 
Raciborska 
------------- 

zlewnia  
Rudy 

SRS  
stok równiny 

sandrowej 
erozyjnie podcięty 

przez potok 
Wierzbnika 

NL+W  
N - stok silnie nachylony; 
L – obecność gruntów luźnych 
(przepuszczalne)  na podłoŜu 
zbudowanym z gruntów 
spoistych (słabo przepuszczalne) 
W – obecność wód 
powierzchniowych, płynących  

iw+er 
iw –  zróŜnicowana infiltracja wód  
er – wzmoŜone procesy erozji rzecznej 
przy wysokich stanach wód płynących w 
okresach intensywnych opadów 
atmosferycznych 

NW do 10 m 100 – 200 

1. Stok zbudowany z piasków 
fluwioglacjalnych leŜących na glinach 
zwałowych zlodowacenia środkowopolskiego  
2. UŜytkowanie: nieuŜytki 
3. Powierzchnia: 3,5  ha 

1. Teren zagroŜony ruchami masowymi, wprowadzony do Rejestru Starostwa Raciborskiego.  Kwalifikacja 
terenu na podstawie obecności czynników, które wskazują na rozwój ruchów osuwiskowych w przeszłości i 
występujących aktualnie. 

2. Teren wskazany do prowadzenia szczegółowego kartowania geologicznego w celu dokumentowania osuwisk. 
3. Skomplikowane warunki gruntowe; dla posadowienia obiektów budowlanych wymagana dokumentacja 
geotechniczna i geologiczno-inŜynierska***     

32 
Ku 

----   
ark. 14 

 

rejon Rudy 
Kozielskiej 
------------- 

Kotlina 
Raciborska 
------------- 

zlewnia 
 Rudy 

SFE 
stok wydmy 

NL  
N - stok silnie nachylony; 
L – obecność gruntów luźnych 
(przepuszczalne)  na podłoŜu 
zbudowanym z gruntów 
spoistych (słabo przepuszczalne) 
 

iw  
iw –  zróŜnicowana infiltracja wód  
 N 

W 
S 
E 

5 - 20 m 100 – 300 

1. Stok zbudowany jest z piasków eolicznych 
zlodowacenia północnopolskiego, leŜących na 
piaskach fluwioglacjalnych lub glinach 
zwałowych zlodowacenia środkowopolskiego , 
2. UŜytkowanie: lasy 
3. Powierzchnia: 3,3  ha 

1. Obszar predysponowany do rozwoju ruchów masowych. Kwalifikacja obszaru uwzględnia uwarunkowania 
geologiczno-morfologiczne, które nie wykluczają rozwoju ruchów masowych w przyszłości. Aktualnie brak czynnika 
inicjującego procesy stokowe. Stok utrwalony szatą roślinną, utrudniona infiltracja. 
2. 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. 
3. 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 ***     

33 
Ku/tz 
----   

ark. 14 
ark. 15 

 

rejon  
Rudy 

------------- 
Kotlina 

Raciborska 
------------- 

zlewnia  
Rudy 

SRS  
stok równiny 

sandrowej 
erozyjnie podcięty 
przez rzekę Rudę 

NL+W  
N - stok silnie nachylony; 
L – obecność gruntów luźnych 
(przepuszczalne)  na podłoŜu 
zbudowanym z gruntów 
spoistych (słabo przepuszczalne) 
W – obecność wód 
powierzchniowych, płynących  

iw+er 
iw –  zróŜnicowana infiltracja wód  
er – wzmoŜone procesy erozji rzecznej 
przy wysokich stanach wód płynących w 
okresach intensywnych opadów 
atmosferycznych 

NE do 10 m 100 – 200 

1. Stok zbudowany z piasków 
fluwioglacjalnych leŜących na glinach 
zwałowych zlodowacenia środkowopolskiego  
2. UŜytkowanie: nieuŜytki 
3. Powierzchnia: 7,1  ha 

1. Teren zagroŜony ruchami masowymi, wprowadzony do Rejestru Starostwa Raciborskiego.  Kwalifikacja 
terenu na podstawie obecności czynników, które wskazują na rozwój ruchów osuwiskowych w przeszłości i 
występujących aktualnie. 

2. Teren wskazany do prowadzenia szczegółowego kartowania geologicznego w celu dokumentowania osuwisk. 
3. Skomplikowane warunki gruntowe; dla posadowienia obiektów budowlanych wymagana dokumentacja 
geotechniczna i geologiczno-inŜynierska***     

34 
Ku 

----   
ark. 14 

 

rejon  
Rudy 

------------- 
Kotlina 

Raciborska 
------------- 

zlewnia  
Rudy 

SFE 
stok wydmy 

NL  
N - stok silnie nachylony; 
L – obecność gruntów luźnych 
(przepuszczalne)  na podłoŜu 
zbudowanym z gruntów 
spoistych (słabo przepuszczalne) 
 

iw  
iw –  zróŜnicowana infiltracja wód  
 N 

W 
S 
E 

5 - 20 m 100 – 300 

1. Stok zbudowany jest z piasków eolicznych 
zlodowacenia północnopolskiego, leŜących na 
piaskach fluwioglacjalnych lub glinach 
zwałowych zlodowacenia środkowopolskiego , 
2. UŜytkowanie: lasy 
3. Powierzchnia: 5,1  ha 

1. Obszar predysponowany do rozwoju ruchów masowych. Kwalifikacja obszaru uwzględnia uwarunkowania 
geologiczno-morfologiczne, które nie wykluczają rozwoju ruchów masowych w przyszłości. Aktualnie brak czynnika 
inicjującego procesy stokowe. Stok utrwalony szatą roślinną, utrudniona infiltracja. 
2. 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. 
3. 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 ***     

 

 

 



 5 

Predyspozycja obszaru Geomorfologia - parametry 
nachylenia (wartości dominujące) Numer 

w 
gminie 

Lokalizacja 
------------- 

region 
geograficzny 

----------- 
zlewnia II rzędu 

Typ obszaru - rzeźba terenu 
- elementy budowy 

geologicznej 
procesy geologiczne ekspozycja  wysokość 

względna   
kat 

nachylenie 

Geologia – litologia, geneza, wiek 
osadów 

UŜytkowanie terenu 
Powierzchnia obszaru ocenianego 

ZagroŜenia wynikające z predyspozycji obszaru do wystąpienia ruchów masowych 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

jednostka administracyjna: GMINA N ĘDZA 

1 
Ne 

----   
ark. 13 

 

rejon  
Nędzy 

------------- 
Kotlina 

Raciborska 
------------- 

zlewnia  
Rudy 

SFE 
stok wydmy 

NL  
N - stok silnie nachylony; 
L – obecność gruntów luźnych 
(przepuszczalne)  na podłoŜu 
zbudowanym z gruntów 
spoistych (słabo przepuszczalne) 
 

iw  
iw –  zróŜnicowana infiltracja wód  
 N 

W 
S 
E 

5 - 20 m 100 – 300 

1. Stok zbudowany jest z piasków eolicznych 
zlodowacenia północnopolskiego, leŜących na 
piaskach fluwioglacjalnych lub glinach 
zwałowych zlodowacenia środkowopolskiego , 
2. UŜytkowanie: lasy 
3. Powierzchnia:  5,0 ha 

1. Obszar predysponowany do rozwoju ruchów masowych. Kwalifikacja obszaru uwzględnia uwarunkowania 
geologiczno-morfologiczne, które nie wykluczają rozwoju ruchów masowych w przyszłości. Aktualnie brak czynnika 
inicjującego procesy stokowe. Stok utrwalony szatą roślinną, utrudniona infiltracja. 
2. 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. 
3. 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 ***     

2 
Ne 

----   
ark. 13 

 

rejon  
Nędzy 

------------- 
Kotlina 

Raciborska 
------------- 

zlewnia  
Rudy 

SFE 
stok wydmy 

NL  
N - stok silnie nachylony; 
L – obecność gruntów luźnych 
(przepuszczalne)  na podłoŜu 
zbudowanym z gruntów 
spoistych (słabo przepuszczalne) 
 

iw  
iw –  zróŜnicowana infiltracja wód  
 N 

W 
S 
E 

5 - 20 m 100 – 300 

1. Stok zbudowany jest z piasków eolicznych 
zlodowacenia północnopolskiego, leŜących na 
piaskach fluwioglacjalnych lub glinach 
zwałowych zlodowacenia środkowopolskiego , 
2. UŜytkowanie: lasy 
3. Powierzchnia:  3,6 ha 

1. Obszar predysponowany do rozwoju ruchów masowych. Kwalifikacja obszaru uwzględnia uwarunkowania 
geologiczno-morfologiczne, które nie wykluczają rozwoju ruchów masowych w przyszłości. Aktualnie brak czynnika 
inicjującego procesy stokowe. Stok utrwalony szatą roślinną, utrudniona infiltracja. 
2. 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. 
3. 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 ***     

3 
Ne 

----   
ark. 13 

 

rejon  
Nędzy 

------------- 
Kotlina 

Raciborska 
------------- 

zlewnia 
 Rudy 

SFE 
stok wydmy 

NL  
N - stok silnie nachylony; 
L – obecność gruntów luźnych 
(przepuszczalne)  na podłoŜu 
zbudowanym z gruntów 
spoistych (słabo przepuszczalne) 
 

iw  
iw –  zróŜnicowana infiltracja wód  
 N 

W 
S 
E 

5 - 20 m 100 – 300 

1. Stok zbudowany jest z piasków eolicznych 
zlodowacenia północnopolskiego, leŜących na 
piaskach fluwioglacjalnych lub glinach 
zwałowych zlodowacenia środkowopolskiego , 
2. UŜytkowanie: lasy 
3. Powierzchnia:  6,7 ha 

1. Obszar predysponowany do rozwoju ruchów masowych. Kwalifikacja obszaru uwzględnia uwarunkowania 
geologiczno-morfologiczne, które nie wykluczają rozwoju ruchów masowych w przyszłości. Aktualnie brak czynnika 
inicjującego procesy stokowe. Stok utrwalony szatą roślinną, utrudniona infiltracja. 
2. 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. 
3. 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 ***     

4/tz 
Ne 

----   
ark. 21 
ark. 22 

 

rejon  
Nędzy 

------------- 
Kotlina 

Raciborska 
------------- 

zlewnia  
Rudy 

ZDR 
zbocze tarasów 
akumulacyjno-
erozyjnych w 
dolinie Odry  

erozyjnie 
podciętych  przez 

rzekę  Suminę 

N L+ W 
N - zbocze silnie  nachylone 
L  – warstwy o róŜnej litologii i 
przepuszczalności  
W – obecność cieku 
powierzchniowego u podnóŜa 
zbocza 

iw + er 
iw – zróŜnicowana infiltracja wód 
er – okresowe podcinanie zbocza przy 
wysokich stanach wód płynących  N 

W 
do 10 m 10 – 200 

1. Zbocze zbudowane z piasków i Ŝwirów 
rzecznych  zlodowacenia północnopolskiego, 
leŜących na iłach, mułkach, piaskach i Ŝwirach 
mioceńskich 
2. UŜytkowanie: nieuŜytki, pojedyncza 
zabudowa jednorodzinna 
3. Powierzchnia:  5,9 ha 

1. Teren zagroŜony ruchami masowymi, wprowadzony do Rejestru Starostwa Pszczyńskiego.  Kwalifikacja 
terenu na podstawie obecności czynników, które wskazują na rozwój ruchów osuwiskowych w przeszłości i 
występujących aktualnie. 

2. Teren wskazany do prowadzenia szczegółowego kartowania geologicznego w celu dokumentowania osuwisk. 
3. Skomplikowane warunki gruntowe; dla posadowienia obiektów budowlanych wymagana dokumentacja 

geotechniczna i geologiczno-inŜynierska***     

5 
Ne 

----   
ark. 21 

 

rejon  
Babic 

------------- 
Kotlina 

Raciborska 
------------- 

zlewnia 
przyrzecza Odry 

ZDR 
zbocze tarasów 
akumulacyjno-
erozyjnych w 
dolinie Odry  

N L 
N - zbocze silnie  nachylone 
L  – warstwy o róŜnej litologii i 
przepuszczalności  
 

iw  
iw – zróŜnicowana infiltracja wód 
 

W do 10 m 10 – 200 

1. Zbocze zbudowane z piasków i Ŝwirów 
rzecznych  zlodowacenia północnopolskiego, 
leŜących na iłach, mułkach, piaskach i Ŝwirach 
mioceńskich 
2. UŜytkowanie: nieuŜytki  
3. Powierzchnia: 1,3  ha 

1. Obszar predysponowany do rozwoju ruchów masowych. Kwalifikacja obszaru uwzględnia uwarunkowania 
geologiczno-morfologiczne, które nie wykluczają rozwoju ruchów masowych w przyszłości. Aktualnie brak czynnika 
inicjującego procesy stokowe.   
2. 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. 
3. 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 ***     

6 
Ne 

----   
ark. 21 

 

rejon  
Babic 

------------- 
Kotlina 

Raciborska 
------------- 

zlewnia 
przyrzecza Odry 

ZDR 
zbocze tarasów 
akumulacyjno-
erozyjnych w 
dolinie Odry  

N L 
N - zbocze silnie  nachylone 
L  – warstwy o róŜnej litologii i 
przepuszczalności  
 

iw  
iw – zróŜnicowana infiltracja wód 
 

S do 10 m 10 – 200 

1. Zbocze zbudowane z piasków i Ŝwirów 
rzecznych  zlodowacenia północnopolskiego, 
leŜących na iłach, mułkach, piaskach i Ŝwirach 
mioceńskich 
2. UŜytkowanie: nieuŜytki  
3. Powierzchnia: 0,9  ha 

1. Obszar predysponowany do rozwoju ruchów masowych. Kwalifikacja obszaru uwzględnia uwarunkowania 
geologiczno-morfologiczne, które nie wykluczają rozwoju ruchów masowych w przyszłości. Aktualnie brak czynnika 
inicjującego procesy stokowe.   
2. 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. 
3. 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 ***     

7 
Ne 

----   
ark. 21 

 

rejon  
Babic 

------------- 
Kotlina 

Raciborska 
------------- 

zlewnia 
przyrzecza Odry 

ZDR 
zbocze tarasów 
akumulacyjno-
erozyjnych w 
dolinie Odry  

N L 
N - zbocze silnie  nachylone 
L  – warstwy o róŜnej litologii i 
przepuszczalności  
 

iw  
iw – zróŜnicowana infiltracja wód 
 

N 
W 

do 10 m 10 – 200 

1. Zbocze zbudowane z piasków i Ŝwirów 
rzecznych  zlodowacenia północnopolskiego, 
leŜących na iłach, mułkach, piaskach i Ŝwirach 
mioceńskich 
2. UŜytkowanie: nieuŜytki 
3. Powierzchnia: 11,2  ha 

1. Obszar predysponowany do rozwoju ruchów masowych. Kwalifikacja obszaru uwzględnia uwarunkowania 
geologiczno-morfologiczne, które nie wykluczają rozwoju ruchów masowych w przyszłości. Aktualnie brak czynnika 
inicjującego procesy stokowe.   
2. 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. 
3. 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 ***     

8 
Ne 

----   
ark. 22 

 

rejon  
Babic 

------------- 
Kotlina 

Raciborska 
------------- 

zlewnia 
przyrzecza Odry 

SRS 
stok równiny 
sandrowej 

fragmentowanej 
dolinką cieku  

N L 
N – stok umiarkowanie  
nachylony 
L  – warstwy o róŜnej litologii i 
przepuszczalności  
 

iw  
iw – zróŜnicowana infiltracja wód 
 

SW do 10 m 5 – 100 

1. Stok zbudowany z piasków 
fluwioglacjalnych zlodowacenia 
środkowopolskiego, leŜących na iłach, 
mułkach, piaskach i Ŝwirach mioceńskich 
2. UŜytkowanie: nieuŜytki, grunty rolne  
3. Powierzchnia: 7,7  ha 

1. Obszar predysponowany do rozwoju ruchów masowych. Kwalifikacja obszaru uwzględnia uwarunkowania 
geologiczno-morfologiczne, które nie wykluczają rozwoju ruchów masowych w przyszłości. Aktualnie brak czynnika 
inicjującego procesy stokowe.   
2. 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. 
3. 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 ***     



 6 

Predyspozycja obszaru Geomorfologia - parametry 
nachylenia (wartości dominujące) Numer 

w 
gminie 

Lokalizacja 
------------- 

region 
geograficzny 

----------- 
zlewnia II rzędu 

Typ obszaru - rzeźba terenu 
- elementy budowy 

geologicznej 
procesy geologiczne ekspozycja  wysokość 

względna   
kat 

nachylenie 

Geologia – litologia, geneza, wiek 
osadów 

UŜytkowanie terenu 
Powierzchnia obszaru ocenianego 

ZagroŜenia wynikające z predyspozycji obszaru do wystąpienia ruchów masowych 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

9 
Ne 

----   
ark. 21 

 

rejon  
Babic 

------------- 
Kotlina 

Raciborska 
------------- 

zlewnia 
przyrzecza Odry 

ZDR 
zbocze tarasów 
akumulacyjno-
erozyjnych w 
dolinie Odry 

fragmentowane 
dolinką cieku 
okresowego  

N L 
N - zbocze silnie  nachylone 
L  – warstwy o róŜnej litologii i 
przepuszczalności  
 

iw  
iw – zróŜnicowana infiltracja wód 
 

NW 
SE 

do 10 m 10 – 200 

1. Zbocze zbudowane z piasków i Ŝwirów 
rzecznych  zlodowacenia północnopolskiego, 
leŜących na iłach, mułkach, piaskach i Ŝwirach 
mioceńskich 
2. UŜytkowanie: nieuŜytki 
3. Powierzchnia: 0,7  ha 

1. Obszar predysponowany do rozwoju ruchów masowych. Kwalifikacja obszaru uwzględnia uwarunkowania 
geologiczno-morfologiczne, które nie wykluczają rozwoju ruchów masowych w przyszłości. Aktualnie brak czynnika 
inicjującego procesy stokowe.   
2. 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. 
3. 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 ***     

10 
Ne 

----   
ark. 21 

 

rejon  
Babic 

------------- 
Kotlina 

Raciborska 
------------- 

zlewnia 
przyrzecza Odry 

SRS 
stok równiny 
sandrowej 

fragmentowany 
dolinką cieku 
okresowego 

N L 
N – stok umiarkowanie  
nachylony 
L  – warstwy o róŜnej litologii i 
przepuszczalności  
 

iw  
iw – zróŜnicowana infiltracja wód 
 

NW 
SE 

do 10 m 5 – 100 

1. Stok zbudowany z piasków 
fluwioglacjalnych zlodowacenia 
środkowopolskiego, leŜących na iłach, 
mułkach, piaskach i Ŝwirach mioceńskich 
2. UŜytkowanie: nieuŜytki, zabudowa 
jednorodzinna, droga gminna 
3. Powierzchnia: 12,3  ha 

1. Obszar predysponowany do rozwoju ruchów masowych. Kwalifikacja obszaru uwzględnia uwarunkowania 
geologiczno-morfologiczne, które nie wykluczają rozwoju ruchów masowych w przyszłości. Aktualnie brak czynnika 
inicjującego procesy stokowe.   
2. 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. 
3. 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 ***     

11 
Ne 

----   
ark. 21 
ark. 22 

 

rejon  
Babic 

------------- 
Kotlina 

Raciborska 
------------- 

zlewnia 
przyrzecza Odry 

SRS 
stok równiny 

sandrowej oraz 
tarasu sandrowego 

N L 
N – stok umiarkowanie  
nachylony 
L  – warstwy o róŜnej litologii i 
przepuszczalności  
 

iw  
iw – zróŜnicowana infiltracja wód 
 

SW do 10 m 5 – 100 

1. Stok zbudowany z piasków 
fluwioglacjalnych zlodowacenia 
środkowopolskiego, leŜących na iłach, 
mułkach, piaskach i Ŝwirach mioceńskich 
2. UŜytkowanie: nieuŜytki, grunty rolne  
3. Powierzchnia: 5,3  ha 

1. Obszar predysponowany do rozwoju ruchów masowych. Kwalifikacja obszaru uwzględnia uwarunkowania 
geologiczno-morfologiczne, które nie wykluczają rozwoju ruchów masowych w przyszłości. Aktualnie brak czynnika 
inicjującego procesy stokowe.   
2. 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. 
3. 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 ***     

12 
Ne 

----   
ark. 23 

 

rejon  
Górek Śl. 
------------- 

Kotlina 
Raciborska 
------------- 

zlewnia  
Rudy 

SWP 
stok wysoczyzny 
polodowcowej 
na granicy z 

tarasem potoku 
Suminy 

N L 
N – stok umiarkowanie  
nachylony 
L  – warstwy o róŜnej litologii i 
przepuszczalności  
 

iw  
iw – zróŜnicowana infiltracja wód 
 

SW do 10 m 5 – 100 

1. Stok zbudowany z gliny zwałowej, z 
przewarstwieniami i soczewkami 
piaszczystymi lub pylastymi, zlodowacenia 
środkowopolskiego,  
2. UŜytkowanie: nieuŜytki, zabudowa 
jednorodzinna 
3. Powierzchnia: 12,2  ha 

1. Obszar predysponowany do rozwoju ruchów masowych. Kwalifikacja obszaru uwzględnia uwarunkowania 
geologiczno-morfologiczne, które nie wykluczają rozwoju ruchów masowych w przyszłości. Aktualnie brak czynnika 
inicjującego procesy stokowe.   
2. 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. 
3. 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 ***     

jednostka administracyjna: GMINA KORNOWAC 

1 
Ko 

----   
ark. 29 

 

rejon  
Kobyla 

------------- 
PłaskowyŜ 
Rybnicki 

------------- 
zlewnia  

przyrzecza Odry 

SRS 
stok równiny 
sandrowej  

erozyjnie rozcięty 
dolinką cieku 

N L 
N – stok umiarkowanie  
nachylony 
L  – warstwy o róŜnej litologii i 
przepuszczalności  
 

iw  
iw – zróŜnicowana infiltracja wód 
 

SW do 10 m 5 – 100 

1. Stok zbudowany z piasków 
fluwioglacjalnych zlodowacenia 
środkowopolskiego, leŜących na glinie 
zwałowej lub iłach, mułkach, piaskach i 
Ŝwirach mioceńskich 
2. UŜytkowanie: nieuŜytki, grunty rolne  
3. Powierzchnia: 5,9  ha 

1. Obszar predysponowany do rozwoju ruchów masowych. Kwalifikacja obszaru uwzględnia uwarunkowania 
geologiczno-morfologiczne, które nie wykluczają rozwoju ruchów masowych w przyszłości. Aktualnie brak czynnika 
inicjującego procesy stokowe.   
2. 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. 
3. 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 ***     

2 
Ko/tz 
----   

ark. 29 
ark. 35 

 

rejon  
Kobyla 

------------- 
PłaskowyŜ 
Rybnicki 

------------- 
zlewnia  

przyrzecza Odry 

SWP+ZDD 
stok wysoczyzny 
polodowcowej 
rozcięty doliną 

potoku i 
fragmentowany 

dolinkami cieków 
okresowych i 

denudacyjnymi 

N L+ PW 
N – stok silnie nachylony 
L  – warstwy o róŜnej litologii i 
przepuszczalności  
P – osady deluwialne u podnóŜa 
stoku 
W – obecność wysięków i 
wycieków w okresie 
wzmoŜonych opadów; obecność 
cieku u podnóŜa stoku 

iw + ew+ er 
iw – w strefie przypowierzchnio-wej 
występują grunty przepuszczalne, szybka 
infiltracja wód opadowych 
ew – okresowa erozja wód opadowych i 
roztopowych 
er – wzmoŜone procesy erozji rzecznej 
przy wysokich stanach wód płynących w 
okresach intensywnych opadów 
atmosferycznych 

W do 10 m 10 – 300 

1. Stok zbudowany z gliny zwałowej, z 
przewarstwieniami i soczewkami 
piaszczystymi lub pylastymi, zlodowacenia 
środkowopolskiego; miejscami pokrytej 
piaskami fluwioglacjalnymi; u podnóŜa stoku 
odsłaniają się Ŝwiry, piaski i iły mioceńskie 
2. UŜytkowanie: nieuŜytki, grunty orne, 
zabudowa jednorodzinna, droga gminna 
3. Powierzchnia:  100,8 ha 

1. Teren zagroŜony ruchami masowymi, wprowadzony do Rejestru Starostwa Pszczyńskiego.   
Kwalifikacja terenu na podstawie obecności czynników, które wskazują na rozwój ruchów osuwiskowych w 
przeszłości i występujących aktualnie. 

2. Teren wskazany do prowadzenia szczegółowego kartowania geologicznego w celu dokumentowania osuwisk. 
3. Skomplikowane warunki gruntowe; dla posadowienia obiektów budowlanych wymagana dokumentacja 

geotechniczna i geologiczno-inŜynierska***     

3 
Ko 

----   
ark. 29 
ark.30 

 

rejon  
Kobyla 

------------- 
PłaskowyŜ 
Rybnicki 

------------- 
zlewnia  

przyrzecza Odry 

SRS 
stok równiny 
sandrowej  

erozyjnie rozcięty 
dolinką cieku 

N L 
N – stok umiarkowanie  
nachylony 
L  – warstwy o róŜnej litologii i 
przepuszczalności  
 

iw  
iw – zróŜnicowana infiltracja wód 
 

SW do 10 m 5 – 100 

1. Stok zbudowany z piasków 
fluwioglacjalnych zlodowacenia 
środkowopolskiego, leŜących na glinie 
zwałowej  
2. UŜytkowanie: nieuŜytki, grunty rolne, 
zabudowa jednorodzinna  
3. Powierzchnia: 35,0  ha 

1. Obszar predysponowany do rozwoju ruchów masowych. Kwalifikacja obszaru uwzględnia uwarunkowania 
geologiczno-morfologiczne, które nie wykluczają rozwoju ruchów masowych w przyszłości. Aktualnie brak czynnika 
inicjującego procesy stokowe.   
2. 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. 
3. 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 ***     

4 
Ko 

----   
ark. 29 
ark.35 

 

rejon  
Kobyla 

------------- 
PłaskowyŜ 
Rybnicki 

------------- 
zlewnia  

przyrzecza Odry 

SRS 
stok równiny 
sandrowej  

erozyjnie rozcięty 
dolinką cieku 

N L 
N – stok umiarkowanie  
nachylony 
L  – warstwy o róŜnej litologii i 
przepuszczalności  
 

iw  
iw – zróŜnicowana infiltracja wód 
 

W 
N 

do 10 m 5 – 100 

1. Stok zbudowany z piasków 
fluwioglacjalnych zlodowacenia 
środkowopolskiego, leŜących na glinie 
zwałowej lub iłach, mułkach, piaskach i 
Ŝwirach mioceńskich 
2. UŜytkowanie: nieuŜytki, grunty rolne  
3. Powierzchnia:  6,5  ha 

1. Obszar predysponowany do rozwoju ruchów masowych. Kwalifikacja obszaru uwzględnia uwarunkowania 
geologiczno-morfologiczne, które nie wykluczają rozwoju ruchów masowych w przyszłości. Aktualnie brak czynnika 
inicjującego procesy stokowe.   
2. 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. 
3. 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 ***     



 7 

Predyspozycja obszaru Geomorfologia - parametry 
nachylenia (wartości dominujące) Numer 

w 
gminie 

Lokalizacja 
------------- 

region 
geograficzny 

----------- 
zlewnia II rzędu 

Typ obszaru - rzeźba terenu 
- elementy budowy 

geologicznej 
procesy geologiczne ekspozycja  wysokość 

względna   
kat 

nachylenie 

Geologia – litologia, geneza, wiek 
osadów 

UŜytkowanie terenu 
Powierzchnia obszaru ocenianego 

ZagroŜenia wynikające z predyspozycji obszaru do wystąpienia ruchów masowych 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5 
Ko 

----   
ark. 29 

 

rejon  
Kobyla 

------------- 
PłaskowyŜ 
Rybnicki 

------------- 
zlewnia  

przyrzecza Odry 

SWP+ZDD 
stok wysoczyzny 
polodowcowej 

fragmentowany 
dolinkami 

denudacyjnymi 

N L+ PW 
N – stok silnie nachylony 
L  – warstwy o róŜnej litologii i 
przepuszczalności  
- obecność lessów mało 
odpornych na procesy 
denudacyjne 
 

iw + ew 
iw – zróŜnicowana infiltracja wód 
ew – okresowa erozja wód opadowych i 
roztopowych 
 

W do 10 m 10 – 200 

1. Stok zbudowany z gliny zwałowej, z 
przewarstwieniami i soczewkami 
piaszczystymi lub pylastymi, zlodowacenia 
środkowopolskiego; pokrytej lessami 
zlodowacenia  północnopolskiego  
2. UŜytkowanie: nieuŜytki 
3. Powierzchnia:  13,0 ha 

1. Obszar predysponowany do rozwoju ruchów masowych. Kwalifikacja obszaru uwzględnia uwarunkowania 
geologiczno-morfologiczne, które nie wykluczają rozwoju ruchów masowych w przyszłości. Aktualnie brak czynnika 
inicjującego procesy stokowe.   
2. 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. 
3. 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 ***     

6 
Ko 

----   
ark. 35 
ark. 36 

 

rejon  
Kobyla 

------------- 
PłaskowyŜ 
Rybnicki 

------------- 
zlewnia  
Rudy  

 

SFE  
stok wzgórza 
lessowego,  

fragmentowany  
przez procesy  
denudacyjne 

NL 
N - stok umiarkowanie 
nachylony 
L  – obecność lessów w 
stromych zboczach dolinek 
denudacyjnych i cieków 
okresowych 

ew + iw 
ew – okresowa erozja wód opadowych i 
roztopowych 
iw –  zróŜnicowana infiltracja wód, 
miejscami ukierunkowany system 
spływu wód 

W do 10 m 5 – 100 

1. Stok zbudowany z lessów zlodowacenia 
północnopolskiego, leŜących na osadach 
wodnolodowcowych zlodowacenia 
środkowopolskiego (piaski, Ŝwiry) 
2. UŜytkowanie: nieuŜytki, grunty rolne,  
3. Powierzchnia: 33,8 ha 

1. Obszar predysponowany do rozwoju ruchów masowych. Kwalifikacja obszaru uwzględnia uwarunkowania 
geologiczno-morfologiczne, które nie wykluczają rozwoju ruchów masowych w przyszłości. Aktualnie brak czynnika 
inicjującego procesy stokowe.   
2. 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. 
3. 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 ***     

7 
Ko 

----   
ark. 36 

 

rejon  
Kobyla 

------------- 
PłaskowyŜ 
Rybnicki 

------------- 
zlewnia 
Rudy  

 

SRS 
stok równiny 
sandrowej  

fragmentowany 
dolinkami 

denudacyjnymi 

N L 
N – stok umiarkowanie  
nachylony 
L  – warstwy o róŜnej litologii i 
przepuszczalności  
 

iw + ew 
iw – zróŜnicowana infiltracja wód 
ew – okresowa erozja wód opadowych i 
roztopowych 
 
 

SW do 10 m 5 – 100 

1. Stok zbudowany z piasków 
fluwioglacjalnych zlodowacenia 
środkowopolskiego, leŜących na glinie 
zwałowej  
2. UŜytkowanie: nieuŜytki, grunty rolne  
3. Powierzchnia: 27,7 ha 

1. Obszar predysponowany do rozwoju ruchów masowych. Kwalifikacja obszaru uwzględnia uwarunkowania 
geologiczno-morfologiczne, które nie wykluczają rozwoju ruchów masowych w przyszłości. Aktualnie brak czynnika 
inicjującego procesy stokowe.   
2. 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. 
3. 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 ***     

8 
Ko 

----   
ark. 36 

 

rejon  
Kobyla 

------------- 
PłaskowyŜ 
Rybnicki 

------------- 
zlewnia 
Rudy  

 

SRS 
stok równiny 
sandrowej  

rozcięty dolinką 
cieku 

N L 
N – stok umiarkowanie  
nachylony 
L  – warstwy o róŜnej litologii i 
przepuszczalności  
 

iw  
iw – zróŜnicowana infiltracja wód 
 

SW 
 

do 10 m 5 – 100 

1. Stok zbudowany z piasków 
fluwioglacjalnych zlodowacenia 
środkowopolskiego, leŜących na glinie 
zwałowej lub iłach, mułkach, piaskach i 
Ŝwirach mioceńskich 
2. UŜytkowanie: nieuŜytki, łąki, grunty rolne  
3. Powierzchnia:  11,8 ha 

1. Obszar predysponowany do rozwoju ruchów masowych. Kwalifikacja obszaru uwzględnia uwarunkowania 
geologiczno-morfologiczne, które nie wykluczają rozwoju ruchów masowych w przyszłości. Aktualnie brak czynnika 
inicjującego procesy stokowe.   
2. 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. 
3. 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 ***     

9 
Ko/tz 
----   

ark. 36 
 

rejon  
Kobyla 

------------- 
PłaskowyŜ 
Rybnicki 

------------- 
zlewnia 
Rudy  

 

SRS 
stok równiny 
sandrowej  

erozyjnie rozcięty 
dolinką cieku 

N L 
N – stok silnie nachylony 
L  – warstwy o róŜnej litologii i 
przepuszczalności  
 

iw + an 
iw – zróŜnicowana infiltracja wód 
an – skarpy po wybieraniu piasku 

NE do 10 m 10 – 200 

1. Stok zbudowany z piasków 
fluwioglacjalnych zlodowacenia 
środkowopolskiego, leŜących na glinie 
zwałowej  
2. UŜytkowanie: nieuŜytki, łąki, grunty orne  
3. Powierzchnia:  6,4 ha 

1. Teren zagroŜony ruchami masowymi, wprowadzony do Rejestru Starostwa Raciborskiego.  Kwalifikacja 
terenu na podstawie obecności czynników, które wskazują na rozwój ruchów osuwiskowych w przeszłości i 
występujących aktualnie. 

2. Teren wskazany do prowadzenia szczegółowego kartowania geologicznego w celu dokumentowania osuwisk. 
3. Skomplikowane warunki gruntowe; dla posadowienia obiektów budowlanych wymagana dokumentacja 
geotechniczna i geologiczno-inŜynierska***     

10 
Ko/tz 
----   

ark. 35 
 

rejon  
Pogrzebienia 

------------- 
PłaskowyŜ 
Rybnicki 

------------- 
zlewnia 

przyrzecza Odry  

SFE + ZDD 
stok wzgórza 
lessowego, 

fragmentowany 
przez dolinki 

cieków okresowych 
i procesy  

denudacyjne 

NL+P 
N - stok silnie nachylony 
L  – występowanie lessów na 
skałach piaszczysto-ilastych; 
obecność lessów w stromych 
zboczach dolinek denudacyjnych 
i cieków okresowych 
P -  występowanie koluwiów u 
podnóŜa stoku;  

iw + ew  
iw –  zróŜnicowana infiltracja wód  
ew – okresowa erozja wód opadowych i 
roztopowych 
er – wzmoŜone procesy erozji  

S 
N 

do 10 m 10 – 200 

1. Stok zbudowany z lessów zlodowacenia 
północnopolskiego, leŜących na osadach 
fluwioglacjalnych zlodowacenia 
środkowopolskiego (piaski, Ŝwiry) 
odsłaniających się na zboczach dolin erozyjno-
denudacyjnych; u podnóŜa stoku  koluwia  
2. UŜytkowanie: nieuŜytki, grunty orne 
3. Powierzchnia:  14,8 ha 

1. Teren zagroŜony ruchami masowymi, wprowadzony do Rejestru Starostwa Raciborskiego.  Kwalifikacja 
terenu na podstawie obecności czynników, które wskazują na rozwój ruchów osuwiskowych w przeszłości i 
występujących aktualnie. 

2. Teren wskazany do prowadzenia szczegółowego kartowania geologicznego w celu dokumentowania osuwisk. 
3. Skomplikowane warunki gruntowe; dla posadowienia obiektów budowlanych wymagana dokumentacja 
geotechniczna i geologiczno-inŜynierska***     

11 
Ko 

----   
ark. 35 

 

rejon  
Pogrzebienia 

------------- 
PłaskowyŜ 
Rybnicki 

------------- 
zlewnia 

przyrzecza Odry  

SFE  
stok wzgórza 
lessowego,  

fragmentowany  
przez procesy  
denudacyjne 

NL 
N - stok umiarkowanie 
nachylony 
L  – obecność lessów w 
stromych zboczach dolinek 
denudacyjnych i cieków 
okresowych 

ew + iw 
ew – okresowa erozja wód opadowych i 
roztopowych 
iw –  zróŜnicowana infiltracja wód, 
miejscami ukierunkowany system 
spływu wód 

W do 10 m 5 – 100 

1. Stok zbudowany z lessów zlodowacenia 
północnopolskiego, leŜących na osadach 
wodnolodowcowych zlodowacenia 
środkowopolskiego (piaski, Ŝwiry) 
2. UŜytkowanie: nieuŜytki, grunty orne,  
3. Powierzchnia: 19,1 ha 

1. Obszar predysponowany do rozwoju ruchów masowych. Kwalifikacja obszaru uwzględnia uwarunkowania 
geologiczno-morfologiczne, które nie wykluczają rozwoju ruchów masowych w przyszłości. Aktualnie brak czynnika 
inicjującego procesy stokowe.   
2. 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. 
3. 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 ***     

12 
Ko/tz 
----   

ark. 35 

rejon  
Pogrzebienia 

------------- 
PłaskowyŜ 
Rybnicki 

------------- 
zlewnia 

przyrzecza Odry  

SIL 
wzgórze mioceńskie 
na granicy z doliną 

Odry, 
fragmentowane 

procesami 
denudacyjnymi  

NL+P+W 
N - stok silnie nachylony i stromy, 
obecność licznych podcięć, 
krawędzi 

L  – warstwy o róŜnej litologii i 
przepuszczalności 
P -  występowanie pokrywy 
deluwialnej w obrębie stoku i 
koluwiów u podnóŜa stoku; 
W – obecność podmokłości   

ew + iw  
ew – okresowa erozja wód opadowych i 
roztopowych 
iw –  zróŜnicowana infiltracja wód, 
miejscami ukierunkowany system 
spływu wód 
 

W 
SW 

 
do 80 m >200 

1. Stok zbudowany jest z utworów miocenu 
(iły, mułki, piaski i Ŝwiry) odsłaniających się 
na zboczach erozyjno-denudacyjnych doliny 
Odry; częściowo przykrytych osadami 
deluwialnymi; część stoku przykryta lessami; 
miejscami u podnóŜa stoku występują koluwia 
2. UŜytkowanie: las,  nieuŜytki  
3. Powierzchnia:  29,3 ha 

1. Teren zagroŜony ruchami masowymi, wprowadzony do Rejestru Starostwa Raciborskiego.  Kwalifikacja 
terenu na podstawie obecności czynników, które wskazują na rozwój ruchów osuwiskowych w przeszłości i 
występujących aktualnie. 

2. Teren wskazany do prowadzenia szczegółowego kartowania geologicznego w celu dokumentowania osuwisk. 
3. Skomplikowane warunki gruntowe; dla posadowienia obiektów budowlanych wymagana dokumentacja 
geotechniczna i geologiczno-inŜynierska***     



 8 

Predyspozycja obszaru Geomorfologia - parametry 
nachylenia (wartości dominujące) Numer 

w 
gminie 

Lokalizacja 
------------- 

region 
geograficzny 

----------- 
zlewnia II rzędu 

Typ obszaru - rzeźba terenu 
- elementy budowy 

geologicznej 
procesy geologiczne ekspozycja  wysokość 

względna   
kat 

nachylenie 

Geologia – litologia, geneza, wiek 
osadów 

UŜytkowanie terenu 
Powierzchnia obszaru ocenianego 

ZagroŜenia wynikające z predyspozycji obszaru do wystąpienia ruchów masowych 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

13 
Ko/tz 
----   

ark. 36 
 
 

rejon  
Pogrzebień-
Kornowac 
------------- 
PłaskowyŜ 
Rybnicki 

------------- 
zlewnia 

przyrzecza Odry  
 

SFE + ZDD 
stok wzgórza 

lessowego, rozcięty 
przez ciek 

dopływający do 
Odry i 

fragmentowany 
przez dolinki 

cieków okresowych  

NL+P+W 
N - stok silnie nachylony 
L  – występowanie lessów na 
skałach piaszczysto-ilastych; 
obecność lessów w stromych 
zboczach dolinek denudacyjnych 
i cieków okresowych 
P -  występowanie koluwiów u 
podnóŜa stoku; W – obecność 
wód powierzchniowych 
płynących, podmokłości   

iw + ew + er 
iw –  zróŜnicowana infiltracja wód  
ew – okresowa erozja wód opadowych i 
roztopowych 
er – wzmoŜone procesy erozji rzecznej 
przy wysokich stanach wód płynących w 
okresach intensywnych opadów 
atmosferycznych 

N 
W 
S 
E 

do 10 m 10 – 200 

1. Stok zbudowany z lessów zlodowacenia 
północnopolskiego, leŜących na osadach 
fluwioglacjalnych zlodowacenia 
środkowopolskiego (piaski, Ŝwiry) i na iłach, 
mułkach, piaskach i Ŝwirach mioceńskich;  
 odsłaniających się na zboczach dolin 
erozyjno-denudacyjnych; u podnóŜa stoku 
koluwia  
2. UŜytkowanie: nieuŜytki, grunty orne, 
zabudowa jednorodzinna, droga gminna 
3. Powierzchnia: 544,4 ha 

1. Teren zagroŜony ruchami masowymi, wprowadzony do Rejestru Starostwa Raciborskiego.  Kwalifikacja 
terenu na podstawie obecności czynników, które wskazują na rozwój ruchów osuwiskowych w przeszłości i 
występujących aktualnie. 

2. Teren wskazany do prowadzenia szczegółowego kartowania geologicznego w celu udokumentowania osuwisk. 
3. Skomplikowane warunki gruntowe; dla posadowienia obiektów budowlanych wymagana dokumentacja 

geotechniczna i geologiczno-inŜynierska***     

14 
Ko 

----   
ark. 36 

 

rejon  
Kobyla 

------------- 
PłaskowyŜ 
Rybnicki 

------------- 
zlewnia 
 Rudy 

SWP 
stok wysoczyzny 
polodowcowej 

erozyjnie podcięty 
dolinką cieku 

N L 
N – stok umiarkowanie  
nachylony 
L  – warstwy o róŜnej litologii i 
przepuszczalności  
 

iw + an 
iw – zróŜnicowana infiltracja wód 
an – skarpy po wybieraniu piasku N 

W 
S 
E 

do 10 m 5 – 100 

1. Stok zbudowany z gliny zwałowej, z 
przewarstwieniami i soczewkami 
piaszczystymi lub pylastymi, zlodowacenia 
środkowopolskiego; miejscami pokrytej 
osadami fluwioglacjalnymi zlodowacenia 
środkowopolskiego (piaski, Ŝwiry) 
2. UŜytkowanie: nieuŜytki, grunty rolne,   
3. Powierzchnia:  18,2 ha 

1. Obszar predysponowany do rozwoju ruchów masowych. Kwalifikacja obszaru uwzględnia uwarunkowania 
geologiczno-morfologiczne, które nie wykluczają rozwoju ruchów masowych w przyszłości. Aktualnie brak czynnika 
inicjującego procesy stokowe.   
2. 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. 
3. 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 ***     

jednostka administracyjna: GMINA RUDNIK 

1 
Ru 

----   
ark. 9 

 

rejon 
Jastrzębia 
------------ 
PłaskowyŜ 
Głubczycki 
------------ 
zlewnia  
Ciska 

SFE  
stok wzgórza 
lessowego, 

fragmentowany 
przez dolinki 

cieków okresowych  

NL 
N - stok umiarkowanie nachylony, 
obecność licznych podcięć 

L  – obecność lessów mało 
odpornych na procesy 
denudacyjne 
 

 iw + ew 
iw –  zróŜnicowana infiltracja wód, 
miejscami ukierunkowany system 
spływu wód 
ew – okresowa erozja wód opadowych i 
roztopowych 
 

N 
W 
E 

do 10 m 5 – 100 

1. Stok zbudowany z lessów zlodowacenia 
północnopolskiego, leŜących na piaskach 
fluwioglacjalnych lub glinie zwałowej 
zlodowacenia środkowopolskiego 
2. UŜytkowanie: lasy, nieuŜytki, grunty rolne,  
3. Powierzchnia:  31,3 ha 

1. Obszar predysponowany do rozwoju ruchów masowych. Kwalifikacja obszaru uwzględnia uwarunkowania 
geologiczno-morfologiczne, które nie wykluczają rozwoju ruchów masowych w przyszłości. Aktualnie brak czynnika 
inicjującego procesy stokowe.   
2. 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. 
3. 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 ***     

2 
Ru/tz 
----   

ark. 9 
 

rejon 
Jastrzębia 
------------ 
PłaskowyŜ 
Głubczycki 
------------ 
zlewnia  
Ciska 

SFE  
stok wzgórza 

lessowego, rozcięty 
przez dolinkę cieku 

okresowego 

NL+P 
N - stok silnie nachylony, 
obecność licznych podcięć 
L  – obecność lessów mało 
odpornych na procesy 
denudacyjne  
P -  występowanie koluwiów  

 iw + ew  
iw –  zróŜnicowana infiltracja wód, 
miejscami ukierunkowany system 
spływu wód 
ew – okresowa erozja wód opadowych i 
roztopowych 
 

N do 10 m 10 – 200 

1. Stok zbudowany z lessów zlodowacenia 
północnopolskiego, leŜących na piaskach 
fluwioglacjalnych lub glinie zwałowej 
zlodowacenia środkowopolskiego 
2. UŜytkowanie: nieuŜytki, grunty orne,  
3. Powierzchnia: 5,1 ha 

1. Teren zagroŜony ruchami masowymi, wprowadzony do Rejestru Starostwa Raciborskiego.  Kwalifikacja 
terenu na podstawie obecności czynników, które wskazują na rozwój ruchów osuwiskowych w przeszłości i 
występujących aktualnie. 

2. Teren wskazany do prowadzenia szczegółowego kartowania geologicznego w celu dokumentowania osuwisk. 
3. Skomplikowane warunki gruntowe; dla posadowienia obiektów budowlanych wymagana dokumentacja 
geotechniczna i geologiczno-inŜynierska***     
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Ru 

----   
ark. 9 

 

rejon 
Jastrzębia 
------------ 
PłaskowyŜ 
Głubczycki 
------------ 
zlewnia  
Ciska 

SFE  
stok wzgórza 
lessowego, 

fragmentowany 
przez dolinkę 

dopływu Ciska 

NL 
N - stok umiarkowanie nachylony, 
obecność licznych podcięć 

L  – obecność lessów mało 
odpornych na procesy 
denudacyjne 
 

 iw + ew 
iw –  zróŜnicowana infiltracja wód, 
miejscami ukierunkowany system 
spływu wód 
ew – okresowa erozja wód opadowych i 
roztopowych 
 

W do 10 m 5 – 100 

1. Stok zbudowany z lessów zlodowacenia 
północnopolskiego, leŜących na piaskach 
fluwioglacjalnych lub glinie zwałowej 
zlodowacenia środkowopolskiego 
2. UŜytkowanie: nieuŜytki, grunty rolne, 
zabudowa jednorodzinna 
3. Powierzchnia: 14,6 ha 

1. Obszar predysponowany do rozwoju ruchów masowych. Kwalifikacja obszaru uwzględnia uwarunkowania 
geologiczno-morfologiczne, które nie wykluczają rozwoju ruchów masowych w przyszłości. Aktualnie brak czynnika 
inicjującego procesy stokowe.   
2. 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. 
3. 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 ***     
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ark. 9 

 

rejon 
Jastrzębia 
------------ 
PłaskowyŜ 
Głubczycki 
------------ 
zlewnia 
 Ciska 

SFE  
stok wzgórza 
lessowego, 

fragmentowany 
przez dolinkę cieku 

okresowego  

NL 
N - stok umiarkowanie nachylony, 
obecność licznych podcięć 

L  – obecność lessów mało 
odpornych na procesy 
denudacyjne 
 

 iw + ew 
iw –  zróŜnicowana infiltracja wód, 
miejscami ukierunkowany system 
spływu wód 
ew – okresowa erozja wód opadowych i 
roztopowych 
 

N 
 

do 10 m 5 – 100 

1. Stok zbudowany z lessów zlodowacenia 
północnopolskiego, leŜących na piaskach 
fluwioglacjalnych lub glinie zwałowej 
zlodowacenia środkowopolskiego 
2. UŜytkowanie: nieuŜytki, grunty rolne,  
3. Powierzchnia:  9,2 ha 

1. Obszar predysponowany do rozwoju ruchów masowych. Kwalifikacja obszaru uwzględnia uwarunkowania 
geologiczno-morfologiczne, które nie wykluczają rozwoju ruchów masowych w przyszłości. Aktualnie brak czynnika 
inicjującego procesy stokowe.   
2. 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. 
3. 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 ***     
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ark. 9 

 

rejon 
Jastrzębia 
------------ 
PłaskowyŜ 
Głubczycki 
------------ 
zlewnia 
 Ciska 

SFE  
stok wzgórza 
lessowego, 

fragmentowany 
przez dolinkę 

dopływu Ciska  

NL 
N - stok umiarkowanie nachylony, 
obecność licznych podcięć 

L  – obecność lessów mało 
odpornych na procesy 
denudacyjne 
 

 iw + ew 
iw –  zróŜnicowana infiltracja wód, 
miejscami ukierunkowany system 
spływu wód 
ew – okresowa erozja wód opadowych i 
roztopowych 
 

E do 10 m 5 – 100 

1. Stok zbudowany z lessów zlodowacenia 
północnopolskiego, leŜących na piaskach 
fluwioglacjalnych lub glinie zwałowej 
zlodowacenia środkowopolskiego 
2. UŜytkowanie: nieuŜytki, grunty rolne,  
3. Powierzchnia: 2,8 ha 

1. Obszar predysponowany do rozwoju ruchów masowych. Kwalifikacja obszaru uwzględnia uwarunkowania 
geologiczno-morfologiczne, które nie wykluczają rozwoju ruchów masowych w przyszłości. Aktualnie brak czynnika 
inicjującego procesy stokowe.   
2. 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. 
3. 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 ***     
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ark. 9 
ark. 18 

 

rejon 
Jastrzębia 
------------ 
PłaskowyŜ 
Głubczycki 
------------ 
zlewnia  
Ciska 

SFE  
stok wzgórza 
lessowego, 

fragmentowany 
przez dolinkę cieku 

okresowego  

NL 
N - stok umiarkowanie nachylony, 
obecność licznych podcięć 

L  – obecność lessów mało 
odpornych na procesy 
denudacyjne 
 

 iw + ew 
iw –  zróŜnicowana infiltracja wód, 
miejscami ukierunkowany system 
spływu wód 
ew – okresowa erozja wód opadowych i 
roztopowych 
 

NW 
SE 

do 10 m 5 – 100 

1. Stok zbudowany z lessów zlodowacenia 
północnopolskiego, leŜących na piaskach 
fluwioglacjalnych lub glinie zwałowej 
zlodowacenia środkowopolskiego 
2. UŜytkowanienieuŜytki, grunty rolne,  
3. Powierzchnia:  15,9 ha 

1. Obszar predysponowany do rozwoju ruchów masowych. Kwalifikacja obszaru uwzględnia uwarunkowania 
geologiczno-morfologiczne, które nie wykluczają rozwoju ruchów masowych w przyszłości. Aktualnie brak czynnika 
inicjującego procesy stokowe.   
2. 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. 
3. 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 ***     



 9 

Predyspozycja obszaru Geomorfologia - parametry 
nachylenia (wartości dominujące) Numer 

w 
gminie 

Lokalizacja 
------------- 

region 
geograficzny 

----------- 
zlewnia II rzędu 

Typ obszaru - rzeźba terenu 
- elementy budowy 

geologicznej 
procesy geologiczne ekspozycja  wysokość 

względna   
kat 

nachylenie 

Geologia – litologia, geneza, wiek 
osadów 

UŜytkowanie terenu 
Powierzchnia obszaru ocenianego 

ZagroŜenia wynikające z predyspozycji obszaru do wystąpienia ruchów masowych 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

7 
Ru 

----   
ark. 9 
ark. 18 

 

rejon 
Jastrzębia 
------------ 
PłaskowyŜ 
Głubczycki 
------------ 
zlewnia  
Ciska 

SFE  
stok wzgórza 
lessowego, 

fragmentowany 
przez dolinkę cieku 

okresowego  

NL 
N - stok umiarkowanie nachylony, 
obecność licznych podcięć 

L  – obecność lessów mało 
odpornych na procesy 
denudacyjne 
 

 iw + ew 
iw –  zróŜnicowana infiltracja wód, 
miejscami ukierunkowany system 
spływu wód 
ew – okresowa erozja wód opadowych i 
roztopowych 
 

W do 10 m 5 – 100 

1. Stok zbudowany z lessów zlodowacenia 
północnopolskiego, leŜących na piaskach 
fluwioglacjalnych lub glinie zwałowej 
zlodowacenia środkowopolskiego 
2. UŜytkowanie: nieuŜytki, grunty rolne, las 
3. Powierzchnia: 23,0  ha 

1. Obszar predysponowany do rozwoju ruchów masowych. Kwalifikacja obszaru uwzględnia uwarunkowania 
geologiczno-morfologiczne, które nie wykluczają rozwoju ruchów masowych w przyszłości. Aktualnie brak czynnika 
inicjującego procesy stokowe.   
2. 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. 
3. 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 ***     

8 
Ru 

----   
ark. 9 
ark. 10 

 

rejon 
Modzurowa 

------------ 
PłaskowyŜ 
Głubczycki 
------------ 
zlewnia  
Ciska 

SFE  
stok wzgórza 
lessowego, 

fragmentowany 
przez dolinkę cieku 

okresowego  

NL 
N - stok umiarkowanie nachylony, 
obecność licznych podcięć 

L  – obecność lessów mało 
odpornych na procesy 
denudacyjne 
 

 iw + ew 
iw –  zróŜnicowana infiltracja wód, 
miejscami ukierunkowany system 
spływu wód 
ew – okresowa erozja wód opadowych i 
roztopowych 
 

NW 
N 

do 10 m 5 – 100 

1. Stok zbudowany z lessów zlodowacenia 
północnopolskiego, leŜących na piaskach 
fluwioglacjalnych lub glinie zwałowej 
zlodowacenia środkowopolskiego 
2. UŜytkowanie: lasy, nieuŜytki, grunty rolne,  
3. Powierzchnia: 36,1 ha 

1. Obszar predysponowany do rozwoju ruchów masowych. Kwalifikacja obszaru uwzględnia uwarunkowania 
geologiczno-morfologiczne, które nie wykluczają rozwoju ruchów masowych w przyszłości. Aktualnie brak czynnika 
inicjującego procesy stokowe.   
2. 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. 
3. 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 ***     
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Ru 

----   
ark. 10 

 

rejon 
Modzurowa 

------------ 
PłaskowyŜ 
Głubczycki 
------------ 
zlewnia  
Ciska 

SFE  
stok wzgórza 
lessowego, 

fragmentowany 
przez dolinki 

cieków 
dopływających do 

Ciska  

NL 
N - stok umiarkowanie nachylony, 
obecność licznych podcięć 

L  – obecność lessów mało 
odpornych na procesy 
denudacyjne 
 

 iw + ew 
iw –  zróŜnicowana infiltracja wód, 
miejscami ukierunkowany system 
spływu wód 
ew – okresowa erozja wód opadowych i 
roztopowych 
 

NW 
N 

do 10 m 5 – 100 

1. Stok zbudowany z lessów zlodowacenia 
północnopolskiego, leŜących na piaskach 
fluwioglacjalnych lub glinie zwałowej 
zlodowacenia środkowopolskiego 
2. UŜytkowanie: lasy, nieuŜytki, grunty rolne,  
3. Powierzchnia: 54,9 ha 

1. Obszar predysponowany do rozwoju ruchów masowych. Kwalifikacja obszaru uwzględnia uwarunkowania 
geologiczno-morfologiczne, które nie wykluczają rozwoju ruchów masowych w przyszłości. Aktualnie brak czynnika 
inicjującego procesy stokowe.   
2. 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. 
3. 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 ***     
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Ru/tz 
----   

ark. 10 
 

rejon 
Modzurowa 

------------ 
PłaskowyŜ 
Głubczycki 
------------ 
zlewnia  
Ciska 

SFE  
stok wzgórza 
lessowego, 

fragmentowany 
przez dolinkę 

dopływu Ciska  

NL+P+W 
N - stok silnie nachylony, 
obecność licznych podcięć 

L  – obecność lessów mało 
odpornych na procesy 
denudacyjne 
P -  występowanie koluwiów  
W – obecność wysięków, 
podmokłości 

 iw + ew 
iw –  zróŜnicowana infiltracja wód, 
miejscami ukierunkowany system 
spływu wód 
ew – okresowa erozja wód opadowych i 
roztopowych 
 

SW do 10 m 10 – 200 

1. Stok zbudowany z lessów zlodowacenia 
północnopolskiego, leŜących na piaskach 
fluwioglacjalnych lub glinie zwałowej 
zlodowacenia środkowopolskiego 
2. UŜytkowanie: nieuŜytki, grunty rolne  
3. Powierzchnia: 3,4 ha 

1. Teren zagroŜony ruchami masowymi, wprowadzony do Rejestru Starostwa Raciborskiego.  Kwalifikacja 
terenu na podstawie obecności czynników, które wskazują na rozwój ruchów osuwiskowych w przeszłości i 
występujących aktualnie. 

2. Teren wskazany do prowadzenia szczegółowego kartowania geologicznego w celu dokumentowania osuwisk. 
3. Skomplikowane warunki gruntowe; dla posadowienia obiektów budowlanych wymagana dokumentacja 
geotechniczna i geologiczno-inŜynierska***     

11 
Ru/tz 
----   

ark. 10 
 

rejon  
Ponięcic 
------------ 
PłaskowyŜ 
Głubczycki 
------------ 
zlewnia 

Dzielniczki 

SFE  
stok wzgórza 

lessowego, podcięty 
przez dolinę 
Dzielniczki  

NL+P+W 
N - stok silnie nachylony, 
obecność licznych podcięć 

L  – obecność lessów mało 
odpornych na procesy 
denudacyjne 
P -  występowanie koluwiów  
W – obecność wód 
powierzchniowych płynących i 
podmokłości   

 iw + ew + er 
iw –  zróŜnicowana infiltracja wód, 
miejscami ukierunkowany system 
spływu wód 
ew – okresowa erozja wód opadowych i 
roztopowych 
er – wzmoŜone procesy erozji rzecznej 
przy wysokich stanach wód płynących w 
okresach intensywnych opadów 
atmosferycznych 

NW do 10 m 10 – 200 

1. Stok zbudowany z lessów zlodowacenia 
północnopolskiego, leŜących na piaskach 
fluwioglacjalnych lub glinie zwałowej 
zlodowacenia środkowopolskiego 
2. UŜytkowanie: nieuŜytki, las  
3. Powierzchnia:  2,6 ha 

1. Teren zagroŜony ruchami masowymi, wprowadzony do Rejestru Starostwa Raciborskiego.  Kwalifikacja 
terenu na podstawie obecności czynników, które wskazują na rozwój ruchów osuwiskowych w przeszłości i 
występujących aktualnie. 

2. Teren wskazany do prowadzenia szczegółowego kartowania geologicznego w celu dokumentowania osuwisk. 
3. Skomplikowane warunki gruntowe; dla posadowienia obiektów budowlanych wymagana dokumentacja 
geotechniczna i geologiczno-inŜynierska***     
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rejon 
 Ponięcic 
------------ 
PłaskowyŜ 
Głubczycki 
------------ 
zlewnia 

Dzielniczki 

SFE  
stok wzgórza 

lessowego, rozcięty 
przez dolinę 
Dzielniczki  

NL 
N - stok umiarkowanie nachylony, 
obecność licznych podcięć 

L  – obecność lessów mało 
odpornych na procesy 
denudacyjne 
  

 iw + ew  
iw –  zróŜnicowana infiltracja wód, 
miejscami ukierunkowany system 
spływu wód 
ew – okresowa erozja wód opadowych i 
roztopowych 
 

NW do 10 m 5 – 100 

1. Stok zbudowany z lessów zlodowacenia 
północnopolskiego, leŜących na piaskach 
fluwioglacjalnych lub glinie zwałowej 
zlodowacenia środkowopolskiego 
2. UŜytkowanie: nieuŜytki, grunty rolne  
3. Powierzchnia:  12,0 ha 

1. Obszar predysponowany do rozwoju ruchów masowych. Kwalifikacja obszaru uwzględnia uwarunkowania 
geologiczno-morfologiczne, które nie wykluczają rozwoju ruchów masowych w przyszłości. Aktualnie brak czynnika 
inicjującego procesy stokowe.   
2. 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. 
3. 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 ***     
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rejon  
Ponięcic 
------------ 
PłaskowyŜ 
Głubczycki 
------------ 
zlewnia 

Dzielniczki 

SFE  
stok wzgórza 

lessowego, rozcięty 
przez dolinę 
Dzielniczki  

NL 
N - stok umiarkowanie nachylony, 
obecność licznych podcięć 

L  – obecność lessów mało 
odpornych na procesy 
denudacyjne 
  

 iw + ew  
iw –  zróŜnicowana infiltracja wód, 
miejscami ukierunkowany system 
spływu wód 
ew – okresowa erozja wód opadowych i 
roztopowych 
 

W do 10 m 5 – 100 

1. Stok zbudowany z lessów zlodowacenia 
północnopolskiego, leŜących na piaskach 
fluwioglacjalnych lub glinie zwałowej 
zlodowacenia środkowopolskiego 
2. UŜytkowanie: nieuŜytki, grunty rolne  
3. Powierzchnia: 8,3 ha 

1. Obszar predysponowany do rozwoju ruchów masowych. Kwalifikacja obszaru uwzględnia uwarunkowania 
geologiczno-morfologiczne, które nie wykluczają rozwoju ruchów masowych w przyszłości. Aktualnie brak czynnika 
inicjującego procesy stokowe.   
2. 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. 
3. 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 ***     

14 
Ru 

----   
ark. 10 

 

rejon 
 Ponięcic 
------------ 
PłaskowyŜ 
Głubczycki 
------------ 
zlewnia 

Dzielniczki 

SFE  
stok wzgórza 

lessowego, rozcięty 
przez dolinę 
Dzielniczki  

NL 
N - stok umiarkowanie nachylony, 
obecność licznych podcięć 

L  – obecność lessów mało 
odpornych na procesy 
denudacyjne 
  

 iw + ew  
iw –  zróŜnicowana infiltracja wód, 
miejscami ukierunkowany system 
spływu wód 
ew – okresowa erozja wód opadowych i 
roztopowych 
 

W do 10 m 5 – 100 

1. Stok zbudowany z lessów zlodowacenia 
północnopolskiego, leŜących na piaskach 
fluwioglacjalnych lub glinie zwałowej 
zlodowacenia środkowopolskiego 
2. UŜytkowanie: nieuŜytki, grunty rolne 
3. Powierzchnia:  15,4 ha 

1. Obszar predysponowany do rozwoju ruchów masowych. Kwalifikacja obszaru uwzględnia uwarunkowania 
geologiczno-morfologiczne, które nie wykluczają rozwoju ruchów masowych w przyszłości. Aktualnie brak czynnika 
inicjującego procesy stokowe.   
2. 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. 
3. 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 ***     



 10 

Predyspozycja obszaru Geomorfologia - parametry 
nachylenia (wartości dominujące) Numer 

w 
gminie 

Lokalizacja 
------------- 

region 
geograficzny 

----------- 
zlewnia II rzędu 

Typ obszaru - rzeźba terenu 
- elementy budowy 

geologicznej 
procesy geologiczne ekspozycja  wysokość 

względna   
kat 

nachylenie 

Geologia – litologia, geneza, wiek 
osadów 

UŜytkowanie terenu 
Powierzchnia obszaru ocenianego 

ZagroŜenia wynikające z predyspozycji obszaru do wystąpienia ruchów masowych 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

15 
Ru 

----   
ark. 10 

 

rejon 
 Ponięcic 
------------ 
PłaskowyŜ 
Głubczycki 
------------ 
zlewnia 

Dzielniczki 

SFE  
stok wzgórza 
lessowego, 

fragmentowany 
przez dolinkę cieku 

okresowego  

NL 
N - stok umiarkowanie nachylony, 
obecność licznych podcięć 

L  – obecność lessów mało 
odpornych na procesy 
denudacyjne 
 

 iw + ew 
iw –  zróŜnicowana infiltracja wód, 
miejscami ukierunkowany system 
spływu wód 
ew – okresowa erozja wód opadowych i 
roztopowych 
 

NW 
W 

do 10 m 5 – 100 

1. Stok zbudowany z lessów zlodowacenia 
północnopolskiego, leŜących na piaskach 
fluwioglacjalnych lub glinie zwałowej 
zlodowacenia środkowopolskiego 
2. UŜytkowanie: nieuŜytki, grunty rolne,  
3. Powierzchnia:  10,2 ha 

1. Obszar predysponowany do rozwoju ruchów masowych. Kwalifikacja obszaru uwzględnia uwarunkowania 
geologiczno-morfologiczne, które nie wykluczają rozwoju ruchów masowych w przyszłości. Aktualnie brak czynnika 
inicjującego procesy stokowe.   
2. 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. 
3. 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 ***     

16 
Ru 

----   
ark. 11 

 

rejon 
Grzegorzowic 

----------- 
PłaskowyŜ 
Głubczycki 
------------ 
zlewnia 

przyrzecza Odry 

SFE  
stok wzgórza 
lessowego, 

fragmentowany 
przez dolinkę 

dopływu  Odry 

NL 
N - stok umiarkowanie nachylony, 
obecność licznych podcięć 

L  – obecność lessów mało 
odpornych na procesy 
denudacyjne 
 

 iw + ew 
iw –  zróŜnicowana infiltracja wód, 
miejscami ukierunkowany system 
spływu wód 
ew – okresowa erozja wód opadowych i 
roztopowych 
 

N do 10 m 5 – 100 

1. Stok zbudowany z lessów zlodowacenia 
północnopolskiego, leŜących na piaskach 
fluwioglacjalnych lub glinie zwałowej 
zlodowacenia środkowopolskiego 
2. UŜytkowanie: nieuŜytki, grunty rolne, 
zabudowa jednorodzinna 
3. Powierzchnia:  5,4 ha 

1. Obszar predysponowany do rozwoju ruchów masowych. Kwalifikacja obszaru uwzględnia uwarunkowania 
geologiczno-morfologiczne, które nie wykluczają rozwoju ruchów masowych w przyszłości. Aktualnie brak czynnika 
inicjującego procesy stokowe.   
2. 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. 
3. 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 ***     

17 
Ru/tz 
----   

ark. 11 
 

rejon 
Sławikowa 
------------- 
PłaskowyŜ 
Głubczycki 
------------ 
zlewnia 

przyrzecza Odry 

SFE  
stok wzgórza 

lessowego, podcięty 
przez dolinkę 
dopływu Odry  

 

NL+P+W 
N - stok silnie nachylony, 
obecność licznych podcięć 

L  – obecność lessów mało 
odpornych na procesy 
denudacyjne 
P -  występowanie koluwiów  
W – obecność podmokłości   

 iw + ew  
iw –  zróŜnicowana infiltracja wód, 
miejscami ukierunkowany system 
spływu wód 
ew – okresowa erozja wód opadowych i 
roztopowych 
 

N do 10 m 10 – 200 

1. Stok zbudowany z lessów zlodowacenia 
północnopolskiego, leŜących na piaskach 
fluwioglacjalnych lub glinie zwałowej 
zlodowacenia środkowopolskiego 
2. UŜytkowanie: nieuŜytki  
3. Powierzchnia:  2,7 ha 

1. Teren zagroŜony ruchami masowymi, wprowadzony do Rejestru Starostwa Raciborskiego.  Kwalifikacja 
terenu na podstawie obecności czynników, które wskazują na rozwój ruchów osuwiskowych w przeszłości i 
występujących aktualnie. 

2. Teren wskazany do prowadzenia szczegółowego kartowania geologicznego w celu dokumentowania osuwisk. 
3. Skomplikowane warunki gruntowe; dla posadowienia obiektów budowlanych wymagana dokumentacja 
geotechniczna i geologiczno-inŜynierska***     

18 
Ru/tz 
----   

ark. 11 
 

rejon 
Sławikowa 

------------- 
PłaskowyŜ 

Głubczycki 
------------ 
zlewnia 

Przyrzecza Odry 

SFE  
stok wzgórza 

lessowego, podcięty 
przez dolinkę 
dopływu Odry  

 

NL+P+W 
N - stok silnie nachylony, 
obecność licznych podcięć 

L  – obecność lessów mało 
odpornych na procesy 
denudacyjne 
P -  występowanie koluwiów  
W – obecność podmokłości   

 iw + ew  
iw –  zróŜnicowana infiltracja wód, 
miejscami ukierunkowany system 
spływu wód 
ew – okresowa erozja wód opadowych i 
roztopowych 
 

N do 10 m 10 – 200 

1. Stok zbudowany z lessów zlodowacenia 
północnopolskiego, leŜących na piaskach 
fluwioglacjalnych lub glinie zwałowej 
zlodowacenia środkowopolskiego 
2. UŜytkowanie: nieuŜytki, grunty rolne  
3. Powierzchnia:  2,3 ha 

1. Teren zagroŜony ruchami masowymi, wprowadzony do Rejestru Starostwa Raciborskiego.  Kwalifikacja 
terenu na podstawie obecności czynników, które wskazują na rozwój ruchów osuwiskowych w przeszłości i 
występujących aktualnie. 

2. Teren wskazany do prowadzenia szczegółowego kartowania geologicznego w celu dokumentowania osuwisk. 
3. Skomplikowane warunki gruntowe; dla posadowienia obiektów budowlanych wymagana dokumentacja 
geotechniczna i geologiczno-inŜynierska***     

19 
Ru 

----   
ark. 11 

 

rejon 
Sławikowa 

------------- 
PłaskowyŜ 

Głubczycki 
------------ 
zlewnia 

Przyrzecza Odry 

SFE  
stok wzgórza 
lessowego, 

fragmentowany 
przez dolinki 

cieków 
dopływających do 

Odry  

NL 
N - stok umiarkowanie nachylony, 
obecność licznych podcięć 

L  – obecność lessów mało 
odpornych na procesy 
denudacyjne 
 

 iw + ew 
iw –  zróŜnicowana infiltracja wód, 
miejscami ukierunkowany system 
spływu wód 
ew – okresowa erozja wód opadowych i 
roztopowych 
 

N 
E 

do 10 m 5 – 100 

1. Stok zbudowany z lessów zlodowacenia 
północnopolskiego, leŜących na piaskach 
fluwioglacjalnych lub glinie zwałowej 
zlodowacenia środkowopolskiego 
2. UŜytkowanie: nieuŜytki, grunty rolne,  
3. Powierzchnia: 30,2 ha 

1. Obszar predysponowany do rozwoju ruchów masowych. Kwalifikacja obszaru uwzględnia uwarunkowania 
geologiczno-morfologiczne, które nie wykluczają rozwoju ruchów masowych w przyszłości. Aktualnie brak czynnika 
inicjującego procesy stokowe.   
2. 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. 
3. 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 ***     

20 
Ru/tz 
----   

ark. 11 
 

rejon 
Sławikowa 

------------- 
PłaskowyŜ 

Głubczycki 
------------ 
zlewnia 

Przyrzecza Odry 

SFE  
stok wzgórza 

lessowego, podcięty 
przez dolinkę 
dopływu Odry  

 

NL+P+W 
N - stok silnie nachylony, 
obecność licznych podcięć 

L  – obecność lessów mało 
odpornych na procesy 
denudacyjne 
P -  występowanie koluwiów  
W – obecność podmokłości   

 iw + ew  
iw –  zróŜnicowana infiltracja wód, 
miejscami ukierunkowany system 
spływu wód 
ew – okresowa erozja wód opadowych i 
roztopowych 
 

N do 10 m 10 – 200 

1. Stok zbudowany z lessów zlodowacenia 
północnopolskiego, leŜących na piaskach 
fluwioglacjalnych lub glinie zwałowej 
zlodowacenia środkowopolskiego 
2. UŜytkowanie: nieuŜytki, zabudowa 
jednorodzinna, droga gminna  
3. Powierzchnia:  16,2 ha 

1. Teren zagroŜony ruchami masowymi, wprowadzony do Rejestru Starostwa Raciborskiego.  Kwalifikacja 
terenu na podstawie obecności czynników, które wskazują na rozwój ruchów osuwiskowych w przeszłości i 
występujących aktualnie. 

2. Teren wskazany do prowadzenia szczegółowego kartowania geologicznego w celu dokumentowania osuwisk. 
3. Skomplikowane warunki gruntowe; dla posadowienia obiektów budowlanych wymagana dokumentacja 
geotechniczna i geologiczno-inŜynierska***     

21 
Ru 

----   
ark. 18 
ark. 19 
ark. 10 

 

rejon 
Modzurowa 

------------ 
PłaskowyŜ 
Głubczycki 
------------ 

zlewnia Ciska 

SFE  
stok wzgórza 
lessowego, 

fragmentowany 
przez dolinkę cieku 

okresowego  

NL 
N - stok umiarkowanie nachylony, 
obecność licznych podcięć 

L  – obecność lessów mało 
odpornych na procesy 
denudacyjne 
 

 iw + ew 
iw –  zróŜnicowana infiltracja wód, 
miejscami ukierunkowany system 
spływu wód 
ew – okresowa erozja wód opadowych i 
roztopowych 
 

NW 
SE 

do 10 m 5 – 100 

1. Stok zbudowany z lessów zlodowacenia 
północnopolskiego, leŜących na piaskach 
fluwioglacjalnych lub glinie zwałowej 
zlodowacenia środkowopolskiego 
2. UŜytkowanie: nieuŜytki, grunty rolne,  
3. Powierzchnia: 34,6 ha 

1. Obszar predysponowany do rozwoju ruchów masowych. Kwalifikacja obszaru uwzględnia uwarunkowania 
geologiczno-morfologiczne, które nie wykluczają rozwoju ruchów masowych w przyszłości. Aktualnie brak czynnika 
inicjującego procesy stokowe.   
2. 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. 
3. 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 ***     

22 
Ru 

----   
ark. 19 

 

rejon 
Modzurowa 

------------ 
PłaskowyŜ 
Głubczycki 
------------ 
zlewnia  
Ciska 

SFE  
stok wzgórza 

lessowego, podcięty 
przez dolinkę 

dopływu Ciska 

NL 
N - stok umiarkowanie nachylony, 
obecność licznych podcięć 

L  – obecność lessów mało 
odpornych na procesy 
denudacyjne 
 

 iw + ew 
iw –  zróŜnicowana infiltracja wód, 
miejscami ukierunkowany system 
spływu wód 
ew – okresowa erozja wód opadowych i 
roztopowych 
 

W 
NW 

do 10 m 5 – 100 

1. Stok zbudowany z lessów zlodowacenia 
północnopolskiego, leŜących na piaskach 
fluwioglacjalnych lub glinie zwałowej 
zlodowacenia środkowopolskiego 
2. UŜytkowanie: nieuŜytki, grunty rolne,  
3. Powierzchnia:  15,6 ha 

1. Obszar predysponowany do rozwoju ruchów masowych. Kwalifikacja obszaru uwzględnia uwarunkowania 
geologiczno-morfologiczne, które nie wykluczają rozwoju ruchów masowych w przyszłości. Aktualnie brak czynnika 
inicjującego procesy stokowe.   
2. 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. 
3. 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 ***     

23 
Ru 

----   
ark. 19 
ark. 10 

 

rejon  
Szonowic 
------------ 
PłaskowyŜ 
Głubczycki 
------------ 
zlewnia 

Dzielniczki 

SFE  
stok wzgórza 

lessowego, rozcięty 
przez dolinę 
Dzielniczki  

NL 
N - stok umiarkowanie nachylony, 
obecność licznych podcięć 

L  – obecność lessów mało 
odpornych na procesy 
denudacyjne 
  

 iw + ew  
iw –  zróŜnicowana infiltracja wód, 
miejscami ukierunkowany system 
spływu wód 
ew – okresowa erozja wód opadowych i 
roztopowych 
 

N 
NW 
W 

do 10 m 5 – 100 

1. Stok zbudowany z lessów zlodowacenia 
północnopolskiego, leŜących na piaskach 
fluwioglacjalnych lub glinie zwałowej 
zlodowacenia środkowopolskiego 
2. UŜytkowanie: nieuŜytki, grunty rolne, las  
3. Powierzchnia: 20,8 ha 

1. Obszar predysponowany do rozwoju ruchów masowych. Kwalifikacja obszaru uwzględnia uwarunkowania 
geologiczno-morfologiczne, które nie wykluczają rozwoju ruchów masowych w przyszłości. Aktualnie brak czynnika 
inicjującego procesy stokowe.   
2. 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. 
3. 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 ***     



 11 

Predyspozycja obszaru Geomorfologia - parametry 
nachylenia (wartości dominujące) Numer 

w 
gminie 

Lokalizacja 
------------- 

region 
geograficzny 

----------- 
zlewnia II rzędu 

Typ obszaru - rzeźba terenu 
- elementy budowy 

geologicznej 
procesy geologiczne ekspozycja  wysokość 

względna   
kat 

nachylenie 

Geologia – litologia, geneza, wiek 
osadów 

UŜytkowanie terenu 
Powierzchnia obszaru ocenianego 

ZagroŜenia wynikające z predyspozycji obszaru do wystąpienia ruchów masowych 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

24 
Ru 

----   
ark. 19 

 

rejon  
Szonowic 
------------ 
PłaskowyŜ 
Głubczycki 
------------ 
zlewnia 

Dzielniczki 

SFE  
stok wzgórza 

lessowego, podcięty 
przez dolinkę 

dopływu 
Dzielniczki 

NL 
N - stok umiarkowanie nachylony, 
obecność licznych podcięć 

L  – obecność lessów mało 
odpornych na procesy 
denudacyjne 
 

 iw + ew 
iw –  zróŜnicowana infiltracja wód, 
miejscami ukierunkowany system 
spływu wód 
ew – okresowa erozja wód opadowych i 
roztopowych 
 

W do 10 m 5 – 100 

1. Stok zbudowany z lessów zlodowacenia 
północnopolskiego, leŜących na piaskach 
fluwioglacjalnych lub glinie zwałowej 
zlodowacenia środkowopolskiego 
2. UŜytkowanie: nieuŜytki, grunty rolne,  
3. Powierzchnia:  4,5 ha 

1. Obszar predysponowany do rozwoju ruchów masowych. Kwalifikacja obszaru uwzględnia uwarunkowania 
geologiczno-morfologiczne, które nie wykluczają rozwoju ruchów masowych w przyszłości. Aktualnie brak czynnika 
inicjującego procesy stokowe.   
2. 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. 
3. 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 ***     

25 
Ru 

----   
ark. 20 
ark. 11 

 

rejon 
 Łubowic 
------------ 
PłaskowyŜ 
Głubczycki 
------------ 
zlewnia 

przyrzecza Odry 

SFE  
stok wzgórza 

lessowego, podcięty 
przez dolinkę 
dopływu Odry  

NL 
N - stok umiarkowanie nachylony, 
obecność licznych podcięć 

L  – obecność lessów mało 
odpornych na procesy 
denudacyjne 
 

 iw + ew 
iw –  zróŜnicowana infiltracja wód, 
miejscami ukierunkowany system 
spływu wód 
ew – okresowa erozja wód opadowych i 
roztopowych 
 

W 
SW 

do 10 m 5 – 100 

1. Stok zbudowany z lessów zlodowacenia 
północnopolskiego, leŜących na piaskach 
fluwioglacjalnych lub glinie zwałowej 
zlodowacenia środkowopolskiego 
2. UŜytkowanie: nieuŜytki, grunty rolne, 
zabudowa jednorodzinna 
3. Powierzchnia: 28,6 ha 

1. Obszar predysponowany do rozwoju ruchów masowych. Kwalifikacja obszaru uwzględnia uwarunkowania 
geologiczno-morfologiczne, które nie wykluczają rozwoju ruchów masowych w przyszłości. Aktualnie brak czynnika 
inicjującego procesy stokowe.   
2. 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. 
3. 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 ***     

26 
Ru/tz 
----   

ark. 20 
 

rejon 
Grzegorzowic 

----------- 
PłaskowyŜ 
Głubczycki 
------------ 
zlewnia 

przyrzecza Odry 

SFE  
stok wzgórza 

lessowego, podcięty 
przez dolinę Odry  
 

NL+P+W 
N - stok silnie nachylony, 
obecność licznych podcięć 

L  – obecność lessów mało 
odpornych na procesy 
denudacyjne 
P -  występowanie koluwiów  
W – obecność wód 
powierzchniowych płynących i 
podmokłości   

 iw + ew + er 
iw –  zróŜnicowana infiltracja wód, 
miejscami ukierunkowany system 
spływu wód 
ew – okresowa erozja wód opadowych i 
roztopowych 
er – wzmoŜone procesy erozji rzecznej 
przy wysokich stanach wód płynących w 
okresach intensywnych opadów 
atmosferycznych 

S do 10 m 10 – 200 

1. Stok zbudowany z lessów zlodowacenia 
północnopolskiego, leŜących na piaskach 
fluwioglacjalnych lub glinie zwałowej 
zlodowacenia środkowopolskiego 
2. UŜytkowanie: nieuŜytki, droga gminna 
3. Powierzchnia:  0,5 ha 

1. Teren zagroŜony ruchami masowymi, wprowadzony do Rejestru Starostwa Raciborskiego.  Kwalifikacja 
terenu na podstawie obecności czynników, które wskazują na rozwój ruchów osuwiskowych w przeszłości i 
występujących aktualnie. 

2. Teren wskazany do prowadzenia szczegółowego kartowania geologicznego w celu dokumentowania osuwisk. 
3. Skomplikowane warunki gruntowe; dla posadowienia obiektów budowlanych wymagana dokumentacja 
geotechniczna i geologiczno-inŜynierska***     

27 
Ru/tz 
----   

ark. 20 
ark. 11 

 

rejon 
Grzegorzowic i 

Łubowic 
------------ 
PłaskowyŜ 
Głubczycki 
----------- 
zlewnia 

przyrzecza Odry 

SFE  
stok wzgórza 

lessowego, podcięty 
przez dolinę Odry  
 

NL+P+W 
N - stok silnie nachylony, 
obecność licznych podcięć 

L  – obecność lessów mało 
odpornych na procesy 
denudacyjne 
P -  występowanie koluwiów  
W – obecność wód 
powierzchniowych płynących i 
podmokłości   

 iw + ew + er 
iw –  zróŜnicowana infiltracja wód, 
miejscami ukierunkowany system 
spływu wód 
ew – okresowa erozja wód opadowych i 
roztopowych 
er – wzmoŜone procesy erozji rzecznej 
przy wysokich stanach wód płynących w 
okresach intensywnych opadów 
atmosferycznych 

E do 10 m 10 – 200 

1. Stok zbudowany z lessów zlodowacenia 
północnopolskiego, leŜących na piaskach 
fluwioglacjalnych lub glinie zwałowej 
zlodowacenia środkowopolskiego 
2. UŜytkowanie: nieuŜytki, zabudowa 
jednorodzinna, droga gminna  
3. Powierzchnia: 15,6 ha 

1. Teren zagroŜony ruchami masowymi, wprowadzony do Rejestru Starostwa Raciborskiego.  Kwalifikacja 
terenu na podstawie obecności czynników, które wskazują na rozwój ruchów osuwiskowych w przeszłości i 
występujących aktualnie. 

2. Teren wskazany do prowadzenia szczegółowego kartowania geologicznego w celu dokumentowania osuwisk. 
3. Skomplikowane warunki gruntowe; dla posadowienia obiektów budowlanych wymagana dokumentacja 
geotechniczna i geologiczno-inŜynierska***     

28 
Ru/tz 
----   

ark. 20 
 

rejon 
Ligoty 
---------- 

PłaskowyŜ 
Głubczycki 
------------ 
zlewnia 

Przyrzecza 
Odry 

SFE  
stok wzgórza 

lessowego, podcięty 
przez dolinkę 
dopływu Odry 

NL+P+W 
N - stok silnie nachylony, 
obecność licznych podcięć 

L  – obecność lessów mało 
odpornych na procesy 
denudacyjne 
P -  występowanie koluwiów  
W – podmokłości   

 iw + ew  
iw –  zróŜnicowana infiltracja wód, 
miejscami ukierunkowany system 
spływu wód 
ew – okresowa erozja wód opadowych i 
roztopowych 
 

SW do 10 m 10 – 200 

1. Stok zbudowany z lessów zlodowacenia 
północnopolskiego, leŜących na piaskach 
fluwioglacjalnych lub glinie zwałowej 
zlodowacenia środkowopolskiego 
2. UŜytkowanie: nieuŜytki  
3. Powierzchnia:  1,5 ha 

1. Teren zagroŜony ruchami masowymi, wprowadzony do Rejestru Starostwa Raciborskiego.  Kwalifikacja 
terenu na podstawie obecności czynników, które wskazują na rozwój ruchów osuwiskowych w przeszłości i 
występujących aktualnie. 

2. Teren wskazany do prowadzenia szczegółowego kartowania geologicznego w celu dokumentowania osuwisk. 
3. Skomplikowane warunki gruntowe; dla posadowienia obiektów budowlanych wymagana dokumentacja 
geotechniczna i geologiczno-inŜynierska***     

29 
Ru 

----   
ark. 20 

 

rejon 
Brzeźnicy 
---------- 

PłaskowyŜ 
Głubczycki 
------------ 
zlewnia 

przyrzecza Odry 

SFE  
stok wzgórza 

lessowego, podcięty 
przez dolinkę 
dopływu Odry  

NL 
N - stok umiarkowanie nachylony, 
obecność licznych podcięć 

L  – obecność lessów mało 
odpornych na procesy 
denudacyjne 
 

 iw + ew 
iw –  zróŜnicowana infiltracja wód, 
miejscami ukierunkowany system 
spływu wód 
ew – okresowa erozja wód opadowych i 
roztopowych 
 

SW 
S 

do 10 m 5 – 100 

1. Stok zbudowany z lessów zlodowacenia 
północnopolskiego, leŜących na piaskach 
fluwioglacjalnych lub glinie zwałowej 
zlodowacenia środkowopolskiego 
2. UŜytkowanie: nieuŜytki, zabudowa 
jednorodzinna  
3. Powierzchnia: 7,5  ha 

1. Obszar predysponowany do rozwoju ruchów masowych. Kwalifikacja obszaru uwzględnia uwarunkowania 
geologiczno-morfologiczne, które nie wykluczają rozwoju ruchów masowych w przyszłości. Aktualnie brak czynnika 
inicjującego procesy stokowe.   
2. 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. 
3. 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 ***     

30 
Ru/tz 
----   

ark. 20 
 

rejon 
Brzeźnicy 
---------- 

PłaskowyŜ 
Głubczycki 
------------ 

zlewnia 
przyrzecza Odry 

SFE  
stok wzgórza 

lessowego, podcięty 
przez dolinkę 
dopływu Odry 

NL+P+W 
N - stok silnie nachylony, 
obecność licznych podcięć 

L  – obecność lessów mało 
odpornych na procesy 
denudacyjne 
P -  występowanie koluwiów  
W – podmokłości   

 iw + ew  
iw –  zróŜnicowana infiltracja wód, 
miejscami ukierunkowany system 
spływu wód 
ew – okresowa erozja wód opadowych i 
roztopowych 
 

NW do 10 m 10 – 200 

1. Stok zbudowany z lessów zlodowacenia 
północnopolskiego, leŜących na piaskach 
fluwioglacjalnych lub glinie zwałowej 
zlodowacenia środkowopolskiego 
2. UŜytkowanie: nieuŜytki, droga gminna  
3. Powierzchnia:  1,1 ha 

1. Teren zagroŜony ruchami masowymi, wprowadzony do Rejestru Starostwa Raciborskiego.  Kwalifikacja 
terenu na podstawie obecności czynników, które wskazują na rozwój ruchów osuwiskowych w przeszłości i 
występujących aktualnie. 

2. Teren wskazany do prowadzenia szczegółowego kartowania geologicznego w celu dokumentowania osuwisk. 
3. Skomplikowane warunki gruntowe; dla posadowienia obiektów budowlanych wymagana dokumentacja 
geotechniczna i geologiczno-inŜynierska***     

31 
Ru 

----   
ark. 19 

 

rejon  
Szonowic 
----------- 

PłaskowyŜ 
Głubczycki 

---------- 
zlewnia 

przyrzecza Odry 

SFE  
stok wzgórza 

lessowego, podcięty 
przez dolinkę cieku 

okresowego 

NL 
N - stok umiarkowanie nachylony, 
obecność licznych podcięć 

L  – obecność lessów mało 
odpornych na procesy 
denudacyjne 
 

 iw + ew 
iw –  zróŜnicowana infiltracja wód, 
miejscami ukierunkowany system 
spływu wód 
ew – okresowa erozja wód opadowych i 
roztopowych 
 

N do 10 m 5 – 100 

1. Stok zbudowany z lessów zlodowacenia 
północnopolskiego, leŜących na piaskach 
fluwioglacjalnych lub glinie zwałowej 
zlodowacenia środkowopolskiego 
2. UŜytkowanie: nieuŜytki, grunty rolne 
3. Powierzchnia:  7,1 ha 

1. Obszar predysponowany do rozwoju ruchów masowych. Kwalifikacja obszaru uwzględnia uwarunkowania 
geologiczno-morfologiczne, które nie wykluczają rozwoju ruchów masowych w przyszłości. Aktualnie brak czynnika 
inicjującego procesy stokowe.   
2. 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. 
3. 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 ***     



 12 

Predyspozycja obszaru Geomorfologia - parametry 
nachylenia (wartości dominujące) Numer 

w 
gminie 

Lokalizacja 
------------- 

region 
geograficzny 

----------- 
zlewnia II rzędu 

Typ obszaru - rzeźba terenu 
- elementy budowy 

geologicznej 
procesy geologiczne ekspozycja  wysokość 

względna   
kat 

nachylenie 

Geologia – litologia, geneza, wiek 
osadów 

UŜytkowanie terenu 
Powierzchnia obszaru ocenianego 

ZagroŜenia wynikające z predyspozycji obszaru do wystąpienia ruchów masowych 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

32 
Ru 

----   
ark. 19 

 

rejon  
Szonowic 
----------- 

PłaskowyŜ 
Głubczycki 

---------- 
zlewnia 

przyrzecza Odry 

SFE  
stok wzgórza 

lessowego, podcięty 
przez dolinkę cieku 

okresowego 

NL 
N - stok umiarkowanie nachylony, 
obecność licznych podcięć 

L  – obecność lessów mało 
odpornych na procesy 
denudacyjne 
 

 iw + ew 
iw –  zróŜnicowana infiltracja wód, 
miejscami ukierunkowany system 
spływu wód 
ew – okresowa erozja wód opadowych i 
roztopowych 
 

N do 10 m 5 – 100 

1. Stok zbudowany z lessów zlodowacenia 
północnopolskiego, leŜących na piaskach 
fluwioglacjalnych lub glinie zwałowej 
zlodowacenia środkowopolskiego 
2. UŜytkowanie: nieuŜytki, grunty rolne 
3. Powierzchnia: 3,6 ha 

1. Obszar predysponowany do rozwoju ruchów masowych. Kwalifikacja obszaru uwzględnia uwarunkowania 
geologiczno-morfologiczne, które nie wykluczają rozwoju ruchów masowych w przyszłości. Aktualnie brak czynnika 
inicjującego procesy stokowe.   
2. 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. 
3. 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 ***     

33 
Ru 

----   
ark. 19 
ark.  20 

 

rejon 
Czerwięcic 
----------- 

PłaskowyŜ 
Głubczycki 

---------- 
zlewnia 

przyrzecza Odry 

SFE  
stok wzgórza 

lessowego, podcięty 
przez dolinkę 
dopływu Odry  

NL 
N - stok umiarkowanie nachylony, 
obecność licznych podcięć 

L  – obecność lessów mało 
odpornych na procesy 
denudacyjne 
 

 iw + ew 
iw –  zróŜnicowana infiltracja wód, 
miejscami ukierunkowany system 
spływu wód 
ew – okresowa erozja wód opadowych i 
roztopowych 
 

NW 
N 
E 

NE 

do 10 m 5 – 100 

1. Stok zbudowany z lessów zlodowacenia 
północnopolskiego, leŜących na piaskach 
fluwioglacjalnych lub glinie zwałowej 
zlodowacenia środkowopolskiego 
2. UŜytkowanie: nieuŜytki, grunty rolne, las 
3. Powierzchnia:  19,5 ha 

1. Obszar predysponowany do rozwoju ruchów masowych. Kwalifikacja obszaru uwzględnia uwarunkowania 
geologiczno-morfologiczne, które nie wykluczają rozwoju ruchów masowych w przyszłości. Aktualnie brak czynnika 
inicjującego procesy stokowe.   
2. 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. 
3. 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 ***     

34 
Ru 

----   
ark. 19 
ark. 20 

 

rejon 
Czerwięcic 
----------- 

PłaskowyŜ 
Głubczycki 

---------- 
zlewnia 

przyrzecza Odry 

SFE  
stok wzgórza 

lessowego, podcięty 
przez dolinkę 
dopływu Odry  

NL 
N - stok umiarkowanie nachylony, 
obecność licznych podcięć 

L  – obecność lessów mało 
odpornych na procesy 
denudacyjne 
 

 iw + ew 
iw –  zróŜnicowana infiltracja wód, 
miejscami ukierunkowany system 
spływu wód 
ew – okresowa erozja wód opadowych i 
roztopowych 
 

W do 10 m 5 – 100 

1. Stok zbudowany z lessów zlodowacenia 
północnopolskiego, leŜących na piaskach 
fluwioglacjalnych lub glinie zwałowej 
zlodowacenia środkowopolskiego 
2. UŜytkowanie: nieuŜytki, grunty rolne 
3. Powierzchnia:  8,6 ha 

1. Obszar predysponowany do rozwoju ruchów masowych. Kwalifikacja obszaru uwzględnia uwarunkowania 
geologiczno-morfologiczne, które nie wykluczają rozwoju ruchów masowych w przyszłości. Aktualnie brak czynnika 
inicjującego procesy stokowe.   
2. 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. 
3. 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 ***     

35 
Ru 

----   
ark. 20 

 

rejon 
Brzeźnicy 
----------- 

PłaskowyŜ 
Głubczycki 

---------- 
zlewnia 

przyrzecza Odry 

SFE  
stok wzgórza 

lessowego, podcięty 
przez dolinkę cieku 

okresowego 

NL 
N - stok umiarkowanie nachylony, 
obecność licznych podcięć 

L  – obecność lessów mało 
odpornych na procesy 
denudacyjne 
 

 iw + ew 
iw –  zróŜnicowana infiltracja wód, 
miejscami ukierunkowany system 
spływu wód 
ew – okresowa erozja wód opadowych i 
roztopowych 
 

NE 
E 
 

do 10 m 5 – 100 

1. Stok zbudowany z lessów zlodowacenia 
północnopolskiego, leŜących na piaskach 
fluwioglacjalnych lub glinie zwałowej 
zlodowacenia środkowopolskiego 
2. UŜytkowanie: nieuŜytki, grunty rolne 
3. Powierzchnia:  6,8 ha 

1. Obszar predysponowany do rozwoju ruchów masowych. Kwalifikacja obszaru uwzględnia uwarunkowania 
geologiczno-morfologiczne, które nie wykluczają rozwoju ruchów masowych w przyszłości. Aktualnie brak czynnika 
inicjującego procesy stokowe.   
2. 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. 
3. 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 ***     

36 
Ru 

----   
ark. 20 

 

rejon 
Brzeźnicy 
----------- 

PłaskowyŜ 
Głubczycki 

---------- 
zlewnia 

przyrzecza Odry 

SFE  
stok wzgórza 

lessowego, podcięty 
przez dolinkę 
dopływu Odry  

NL 
N - stok umiarkowanie nachylony, 
obecność licznych podcięć 

L  – obecność lessów mało 
odpornych na procesy 
denudacyjne 
 

 iw + ew 
iw –  zróŜnicowana infiltracja wód, 
miejscami ukierunkowany system 
spływu wód 
ew – okresowa erozja wód opadowych i 
roztopowych 
 

SW 
W 

do 10 m 5 – 100 

1. Stok zbudowany z lessów zlodowacenia 
północnopolskiego, leŜących na piaskach 
fluwioglacjalnych lub glinie zwałowej 
zlodowacenia środkowopolskiego 
2. UŜytkowanie: nieuŜytki, grunty rolne 
3. Powierzchnia:  17,7 ha 

1. Obszar predysponowany do rozwoju ruchów masowych. Kwalifikacja obszaru uwzględnia uwarunkowania 
geologiczno-morfologiczne, które nie wykluczają rozwoju ruchów masowych w przyszłości. Aktualnie brak czynnika 
inicjującego procesy stokowe.   
2. 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. 
3. 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 ***     

37 
Ru/tz 
----   

ark. 20 
 

rejon 
Brzeźnicy 
----------- 

PłaskowyŜ 
Głubczycki 

---------- 
zlewnia 

przyrzecza Odry 

SFE  
stok wzgórza 

lessowego, podcięty 
przez dolinkę 
dopływu Odry 

NL+P+W 
N - stok silnie nachylony, 
obecność licznych podcięć 

L  – obecność lessów mało 
odpornych na procesy 
denudacyjne 
P -  występowanie koluwiów  
W – obecność wód 
powierzchniowych płynących i 
podmokłości   

 iw + ew + er 
iw –  zróŜnicowana infiltracja wód, 
miejscami ukierunkowany system 
spływu wód 
ew – okresowa erozja wód opadowych i 
roztopowych 
er – wzmoŜone procesy erozji rzecznej 
przy wysokich stanach wód płynących w 
okresach intensywnych opadów 
atmosferycznych 

N do 10 m 10 – 200 

1. Stok zbudowany z lessów zlodowacenia 
północnopolskiego, leŜących na piaskach 
fluwioglacjalnych lub glinie zwałowej 
zlodowacenia środkowopolskiego 
2. UŜytkowanie: nieuŜytki, las  
3. Powierzchnia:  2,7 ha 

1. Teren zagroŜony ruchami masowymi, wprowadzony do Rejestru Starostwa Raciborskiego.  Kwalifikacja 
terenu na podstawie obecności czynników, które wskazują na rozwój ruchów osuwiskowych w przeszłości i 
występujących aktualnie. 

2. Teren wskazany do prowadzenia szczegółowego kartowania geologicznego w celu dokumentowania osuwisk. 
3. Skomplikowane warunki gruntowe; dla posadowienia obiektów budowlanych wymagana dokumentacja 
geotechniczna i geologiczno-inŜynierska***     

38 
Ru 

----   
ark. 20 

 

rejon 
Brzeźnicy 
----------- 

PłaskowyŜ 
Głubczycki 

---------- 
zlewnia 

przyrzecza Odry 

SFE  
stok wzgórza 

lessowego, podcięty 
przez dolinkę 
dopływu Odry  

NL 
N - stok umiarkowanie nachylony, 
obecność licznych podcięć 

L  – obecność lessów mało 
odpornych na procesy 
denudacyjne 
 

 iw + ew 
iw –  zróŜnicowana infiltracja wód, 
miejscami ukierunkowany system 
spływu wód 
ew – okresowa erozja wód opadowych i 
roztopowych 
 

SW do 10 m 5 – 100 

1. Stok zbudowany z lessów zlodowacenia 
północnopolskiego, leŜących na piaskach 
fluwioglacjalnych lub glinie zwałowej 
zlodowacenia środkowopolskiego 
2. UŜytkowanie: nieuŜytki, grunty rolne  
3. Powierzchnia: 3,0 ha 

1. Obszar predysponowany do rozwoju ruchów masowych. Kwalifikacja obszaru uwzględnia uwarunkowania 
geologiczno-morfologiczne, które nie wykluczają rozwoju ruchów masowych w przyszłości. Aktualnie brak czynnika 
inicjującego procesy stokowe.   
2. 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. 
3. 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 ***     

39 
Ru/tz 
----   

ark. 20 
 

rejon 
Brzeźnicy 
----------- 

PłaskowyŜ 
Głubczycki 

---------- 
zlewnia 

przyrzecza Odry 

SFE  
stok wzgórza 

lessowego, podcięty 
przez dolinkę 
dopływu Odry 

NL+P+W 
N - stok silnie nachylony, 
obecność licznych podcięć 

L  – obecność lessów mało 
odpornych na procesy 
denudacyjne 
P -  występowanie koluwiów  
W – obecność wód 
powierzchniowych płynących i 
podmokłości   

 iw + ew + er 
iw –  zróŜnicowana infiltracja wód, 
miejscami ukierunkowany system 
spływu wód 
ew – okresowa erozja wód opadowych i 
roztopowych 
er – wzmoŜone procesy erozji rzecznej 
przy wysokich stanach wód płynących w 
okresach intensywnych opadów 
atmosferycznych 

S do 10 m 10 – 200 

1. Stok zbudowany z lessów zlodowacenia 
północnopolskiego, leŜących na piaskach 
fluwioglacjalnych lub glinie zwałowej 
zlodowacenia środkowopolskiego 
2. UŜytkowanie: nieuŜytki, zabudowa 
jednorodzinna, droga gminna 
3. Powierzchnia: 2,0 ha 

1. Teren zagroŜony ruchami masowymi, wprowadzony do Rejestru Starostwa Raciborskiego.  Kwalifikacja 
terenu na podstawie obecności czynników, które wskazują na rozwój ruchów osuwiskowych w przeszłości i 
występujących aktualnie. 

2. Teren wskazany do prowadzenia szczegółowego kartowania geologicznego w celu dokumentowania osuwisk. 
3. Skomplikowane warunki gruntowe; dla posadowienia obiektów budowlanych wymagana dokumentacja 
geotechniczna i geologiczno-inŜynierska***     
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Predyspozycja obszaru Geomorfologia - parametry 
nachylenia (wartości dominujące) Numer 

w 
gminie 

Lokalizacja 
------------- 

region 
geograficzny 

----------- 
zlewnia II rzędu 

Typ obszaru - rzeźba terenu 
- elementy budowy 

geologicznej 
procesy geologiczne ekspozycja  wysokość 

względna   
kat 

nachylenie 

Geologia – litologia, geneza, wiek 
osadów 

UŜytkowanie terenu 
Powierzchnia obszaru ocenianego 

ZagroŜenia wynikające z predyspozycji obszaru do wystąpienia ruchów masowych 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

40 
Ru/tz 
----   

ark. 20 
 

rejon 
Brzeźnicy 
----------- 

PłaskowyŜ 
Głubczycki 

---------- 
zlewnia 

przyrzecza Odry 

SFE  
stok wzgórza 

lessowego, podcięty 
przez dolinkę 
dopływu Odry 

NL+P+W 
N - stok silnie nachylony, 
obecność licznych podcięć 

L  – obecność lessów mało 
odpornych na procesy 
denudacyjne 
P -  występowanie koluwiów  
W – obecność wód 
powierzchniowych płynących i 
podmokłości   

 iw + ew + er 
iw –  zróŜnicowana infiltracja wód, 
miejscami ukierunkowany system 
spływu wód 
ew – okresowa erozja wód opadowych i 
roztopowych 
er – wzmoŜone procesy erozji rzecznej 
przy wysokich stanach wód płynących w 
okresach intensywnych opadów 
atmosferycznych 

N do 10 m 10 – 200 

1. Stok zbudowany z lessów zlodowacenia 
północnopolskiego, leŜących na piaskach 
fluwioglacjalnych lub glinie zwałowej 
zlodowacenia środkowopolskiego 
2. UŜytkowanie: nieuŜytki, droga gminna 
3. Powierzchnia: 0,4 ha 

1. Teren zagroŜony ruchami masowymi, wprowadzony do Rejestru Starostwa Raciborskiego.  Kwalifikacja 
terenu na podstawie obecności czynników, które wskazują na rozwój ruchów osuwiskowych w przeszłości i 
występujących aktualnie. 

2. Teren wskazany do prowadzenia szczegółowego kartowania geologicznego w celu dokumentowania osuwisk. 
3. Skomplikowane warunki gruntowe; dla posadowienia obiektów budowlanych wymagana dokumentacja 
geotechniczna i geologiczno-inŜynierska***     

41 
Ru/tz 
----   

ark. 20 
 

rejon 
Brzeźnicy 
----------- 

PłaskowyŜ 
Głubczycki 

---------- 
zlewnia 

przyrzecza Odry 

SFE  
stok wzgórza 

lessowego, podcięty 
przez dolinę Odry 

NL+P+W 
N - stok silnie nachylony, 
obecność licznych podcięć 

L  – obecność lessów mało 
odpornych na procesy 
denudacyjne 
P -  występowanie koluwiów  
W – obecność wód 
powierzchniowych płynących i 
podmokłości   

 iw + ew + er 
iw –  zróŜnicowana infiltracja wód, 
miejscami ukierunkowany system 
spływu wód 
ew – okresowa erozja wód opadowych i 
roztopowych 
er – wzmoŜone procesy erozji rzecznej 
przy wysokich stanach wód płynących w 
okresach intensywnych opadów 
atmosferycznych 

SE do 10 m 10 – 200 

1. Stok zbudowany z lessów zlodowacenia 
północnopolskiego, leŜących na piaskach 
fluwioglacjalnych lub glinie zwałowej 
zlodowacenia środkowopolskiego 
2. UŜytkowanie: nieuŜytki, zabudowa 
jednorodzinna, droga gminna 
3. Powierzchnia: 2,1 ha 

1. Teren zagroŜony ruchami masowymi, wprowadzony do Rejestru Starostwa Raciborskiego.  Kwalifikacja 
terenu na podstawie obecności czynników, które wskazują na rozwój ruchów osuwiskowych w przeszłości i 
występujących aktualnie. 

2. Teren wskazany do prowadzenia szczegółowego kartowania geologicznego w celu dokumentowania osuwisk. 
3. Skomplikowane warunki gruntowe; dla posadowienia obiektów budowlanych wymagana dokumentacja 
geotechniczna i geologiczno-inŜynierska***     

42 
Ru/tz 
----   

ark. 20 
 

rejon 
Brzeźnicy 
----------- 

PłaskowyŜ 
Głubczycki 

---------- 
zlewnia 

przyrzecza Odry 

SFE  
stok wzgórza 

lessowego, podcięty 
przez dolinkę 

dopływu Odry i 
dolinę Odry 

NL+P+W 
N - stok silnie nachylony, 
obecność licznych podcięć 

L  – obecność lessów mało 
odpornych na procesy 
denudacyjne 
P -  występowanie koluwiów  
W – obecność wód 
powierzchniowych płynących i 
podmokłości   

 iw + ew + er 
iw –  zróŜnicowana infiltracja wód, 
miejscami ukierunkowany system 
spływu wód 
ew – okresowa erozja wód opadowych i 
roztopowych 
er – wzmoŜone procesy erozji rzecznej 
przy wysokich stanach wód płynących w 
okresach intensywnych opadów 
atmosferycznych 

NW 
N 
E 

do 10 m 10 – 200 

1. Stok zbudowany z lessów zlodowacenia 
północnopolskiego, leŜących na piaskach 
fluwioglacjalnych lub glinie zwałowej 
zlodowacenia środkowopolskiego 
2. UŜytkowanie: nieuŜytki, zabudowa 
jednorodzinna, droga gminna 
3. Powierzchnia: 14,2 ha 

1. Teren zagroŜony ruchami masowymi, wprowadzony do Rejestru Starostwa Raciborskiego.  Kwalifikacja 
terenu na podstawie obecności czynników, które wskazują na rozwój ruchów osuwiskowych w przeszłości i 
występujących aktualnie. 

2. Teren wskazany do prowadzenia szczegółowego kartowania geologicznego w celu dokumentowania osuwisk. 
3. Skomplikowane warunki gruntowe; dla posadowienia obiektów budowlanych wymagana dokumentacja 
geotechniczna i geologiczno-inŜynierska***     

43 
Ru 

----   
ark. 19 

 

rejon 
Gamowa 
---------- 

PłaskowyŜ 
Głubczycki 

---------- 
zlewnia  
Psiny 

SRS 
stok równiny 
sandrowej  

rozcięty dolinką 
dopływu Psiny 

N L 
N – stok umiarkowanie  
nachylony 
L  – warstwy o róŜnej litologii i 
przepuszczalności  
 

iw  
iw – zróŜnicowana infiltracja wód 
 

W 
 

do 10 m 5 – 100 

1. Stok zbudowany z piasków 
fluwioglacjalnych, leŜących na glinie 
zwałowej (zlodowacenie środkowopolskie) 
2. UŜytkowanie: nieuŜytki, grunty rolne  
3. Powierzchnia: 3,2  ha 

1. Obszar predysponowany do rozwoju ruchów masowych. Kwalifikacja obszaru uwzględnia uwarunkowania 
geologiczno-morfologiczne, które nie wykluczają rozwoju ruchów masowych w przyszłości. Aktualnie brak czynnika 
inicjującego procesy stokowe.   
2. 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. 
3. 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 ***     

44 
Ru 

----   
ark. 19 

 

rejon  
Gamowa 
---------- 

PłaskowyŜ 
Głubczycki 

---------- 
zlewnia  
Psiny 

SFE  
stok wzgórza 

lessowego, podcięty 
przez dolinkę 

dopływu Psiny 

NL 
N - stok umiarkowanie nachylony, 
obecność licznych podcięć 

L  – obecność lessów mało 
odpornych na procesy 
denudacyjne 
 

 iw + ew 
iw –  zróŜnicowana infiltracja wód, 
miejscami ukierunkowany system 
spływu wód 
ew – okresowa erozja wód opadowych i 
roztopowych 
 

N do 10 m 5 – 100 

1. Stok zbudowany z lessów zlodowacenia 
północnopolskiego, leŜących na piaskach 
fluwioglacjalnych zlodowacenia 
środkowopolskiego 
2. UŜytkowanie: nieuŜytki, grunty rolne 
3. Powierzchnia: 2,7 ha 

1. Obszar predysponowany do rozwoju ruchów masowych. Kwalifikacja obszaru uwzględnia uwarunkowania 
geologiczno-morfologiczne, które nie wykluczają rozwoju ruchów masowych w przyszłości. Aktualnie brak czynnika 
inicjującego procesy stokowe.   
2. 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. 
3. 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 ***     

45 
Ru 

----   
ark. 19 

 

rejon 
Strzybnika 
----------- 

PłaskowyŜ 
Głubczycki 
----------- 
zlewnia 

przyrzecza Odry 

SFE  
stok wzgórza 

lessowego, rozcięty 
dolinką cieku 
okresowego 

NL 
N - stok umiarkowanie nachylony, 
obecność licznych podcięć 

L  – obecność lessów mało 
odpornych na procesy 
denudacyjne 
 

 iw + ew 
iw –  zróŜnicowana infiltracja wód, 
miejscami ukierunkowany system 
spływu wód 
ew – okresowa erozja wód opadowych i 
roztopowych 
 

S 
W 
E 

do 10 m 5 – 100 

1. Stok zbudowany z lessów zlodowacenia 
północnopolskiego, leŜących na piaskach 
fluwioglacjalnych zlodowacenia 
środkowopolskiego 
2. UŜytkowanie: nieuŜytki, grunty rolne 
3. Powierzchnia: 15,4 ha 

1. Obszar predysponowany do rozwoju ruchów masowych. Kwalifikacja obszaru uwzględnia uwarunkowania 
geologiczno-morfologiczne, które nie wykluczają rozwoju ruchów masowych w przyszłości. Aktualnie brak czynnika 
inicjującego procesy stokowe.   
2. 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. 
3. 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 ***     

46 
Ru 

----   
ark. 19 

rejon 
Strzybnika 
----------- 

PłaskowyŜ 
Głubczycki 
----------- 
zlewnia 

Przyrzecza 
Odry 

SFE  
stok wzgórza 

lessowego, rozcięty 
dolinką cieku 
okresowego 

NL 
N - stok umiarkowanie nachylony, 
obecność licznych podcięć 

L  – obecność lessów mało 
odpornych na procesy 
denudacyjne 
 

 iw + ew 
iw –  zróŜnicowana infiltracja wód, 
miejscami ukierunkowany system 
spływu wód 
ew – okresowa erozja wód opadowych i 
roztopowych 
 

S do 10 m 5 – 100 

1. Stok zbudowany z lessów zlodowacenia 
północnopolskiego, leŜących na piaskach 
fluwioglacjalnych zlodowacenia 
środkowopolskiego 
2. UŜytkowanie: nieuŜytki, grunty rolne 
3. Powierzchnia: 3,3 ha 

1. Obszar predysponowany do rozwoju ruchów masowych. Kwalifikacja obszaru uwzględnia uwarunkowania 
geologiczno-morfologiczne, które nie wykluczają rozwoju ruchów masowych w przyszłości. Aktualnie brak czynnika 
inicjującego procesy stokowe.   
2. 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. 
3. 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 ***     

47 
Ru 

----   
ark. 19 

 

rejon 
Strzybnika 
----------- 

PłaskowyŜ 
Głubczycki 
----------- 
zlewnia 

przyrzecza Odry 

SFE  
stok wzgórza 

lessowego, rozcięty 
dolinką cieku 
okresowego 

NL 
N - stok umiarkowanie nachylony, 
obecność licznych podcięć 

L  – obecność lessów mało 
odpornych na procesy 
denudacyjne 
 

 iw + ew 
iw –  zróŜnicowana infiltracja wód, 
miejscami ukierunkowany system 
spływu wód 
ew – okresowa erozja wód opadowych i 
roztopowych 
 

SE 
N 

NE 
do 10 m 5 – 100 

1. Stok zbudowany z lessów zlodowacenia 
północnopolskiego, leŜących na piaskach 
fluwioglacjalnych zlodowacenia 
środkowopolskiego 
2. UŜytkowanie: nieuŜytki, sady, grunty rolne 
3. Powierzchnia: 32,6 ha 

1. Obszar predysponowany do rozwoju ruchów masowych. Kwalifikacja obszaru uwzględnia uwarunkowania 
geologiczno-morfologiczne, które nie wykluczają rozwoju ruchów masowych w przyszłości. Aktualnie brak czynnika 
inicjującego procesy stokowe.   
2. 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. 
3. 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 ***     
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Predyspozycja obszaru Geomorfologia - parametry 
nachylenia (wartości dominujące) Numer 

w 
gminie 

Lokalizacja 
------------- 

region 
geograficzny 

----------- 
zlewnia II rzędu 

Typ obszaru - rzeźba terenu 
- elementy budowy 

geologicznej 
procesy geologiczne ekspozycja  wysokość 

względna   
kat 

nachylenie 

Geologia – litologia, geneza, wiek 
osadów 

UŜytkowanie terenu 
Powierzchnia obszaru ocenianego 

ZagroŜenia wynikające z predyspozycji obszaru do wystąpienia ruchów masowych 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

48 
Ru 

----   
ark. 19 

 

rejon 
Strzybnika 
----------- 

PłaskowyŜ 
Głubczycki 
----------- 
zlewnia 

przyrzecza Odry 

SFE  
stok wzgórza 

lessowego, rozcięty 
dolinką cieku 
okresowego 

NL 
N - stok umiarkowanie nachylony, 
obecność licznych podcięć 

L  – obecność lessów mało 
odpornych na procesy 
denudacyjne 
 

 iw + ew 
iw –  zróŜnicowana infiltracja wód, 
miejscami ukierunkowany system 
spływu wód 
ew – okresowa erozja wód opadowych i 
roztopowych 
 

W do 10 m 5 – 100 

1. Stok zbudowany z lessów zlodowacenia 
północnopolskiego, leŜących na piaskach 
fluwioglacjalnych zlodowacenia 
środkowopolskiego 
2. UŜytkowanie: nieuŜytki, las, grunty rolne 
3. Powierzchnia: 17,7 ha 

1. Obszar predysponowany do rozwoju ruchów masowych. Kwalifikacja obszaru uwzględnia uwarunkowania 
geologiczno-morfologiczne, które nie wykluczają rozwoju ruchów masowych w przyszłości. Aktualnie brak czynnika 
inicjującego procesy stokowe.   
2. 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. 
3. 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 ***     

49 
Ru 

----   
ark. 19 

 

rejon 
 Rudnika 
----------- 

PłaskowyŜ 
Głubczycki 
----------- 
zlewnia 

przyrzecza Odry 

SFE  
stok wzgórza 

lessowego, rozcięty 
dolinką cieku 
okresowego 

NL 
N - stok umiarkowanie nachylony, 
obecność licznych podcięć 

L  – obecność lessów mało 
odpornych na procesy 
denudacyjne 
 

 iw + ew 
iw –  zróŜnicowana infiltracja wód, 
miejscami ukierunkowany system 
spływu wód 
ew – okresowa erozja wód opadowych i 
roztopowych 
 

W 
SW 

do 10 m 5 – 100 

1. Stok zbudowany z lessów zlodowacenia 
północnopolskiego, leŜących na piaskach 
fluwioglacjalnych zlodowacenia 
środkowopolskiego 
2. UŜytkowanie: nieuŜytki, las 
3. Powierzchnia:  22,1 ha 

1. Obszar predysponowany do rozwoju ruchów masowych. Kwalifikacja obszaru uwzględnia uwarunkowania 
geologiczno-morfologiczne, które nie wykluczają rozwoju ruchów masowych w przyszłości. Aktualnie brak czynnika 
inicjującego procesy stokowe.   
2. 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. 
3. 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 ***     

50 
Ru/tz 
----   

ark. 20 
 

rejon  
Rudnika 
----------- 

PłaskowyŜ 
Głubczycki 
----------- 
zlewnia 

przyrzecza Odry 

SFE  
stok wzgórza 

lessowego, podcięty 
przez dolinkę 
dopływu Odry  

NL+P+W 
N - stok silnie nachylony, 
obecność licznych podcięć 

L  – obecność lessów mało 
odpornych na procesy 
denudacyjne 
P -  występowanie koluwiów  
W – obecność podmokłości   

 iw + ew  
iw –  zróŜnicowana infiltracja wód, 
miejscami ukierunkowany system 
spływu wód 
ew – okresowa erozja wód opadowych i 
roztopowych 
 

NW do 10 m 10 – 200 

1. Stok zbudowany z lessów zlodowacenia 
północnopolskiego, leŜących na piaskach 
fluwioglacjalnych lub glinie zwałowej 
zlodowacenia środkowopolskiego 
2. UŜytkowanie: nieuŜytki, lasy 
3. Powierzchnia:  14,1 ha 

1. Teren zagroŜony ruchami masowymi, wprowadzony do Rejestru Starostwa Raciborskiego.  Kwalifikacja 
terenu na podstawie obecności czynników, które wskazują na rozwój ruchów osuwiskowych w przeszłości i 
występujących aktualnie. 

2. Teren wskazany do prowadzenia szczegółowego kartowania geologicznego w celu dokumentowania osuwisk. 
3. Skomplikowane warunki gruntowe; dla posadowienia obiektów budowlanych wymagana dokumentacja 
geotechniczna i geologiczno-inŜynierska***     

51 
Ru/tz 
----   

ark. 18 
 

rejon  
Gamowa 
---------- 

PłaskowyŜ 
Głubczycki 

---------- 
zlewnia  
Psiny 

SFE  
stok wzgórza 

lessowego, rozcięty 
dolinką cieku 
okresowego 

NL+W 
N - stok silnie nachylony, 
obecność licznych podcięć 

L  – obecność lessów mało 
odpornych na procesy 
denudacyjne 
W – obecność podmokłości   

 iw + ew  
iw –  zróŜnicowana infiltracja wód, 
miejscami ukierunkowany system 
spływu wód 
ew – okresowa erozja wód opadowych i 
roztopowych 
 

NW do 10 m 10 – 200 

1. Stok zbudowany z lessów zlodowacenia 
północnopolskiego, leŜących na piaskach 
fluwioglacjalnych zlodowacenia 
środkowopolskiego 
2. UŜytkowanie: nieuŜytki 
3. Powierzchnia: 0,9 ha 

1. Teren zagroŜony ruchami masowymi, wprowadzony do Rejestru Starostwa Raciborskiego.  Kwalifikacja 
terenu na podstawie obecności czynników, które wskazują na rozwój ruchów osuwiskowych w przeszłości i 
występujących aktualnie. 

2. Teren wskazany do prowadzenia szczegółowego kartowania geologicznego w celu dokumentowania osuwisk. 
3. Skomplikowane warunki gruntowe; dla posadowienia obiektów budowlanych wymagana dokumentacja 
geotechniczna i geologiczno-inŜynierska***     

52 
Ru 

----   
ark. 20 

 

rejon  
Gamowa 
---------- 

PłaskowyŜ 
Głubczycki 

---------- 
zlewnia  
Psiny 

SFE  
stok wzgórza 

lessowego, rozcięty 
dolinką cieku 
okresowego 

NL 
N - stok umiarkowanie nachylony, 
obecność licznych podcięć 

L  – obecność lessów mało 
odpornych na procesy 
denudacyjne 
 

 iw + ew 
iw –  zróŜnicowana infiltracja wód, 
miejscami ukierunkowany system 
spływu wód 
ew – okresowa erozja wód opadowych i 
roztopowych 
 

W 
S 

do 10 m 5 – 100 

1. Stok zbudowany z lessów zlodowacenia 
północnopolskiego, leŜących na piaskach 
fluwioglacjalnych zlodowacenia 
środkowopolskiego 
2. UŜytkowanie: nieuŜytki, grunty rolne 
3. Powierzchnia: 8,6 ha 

1. Obszar predysponowany do rozwoju ruchów masowych. Kwalifikacja obszaru uwzględnia uwarunkowania 
geologiczno-morfologiczne, które nie wykluczają rozwoju ruchów masowych w przyszłości. Aktualnie brak czynnika 
inicjującego procesy stokowe.   
2. 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. 
3. 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 ***     

53 
Ru 

----   
ark. 19 

 

rejon  
Gamowa 
---------- 

PłaskowyŜ 
Głubczycki 

---------- 
zlewnia  
Psiny 

SFE  
stok wzgórza 

lessowego, rozcięty 
dolinką cieku 
okresowego 

NL 
N - stok umiarkowanie nachylony, 
obecność licznych podcięć 

L  – obecność lessów mało 
odpornych na procesy 
denudacyjne 
 

 iw + ew 
iw –  zróŜnicowana infiltracja wód, 
miejscami ukierunkowany system 
spływu wód 
ew – okresowa erozja wód opadowych i 
roztopowych 
 

N do 10 m 5 – 100 

1. Stok zbudowany z lessów zlodowacenia 
północnopolskiego, leŜących na piaskach 
fluwioglacjalnych zlodowacenia 
środkowopolskiego 
2. UŜytkowanie: nieuŜytki, boisko 
3. Powierzchnia:  1,3 ha 

1. Obszar predysponowany do rozwoju ruchów masowych. Kwalifikacja obszaru uwzględnia uwarunkowania 
geologiczno-morfologiczne, które nie wykluczają rozwoju ruchów masowych w przyszłości. Aktualnie brak czynnika 
inicjującego procesy stokowe.   
2. 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. 
3. 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 ***     

54 
Ru 

----   
ark. 19 

 

rejon 
Strzybnika 
----------- 

PłaskowyŜ 
Głubczycki 
----------- 
zlewnia 

przyrzecza Odry 

SFE  
stok wzgórza 

lessowego, rozcięty 
dolinką cieku 
okresowego 

NL 
N - stok umiarkowanie nachylony, 
obecność licznych podcięć 

L  – obecność lessów mało 
odpornych na procesy 
denudacyjne 
 

 iw + ew 
iw –  zróŜnicowana infiltracja wód, 
miejscami ukierunkowany system 
spływu wód 
ew – okresowa erozja wód opadowych i 
roztopowych 
 

S do 10 m 5 – 100 

1. Stok zbudowany z lessów zlodowacenia 
północnopolskiego, leŜących na piaskach 
fluwioglacjalnych zlodowacenia 
środkowopolskiego 
2. UŜytkowanie: las 
3. Powierzchnia:  7,5 ha 

1. Obszar predysponowany do rozwoju ruchów masowych. Kwalifikacja obszaru uwzględnia uwarunkowania 
geologiczno-morfologiczne, które nie wykluczają rozwoju ruchów masowych w przyszłości. Aktualnie brak czynnika 
inicjującego procesy stokowe.   
2. 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. 
3. 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 ***     

55 
Ru/tz 
----   

ark. 20 
 

rejon 
Strzybnika 
----------- 

PłaskowyŜ 
Głubczycki 
----------- 
zlewnia 

przyrzecza Odry 

SFE  
stok wzgórza 

lessowego, rozcięty 
dolinką cieku 
okresowego 

NL+P+W 
N - stok silnie nachylony, 
obecność licznych podcięć 

L  – obecność lessów mało 
odpornych na procesy 
denudacyjne 
P -  występowanie koluwiów  
W – obecność podmokłości   

 iw + ew  
iw –  zróŜnicowana infiltracja wód, 
miejscami ukierunkowany system 
spływu wód 
ew – okresowa erozja wód opadowych i 
roztopowych 
 

NW do 10 m 10 – 200 

1. Stok zbudowany z lessów zlodowacenia 
północnopolskiego, leŜących na piaskach 
fluwioglacjalnych lub glinie zwałowej 
zlodowacenia środkowopolskiego 
2. UŜytkowanie: nieuŜytki, las, zabudowa 
jednorodzinna, droga gminna 
3. Powierzchnia: 12,3 ha 

1. Teren zagroŜony ruchami masowymi, wprowadzony do Rejestru Starostwa Raciborskiego.  Kwalifikacja 
terenu na podstawie obecności czynników, które wskazują na rozwój ruchów osuwiskowych w przeszłości i 
występujących aktualnie. 

2. Teren wskazany do prowadzenia szczegółowego kartowania geologicznego w celu dokumentowania osuwisk. 
3. Skomplikowane warunki gruntowe; dla posadowienia obiektów budowlanych wymagana dokumentacja 
geotechniczna i geologiczno-inŜynierska***     

56 
Ru 

----   
ark. 19 

 

rejon  
Rudnika 
----------- 

PłaskowyŜ 
Głubczycki 
----------- 
zlewnia 

przyrzecza Odry 

SFE  
stok wzgórza 

lessowego, rozcięty 
dolinką cieku 
okresowego 

NL 
N - stok umiarkowanie nachylony, 
obecność licznych podcięć 

L  – obecność lessów mało 
odpornych na procesy 
denudacyjne 
 

 iw + ew 
iw –  zróŜnicowana infiltracja wód, 
miejscami ukierunkowany system 
spływu wód 
ew – okresowa erozja wód opadowych i 
roztopowych 
 

S do 10 m 5 – 100 

1. Stok zbudowany z lessów zlodowacenia 
północnopolskiego, leŜących na piaskach 
fluwioglacjalnych zlodowacenia 
środkowopolskiego 
2. UŜytkowanie: nieuŜytki, grunty rolne 
3. Powierzchnia:  2,9 ha 

1. Teren zagroŜony ruchami masowymi, wprowadzony do Rejestru Starostwa Raciborskiego.  Kwalifikacja 
terenu na podstawie obecności czynników, które wskazują na rozwój ruchów osuwiskowych w przeszłości i 
występujących aktualnie. 

2. Teren wskazany do prowadzenia szczegółowego kartowania geologicznego w celu dokumentowania osuwisk. 
3. Skomplikowane warunki gruntowe; dla posadowienia obiektów budowlanych wymagana dokumentacja 
geotechniczna i geologiczno-inŜynierska***     
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Predyspozycja obszaru Geomorfologia - parametry 
nachylenia (wartości dominujące) Numer 

w 
gminie 

Lokalizacja 
------------- 

region 
geograficzny 

----------- 
zlewnia II rzędu 

Typ obszaru - rzeźba terenu 
- elementy budowy 

geologicznej 
procesy geologiczne ekspozycja  wysokość 

względna   
kat 

nachylenie 

Geologia – litologia, geneza, wiek 
osadów 

UŜytkowanie terenu 
Powierzchnia obszaru ocenianego 

ZagroŜenia wynikające z predyspozycji obszaru do wystąpienia ruchów masowych 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

57 
Ru 

----   
ark. 19 

 

rejon 
Strzybnika 
----------- 

PłaskowyŜ 
Głubczycki 
----------- 
zlewnia 

przyrzecza Odry 

SFE  
stok wzgórza 

lessowego, rozcięty 
dolinką cieku 
okresowego 

NL 
N - stok umiarkowanie nachylony, 
obecność licznych podcięć 

L  – obecność lessów mało 
odpornych na procesy 
denudacyjne 
 

 iw + ew 
iw –  zróŜnicowana infiltracja wód, 
miejscami ukierunkowany system 
spływu wód 
ew – okresowa erozja wód opadowych i 
roztopowych 
 

N do 10 m 5 – 100 

1. Stok zbudowany z lessów zlodowacenia 
północnopolskiego, leŜących na piaskach 
fluwioglacjalnych zlodowacenia 
środkowopolskiego 
2. UŜytkowanie: las 
3. Powierzchnia: 6,8 ha 

1. Obszar predysponowany do rozwoju ruchów masowych. Kwalifikacja obszaru uwzględnia uwarunkowania 
geologiczno-morfologiczne, które nie wykluczają rozwoju ruchów masowych w przyszłości. Aktualnie brak czynnika 
inicjującego procesy stokowe.   
2. 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. 
3. 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 ***     

58 
Ru 

----   
ark. 19 
ark. 27 

 

rejon 
 Rudnika 
----------- 

PłaskowyŜ 
Głubczycki 
----------- 
zlewnia 

przyrzecza Odry 

SFE  
stok wzgórza 

lessowego, rozcięty 
dolinką cieku 
okresowego 

NL 
N - stok umiarkowanie nachylony, 
obecność licznych podcięć 

L  – obecność lessów mało 
odpornych na procesy 
denudacyjne 
 

 iw + ew 
iw –  zróŜnicowana infiltracja wód, 
miejscami ukierunkowany system 
spływu wód 
ew – okresowa erozja wód opadowych i 
roztopowych 
 

NW do 10 m 5 – 100 

1. Stok zbudowany z lessów zlodowacenia 
północnopolskiego, leŜących na piaskach 
fluwioglacjalnych zlodowacenia 
środkowopolskiego 
2. UŜytkowanie: las 
3. Powierzchnia: 8,5 ha 

1. Obszar predysponowany do rozwoju ruchów masowych. Kwalifikacja obszaru uwzględnia uwarunkowania 
geologiczno-morfologiczne, które nie wykluczają rozwoju ruchów masowych w przyszłości. Aktualnie brak czynnika 
inicjującego procesy stokowe.   
2. 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. 
3. 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 ***     

59 
Ru 

----   
ark. 19 

 

rejon 
 Rudnika 
----------- 

PłaskowyŜ 
Głubczycki 
----------- 
zlewnia 

przyrzecza Odry 

SFE  
stok wzgórza 

lessowego, rozcięty 
dolinką cieku 
okresowego 

NL 
N - stok umiarkowanie nachylony, 
obecność licznych podcięć 

L  – obecność lessów mało 
odpornych na procesy 
denudacyjne 
 

 iw + ew 
iw –  zróŜnicowana infiltracja wód, 
miejscami ukierunkowany system 
spływu wód 
ew – okresowa erozja wód opadowych i 
roztopowych 
 

W 
NW 

do 10 m 5 – 100 

1. Stok zbudowany z lessów zlodowacenia 
północnopolskiego, leŜących na piaskach 
fluwioglacjalnych zlodowacenia 
środkowopolskiego 
2. UŜytkowanie: nieuŜytki, grunty orne 
3. Powierzchnia: 4,5 ha 

1. Obszar predysponowany do rozwoju ruchów masowych. Kwalifikacja obszaru uwzględnia uwarunkowania 
geologiczno-morfologiczne, które nie wykluczają rozwoju ruchów masowych w przyszłości. Aktualnie brak czynnika 
inicjującego procesy stokowe.   
2. 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. 
3. 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 ***     

60 
Ru/tz 
----   

ark. 19 
 

rejon 
 Rudnika 
----------- 

PłaskowyŜ 
Głubczycki 
----------- 
zlewnia 

przyrzecza Odry 

SFE  
stok wzgórza 

lessowego, podcięty 
przez dolinkę 
dopływu Odry  

NL+P+W 
N - stok silnie nachylony, 
obecność licznych podcięć 

L  – obecność lessów mało 
odpornych na procesy 
denudacyjne 
P -  występowanie koluwiów  
W – obecność wód 
powierzchniowych płynących i 
podmokłości   

 iw + ew + er 
iw –  zróŜnicowana infiltracja wód, 
miejscami ukierunkowany system 
spływu wód 
ew – okresowa erozja wód opadowych i 
roztopowych 
er – wzmoŜone procesy erozji rzecznej 
przy wysokich stanach wód płynących w 
okresach intensywnych opadów 
atmosferycznych 

W do 10 m 10 – 200 

1. Stok zbudowany z lessów zlodowacenia 
północnopolskiego, leŜących na piaskach 
fluwioglacjalnych lub glinie zwałowej 
zlodowacenia środkowopolskiego 
2. UŜytkowanie: nieuŜytki, zabudowa 
jednorodzinna 
3. Powierzchnia: 4,0 ha 

1. Teren zagroŜony ruchami masowymi, wprowadzony do Rejestru Starostwa Raciborskiego.  Kwalifikacja 
terenu na podstawie obecności czynników, które wskazują na rozwój ruchów osuwiskowych w przeszłości i 
występujących aktualnie. 

2. Teren wskazany do prowadzenia szczegółowego kartowania geologicznego w celu dokumentowania osuwisk. 
3. Skomplikowane warunki gruntowe; dla posadowienia obiektów budowlanych wymagana dokumentacja 
geotechniczna i geologiczno-inŜynierska***     

61 
Ru 

----   
ark. 19 

 

rejon 
 Rudnika 
----------- 

PłaskowyŜ 
Głubczycki 
----------- 
zlewnia 

przyrzecza Odry 

SFE  
stok wzgórza 

lessowego, podcięty 
przez dolinkę 
dopływu Odry  

NL+P+W 
N - stok silnie nachylony, 
obecność licznych podcięć 

L  – obecność lessów mało 
odpornych na procesy 
denudacyjne 
P -  występowanie koluwiów  
W – obecność wód 
powierzchniowych płynących i 
podmokłości   

 iw + ew + er 
iw –  zróŜnicowana infiltracja wód, 
miejscami ukierunkowany system 
spływu wód 
ew – okresowa erozja wód opadowych i 
roztopowych 
er – wzmoŜone procesy erozji rzecznej 
przy wysokich stanach wód płynących w 
okresach intensywnych opadów 
atmosferycznych 

NW do 10 m 10 – 200 

1. Stok zbudowany z lessów zlodowacenia 
północnopolskiego, leŜących na piaskach 
fluwioglacjalnych lub glinie zwałowej 
zlodowacenia środkowopolskiego 
2. UŜytkowanie: nieuŜytki 
3. Powierzchnia: 1,5 ha 

1. Teren zagroŜony ruchami masowymi, wprowadzony do Rejestru Starostwa Raciborskiego.  Kwalifikacja 
terenu na podstawie obecności czynników, które wskazują na rozwój ruchów osuwiskowych w przeszłości i 
występujących aktualnie. 

2. Teren wskazany do prowadzenia szczegółowego kartowania geologicznego w celu dokumentowania osuwisk. 
3. Skomplikowane warunki gruntowe; dla posadowienia obiektów budowlanych wymagana dokumentacja 
geotechniczna i geologiczno-inŜynierska***     

62 
Ru/tz 
----   

ark. 20 
 

rejon 
 Rudnika 
----------- 

PłaskowyŜ 
Głubczycki 
----------- 
zlewnia 

przyrzecza Odry 

SFE  
stok wzgórza 

lessowego, podcięty 
przez dolinkę 
dopływu Odry  

NL+P+W 
N - stok silnie nachylony, 
obecność licznych podcięć 

L  – obecność lessów mało 
odpornych na procesy 
denudacyjne 
P -  występowanie koluwiów  
W – obecność wód 
powierzchniowych płynących i 
podmokłości   

 iw + ew + er 
iw –  zróŜnicowana infiltracja wód, 
miejscami ukierunkowany system 
spływu wód 
ew – okresowa erozja wód opadowych i 
roztopowych 
er – wzmoŜone procesy erozji rzecznej 
przy wysokich stanach wód płynących w 
okresach intensywnych opadów 
atmosferycznych 

N do 10 m 10 – 200 

1. Stok zbudowany z lessów zlodowacenia 
północnopolskiego, leŜących na piaskach 
fluwioglacjalnych lub glinie zwałowej 
zlodowacenia środkowopolskiego 
2. UŜytkowanie: nieuŜytki, zabudowa 
jednorodzinna, droga gminna 
3. Powierzchnia: 1,2 ha 

1. Teren zagroŜony ruchami masowymi, wprowadzony do Rejestru Starostwa Raciborskiego.  Kwalifikacja 
terenu na podstawie obecności czynników, które wskazują na rozwój ruchów osuwiskowych w przeszłości i 
występujących aktualnie. 

2. Teren wskazany do prowadzenia szczegółowego kartowania geologicznego w celu dokumentowania osuwisk. 
3. Skomplikowane warunki gruntowe; dla posadowienia obiektów budowlanych wymagana dokumentacja 
geotechniczna i geologiczno-inŜynierska***     

63 
Ru 

----   
ark. 20 

 

rejon 
 Rudnika 
----------- 

PłaskowyŜ 
Głubczycki 
----------- 
zlewnia 

przyrzecza Odry 

SFE  
stok wzgórza 

lessowego, podcięty 
przez dolinkę 
dopływu Odry  

NL+P+W 
N - stok silnie nachylony, 
obecność licznych podcięć 

L  – obecność lessów mało 
odpornych na procesy 
denudacyjne 
P -  występowanie koluwiów  
W – obecność wód 
powierzchniowych płynących i 
podmokłości   

 iw + ew + er 
iw –  zróŜnicowana infiltracja wód, 
miejscami ukierunkowany system 
spływu wód 
ew – okresowa erozja wód opadowych i 
roztopowych 
er – wzmoŜone procesy erozji rzecznej 
przy wysokich stanach wód płynących w 
okresach intensywnych opadów 
atmosferycznych 

N do 10 m 10 – 200 

1. Stok zbudowany z lessów zlodowacenia 
północnopolskiego, leŜących na piaskach 
fluwioglacjalnych lub glinie zwałowej 
zlodowacenia środkowopolskiego 
2. UŜytkowanie: nieuŜytki, droga gminna 
3. Powierzchnia: 2,7 ha 

1. Teren zagroŜony ruchami masowymi, wprowadzony do Rejestru Starostwa Raciborskiego.  Kwalifikacja 
terenu na podstawie obecności czynników, które wskazują na rozwój ruchów osuwiskowych w przeszłości i 
występujących aktualnie. 

2. Teren wskazany do prowadzenia szczegółowego kartowania geologicznego w celu dokumentowania osuwisk. 
3. Skomplikowane warunki gruntowe; dla posadowienia obiektów budowlanych wymagana dokumentacja 
geotechniczna i geologiczno-inŜynierska***     

64 
Ru 

----   
ark. 20 

 

rejon 
 Rudnika 
----------- 

PłaskowyŜ 
Głubczycki 
----------- 
zlewnia 

przyrzecza Odry 

SFE  
stok wzgórza 

lessowego, rozcięty 
dolinką cieku 
okresowego 

NL 
N - stok umiarkowanie nachylony, 
obecność licznych podcięć 

L  – obecność lessów mało 
odpornych na procesy 
denudacyjne 
 

 iw + ew 
iw –  zróŜnicowana infiltracja wód, 
miejscami ukierunkowany system 
spływu wód 
ew – okresowa erozja wód opadowych i 
roztopowych 
 

N 
NW 

do 10 m 5 – 100 

1. Stok zbudowany z lessów zlodowacenia 
północnopolskiego, leŜących na piaskach 
fluwioglacjalnych zlodowacenia 
środkowopolskiego 
2. UŜytkowanie: nieuŜytki, grunty rolne 
3. Powierzchnia: 6,1ha 

1. Obszar predysponowany do rozwoju ruchów masowych. Kwalifikacja obszaru uwzględnia uwarunkowania 
geologiczno-morfologiczne, które nie wykluczają rozwoju ruchów masowych w przyszłości. Aktualnie brak czynnika 
inicjującego procesy stokowe.   
2. 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. 
3. 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 ***     



 16 

Predyspozycja obszaru Geomorfologia - parametry 
nachylenia (wartości dominujące) Numer 

w 
gminie 

Lokalizacja 
------------- 

region 
geograficzny 

----------- 
zlewnia II rzędu 

Typ obszaru - rzeźba terenu 
- elementy budowy 

geologicznej 
procesy geologiczne ekspozycja  wysokość 

względna   
kat 

nachylenie 

Geologia – litologia, geneza, wiek 
osadów 

UŜytkowanie terenu 
Powierzchnia obszaru ocenianego 

ZagroŜenia wynikające z predyspozycji obszaru do wystąpienia ruchów masowych 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

65 
Ru 

----   
ark. 20 

 

rejon 
 Rudnika 
----------- 

PłaskowyŜ 
Głubczycki 
----------- 
zlewnia 

przyrzecza Odry 

SFE  
stok wzgórza 

lessowego, rozcięty 
dolinką cieku 
okresowego 

NL 
N - stok umiarkowanie nachylony, 
obecność licznych podcięć 

L  – obecność lessów mało 
odpornych na procesy 
denudacyjne 
 

 iw + ew 
iw –  zróŜnicowana infiltracja wód, 
miejscami ukierunkowany system 
spływu wód 
ew – okresowa erozja wód opadowych i 
roztopowych 
 

SE 
NE 

do 10 m 5 – 100 

1. Stok zbudowany z lessów zlodowacenia 
północnopolskiego, leŜących na piaskach 
fluwioglacjalnych zlodowacenia 
środkowopolskiego 
2. UŜytkowanie: nieuŜytki, grunty rolne 
3. Powierzchnia:  5,9 ha 

1. Obszar predysponowany do rozwoju ruchów masowych. Kwalifikacja obszaru uwzględnia uwarunkowania 
geologiczno-morfologiczne, które nie wykluczają rozwoju ruchów masowych w przyszłości. Aktualnie brak czynnika 
inicjującego procesy stokowe.   
2. 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. 
3. 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 ***     

jednostka administracyjna: GMINA RACIBÓRZ 

1 
Ra/tz 
----   

ark. 20 
 

rejon  
Miedoni 
---------- 

PłaskowyŜ 
Głubczycki 

---------- 
zlewnia 

przyrzecza Odry 

SFE  
stok wzgórza 

lessowego, podcięty 
przez dolinę 

dopływu Odry i 
dolinkę cieku 
okresowego 

NL+W 
N - stok silnie nachylony, 
obecność licznych podcięć, 
krawędzi 

L  – obecność lessów mało 
odpornych na procesy 
denudacyjne 
W – obecność wód 
powierzchniowych płynących  
  

iw + ew + er 
iw –  zróŜnicowana infiltracja wód  
ew – okresowa erozja wód opadowych i 
roztopowych 
er – wzmoŜone procesy erozji rzecznej 
przy wysokich stanach wód płynących w 
okresach intensywnych opadów 
atmosferycznych 

S 
W 
 

do 10 m 10 – 200 

1. Stok zbudowany z lessów zlodowacenia 
północnopolskiego, dolinki wypełnione 
deluwiami glin, miejscami występują koluwia 
2. UŜytkowanie: nieuŜytki, grunty rolne 
3. Powierzchnia:  8,5 ha 

1. Teren zagroŜony ruchami masowymi, wprowadzony do Rejestru Starostwa Raciborskiego.  Kwalifikacja 
terenu na podstawie obecności czynników, które wskazują na rozwój ruchów osuwiskowych w przeszłości i 
występujących aktualnie. 

2. Teren wskazany do prowadzenia szczegółowego kartowania geologicznego w celu dokumentowania osuwisk. 
3. Skomplikowane warunki gruntowe; dla posadowienia obiektów budowlanych wymagana dokumentacja 
geotechniczna i geologiczno-inŜynierska***     

2 
Ra 

----   
ark. 27 

 

rejon  
Miedoni 
---------- 

PłaskowyŜ 
Głubczycki 

---------- 
zlewnia 

przyrzecza Odry 

SFE  
stok wzgórza 

lessowego, rozcięty 
przez dolinkę cieku 

okresowego 

NL 
N - stok umiarkowanie nachylony, 
obecność licznych podcięć 

L  – obecność lessów mało 
odpornych na procesy 
denudacyjne 
 

iw + ew  
iw –  zróŜnicowana infiltracja wód  
ew – okresowa erozja wód opadowych i 
roztopowych 
 

N 
S 

do 10 m 5 – 100 

1. Stok zbudowany z lessów zlodowacenia 
północnopolskiego, dolinki wypełnione 
deluwiami glin 
2. UŜytkowanie: nieuŜytki, grunty rolne 
3. Powierzchnia: 10,7 ha 

1. Obszar predysponowany do rozwoju ruchów masowych. Kwalifikacja obszaru uwzględnia uwarunkowania 
geologiczno-morfologiczne, które nie wykluczają rozwoju ruchów masowych w przyszłości. Aktualnie brak czynnika 
inicjującego procesy stokowe.   
2. Zmiana parametrów stoku wskutek prowadzenia prac ziemnych/górniczych poprzez prowadzenie wykopów (o 
głębokości > 3m), podcięcie stoku  lub nadsypywanie (przekraczające wartości nachylenia 150) moŜe uaktywnić 
procesy osuwiskowe. 
3. 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 ***     

3 
Ra 

----   
ark. 28 

 

rejon 
Proszowiec 

---------- 
PłaskowyŜ 
Głubczycki 

---------- 
zlewnia 

przyrzecza Odry 

SWP 
stok wysoczyzny 
polodowcowej 

erozyjnie rozcięty 
dolinką cieku 

N L 
N – stok umiarkowanie  
nachylony, obecność licznych 
podcięć 
L  – warstwy o róŜnej litologii i 
przepuszczalności  
 

iw  
iw – zróŜnicowana infiltracja wód 
 

N 
S 

do 10 m 5 – 100 

1. Stok zbudowany z gliny zwałowej, z 
przewarstwieniami i soczewkami 
piaszczystymi lub pylastymi, zlodowacenia 
środkowopolskiego 
2. UŜytkowanie: nieuŜytki, grunty rolne,   
3. Powierzchnia:  8,7 ha 

1. Obszar predysponowany do rozwoju ruchów masowych. Kwalifikacja obszaru uwzględnia uwarunkowania 
geologiczno-morfologiczne, które nie wykluczają rozwoju ruchów masowych w przyszłości. Aktualnie brak czynnika 
inicjującego procesy stokowe.   
2. Zmiana parametrów stoku wskutek prowadzenia prac ziemnych/górniczych poprzez prowadzenie wykopów (o 
głębokości > 3m), podcięcie stoku  lub nadsypywanie (przekraczające wartości nachylenia 150) moŜe uaktywnić 
procesy osuwiskowe. 
3. 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 ***     

4 
Ra 

----   
ark. 28 

 

rejon 
Proszowiec 

---------- 
PłaskowyŜ 
Głubczycki 

---------- 
zlewnia 

przyrzecza Odry 

SFE  
stok wzgórza 
lessowego, 

erozyjnie rozcięty 
przez dolinkę 
dopływu Odry 

NL+W 
N - stok umiarkowanie nachylony, 
obecność licznych podcięć 

L  – obecność lessów mało 
odpornych na procesy 
denudacyjne 
W – obecność wód 
powierzchniowych płynących  

iw + ew + er 
iw –  zróŜnicowana infiltracja wód  
ew – okresowa erozja wód opadowych i 
roztopowych 
er – wzmoŜone procesy erozji rzecznej 
przy wysokich stanach wód płynących w 
okresach intensywnych opadów 
atmosferycznych 

N 
S 

do 10 m 5 – 100 

1. Stok zbudowany z lessów zlodowacenia 
północnopolskiego, dolinki wypełnione 
deluwiami glin 
2. UŜytkowanie: nieuŜytki, grunty rolne 
3. Powierzchnia: 13,3 ha 

1. Obszar predysponowany do rozwoju ruchów masowych. Kwalifikacja obszaru uwzględnia uwarunkowania 
geologiczno-morfologiczne, które nie wykluczają rozwoju ruchów masowych w przyszłości. Aktualnie brak czynnika 
inicjującego procesy stokowe.   
2. Zmiana parametrów stoku wskutek prowadzenia prac ziemnych/górniczych poprzez prowadzenie wykopów (o 
głębokości > 3m), podcięcie stoku  lub nadsypywanie (przekraczające wartości nachylenia 150) moŜe uaktywnić 
procesy osuwiskowe. 
3. 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 ***     

5 
Ra 

----   
ark. 28 

 

rejon 
Proszowiec 

---------- 
PłaskowyŜ 
Głubczycki 

---------- 
zlewnia 

przyrzecza Odry 

SFE  
stok wzgórza 
lessowego, 

erozyjnie rozcięty 
przez dolinkę 
dopływu Odry 

NL+W 
N - stok umiarkowanie nachylony, 
obecność licznych podcięć 

L  – obecność lessów mało 
odpornych na procesy 
denudacyjne 
W – obecność wód 
powierzchniowych płynących  

iw + ew + er 
iw –  zróŜnicowana infiltracja wód  
ew – okresowa erozja wód opadowych i 
roztopowych 
er – wzmoŜone procesy erozji rzecznej 
przy wysokich stanach wód płynących w 
okresach intensywnych opadów 
atmosferycznych 

NW do 10 m 5 – 100 

1. Stok zbudowany z lessów zlodowacenia 
północnopolskiego, dolinki wypełnione 
deluwiami glin 
2. UŜytkowanie: nieuŜytki, grunty rolne 
3. Powierzchnia: 3,7  ha 

1. Obszar predysponowany do rozwoju ruchów masowych. Kwalifikacja obszaru uwzględnia uwarunkowania 
geologiczno-morfologiczne, które nie wykluczają rozwoju ruchów masowych w przyszłości. Aktualnie brak czynnika 
inicjującego procesy stokowe.   
2. Zmiana parametrów stoku wskutek prowadzenia prac ziemnych/górniczych poprzez prowadzenie wykopów (o 
głębokości > 3m), podcięcie stoku  lub nadsypywanie (przekraczające wartości nachylenia 150) moŜe uaktywnić 
procesy osuwiskowe. 
3. 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 ***     

6 
Ra 

----   
ark. 29 

 

rejon 
Markowic 
-------------- 
PłaskowyŜ 
Rybnicki 

------------- 
zlewnia 

przyrzecza Odry 

SWP 
stok wysoczyzny 
polodowcowej 

erozyjnie podcięty 
dolinką cieku 

N L 
N – stok umiarkowanie  
nachylony, obecność licznych 
podcięć 
L  – warstwy o róŜnej litologii i 
przepuszczalności  
 

iw  
iw – zróŜnicowana infiltracja wód 
 

NW 
S 

do 10 m 5 – 100 

1. Stok zbudowany z gliny zwałowej, z 
przewarstwieniami i soczewkami 
piaszczystymi lub pylastymi zlodowacenia 
środkowopolskiego, leŜącej na  utworach 
miocenu (iły, mułki, piaski i Ŝwiry) 
odsłaniających się u podnóŜa stoku 
2. UŜytkowanie: nieuŜytki, grunty rolne   
3. Powierzchnia: 0,6 ha 

1. Obszar predysponowany do rozwoju ruchów masowych. Kwalifikacja obszaru uwzględnia uwarunkowania 
geologiczno-morfologiczne, które nie wykluczają rozwoju ruchów masowych w przyszłości. Aktualnie brak czynnika 
inicjującego procesy stokowe.   
2. Zmiana parametrów stoku wskutek prowadzenia prac ziemnych/górniczych poprzez prowadzenie wykopów (o 
głębokości > 3m), podcięcie stoku  lub nadsypywanie (przekraczające wartości nachylenia 150) moŜe uaktywnić 
procesy osuwiskowe. 
3. 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 ***     

7 
Ra 

----   
ark. 29 

 

rejon 
Markowic 
-------------- 
PłaskowyŜ 
Rybnicki 

------------- 
zlewnia 

przyrzecza Odry 

SIL 
wzgórze mioceńskie 

przykryte 
zwietrzeliną ilastych 

skał osadowych 

NL+P 
N - stok umiarkowanie 
nachylony i obecność podcięć  
L  – warstwy o róŜnej litologii i 
przepuszczalności 
 

iw + an 
iw –  zróŜnicowana infiltracja wód 

W 
SW 

do 10 m 5 – 100 

1. Stok zbudowany jest z utworów miocenu 
(iły, mułki, piaski i Ŝwiry); częściowo 
przykrytych w dolnych i górnych partiach 
piaskami fluwioglacjalnymi zlodowacenia 
środkowopolskiego 
2. UŜytkowanie: nieuŜytki, grunty rolne   
3. Powierzchnia: 11,4 ha 

1. Obszar predysponowany do rozwoju ruchów masowych. Kwalifikacja obszaru uwzględnia uwarunkowania 
geologiczno-morfologiczne, które nie wykluczają rozwoju ruchów masowych w przyszłości. Aktualnie brak czynnika 
inicjującego procesy stokowe.   
2. Zmiana parametrów stoku wskutek prowadzenia prac ziemnych/górniczych poprzez prowadzenie wykopów (o 
głębokości > 3m), podcięcie stoku  lub nadsypywanie (przekraczające wartości nachylenia 150) moŜe uaktywnić 
procesy osuwiskowe. 
3. 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 ***     
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Predyspozycja obszaru Geomorfologia - parametry 
nachylenia (wartości dominujące) Numer 

w 
gminie 

Lokalizacja 
------------- 

region 
geograficzny 

----------- 
zlewnia II rzędu 

Typ obszaru - rzeźba terenu 
- elementy budowy 

geologicznej 
procesy geologiczne ekspozycja  wysokość 

względna   
kat 

nachylenie 

Geologia – litologia, geneza, wiek 
osadów 

UŜytkowanie terenu 
Powierzchnia obszaru ocenianego 

ZagroŜenia wynikające z predyspozycji obszaru do wystąpienia ruchów masowych 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

8 
Ra 

----   
ark. 27 

 

rejon 
Proszowiec 

---------- 
PłaskowyŜ 
Głubczycki 

---------- 
zlewnia 

przyrzecza Odry 

SFE  
stok wzgórza 

lessowego, rozcięty 
przez dolinkę cieku 

okresowego 

NL 
N - stok umiarkowanie nachylony, 
obecność licznych podcięć 

L  – obecność lessów mało 
odpornych na procesy 
denudacyjne 
 

iw + ew  
iw –  zróŜnicowana infiltracja wód  
ew – okresowa erozja wód opadowych i 
roztopowych 
 

N 
S 

do 10 m 5 – 100 

1. Stok zbudowany z lessów zlodowacenia 
północnopolskiego, dolinki wypełnione 
deluwiami glin 
2. UŜytkowanie: nieuŜytki, grunty rolne 
3. Powierzchnia: 8,3  ha 

1. Obszar predysponowany do rozwoju ruchów masowych. Kwalifikacja obszaru uwzględnia uwarunkowania 
geologiczno-morfologiczne, które nie wykluczają rozwoju ruchów masowych w przyszłości. Aktualnie brak czynnika 
inicjującego procesy stokowe.   
2. Zmiana parametrów stoku wskutek prowadzenia prac ziemnych/górniczych poprzez prowadzenie wykopów (o 
głębokości > 3m), podcięcie stoku  lub nadsypywanie (przekraczające wartości nachylenia 150) moŜe uaktywnić 
procesy osuwiskowe. 
3. 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 ***     

9 
Ra 

----   
ark. 27 

 

rejon 
Proszowiec 

---------- 
PłaskowyŜ 
Głubczycki 

---------- 
zlewnia 

przyrzecza Odry 

SWP 
stok wysoczyzny 
polodowcowej 

erozyjnie rozcięty 
dolinką cieku 

N L 
N – stok umiarkowanie  
nachylony, obecność licznych 
podcięć 
L  – warstwy o róŜnej litologii i 
przepuszczalności  
 

iw  
iw – zróŜnicowana infiltracja wód 
 

N 
S 

do 10 m 5 – 100 

1. Stok zbudowany z gliny zwałowej, z 
przewarstwieniami i soczewkami 
piaszczystymi lub pylastymi, zlodowacenia 
środkowopolskiego 
2. UŜytkowanie: nieuŜytki, grunty rolne,   
3. Powierzchnia: 8,5 ha 

1. Obszar predysponowany do rozwoju ruchów masowych. Kwalifikacja obszaru uwzględnia uwarunkowania 
geologiczno-morfologiczne, które nie wykluczają rozwoju ruchów masowych w przyszłości. Aktualnie brak czynnika 
inicjującego procesy stokowe.   
2. Zmiana parametrów stoku wskutek prowadzenia prac ziemnych/górniczych poprzez prowadzenie wykopów (o 
głębokości > 3m), podcięcie stoku  lub nadsypywanie (przekraczające wartości nachylenia 150) moŜe uaktywnić 
procesy osuwiskowe. 
3. 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 ***     

10 
Ra 

----   
ark. 27 

 

rejon  
Ocic 

---------- 
PłaskowyŜ 
Głubczycki 

---------- 
zlewnia 

przyrzecza Odry 

SWP 
stok wysoczyzny 
polodowcowej 

erozyjnie rozcięty 
dolinką cieku 

N L 
N – stok umiarkowanie  
nachylony, obecność licznych 
podcięć 
L  – warstwy o róŜnej litologii i 
przepuszczalności  
 

iw  
iw – zróŜnicowana infiltracja wód 
 

S 
E 
W 

do 10 m 5 – 100 

1. Stok zbudowany z gliny zwałowej, z 
przewarstwieniami i soczewkami 
piaszczystymi lub pylastymi, zlodowacenia 
środkowopolskiego 
2. UŜytkowanie: nieuŜytki, grunty rolne,   
3. Powierzchnia: 16,0 ha 

1. Obszar predysponowany do rozwoju ruchów masowych. Kwalifikacja obszaru uwzględnia uwarunkowania 
geologiczno-morfologiczne, które nie wykluczają rozwoju ruchów masowych w przyszłości. Aktualnie brak czynnika 
inicjującego procesy stokowe.   
2. Zmiana parametrów stoku wskutek prowadzenia prac ziemnych/górniczych poprzez prowadzenie wykopów (o 
głębokości > 3m), podcięcie stoku  lub nadsypywanie (przekraczające wartości nachylenia 150) moŜe uaktywnić 
procesy osuwiskowe. 
3. 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 ***     

11 
Ra/tz 
----   

ark. 29 
 

rejon 
 Dębicza 
---------- 

PłaskowyŜ 
Rybnicki 
---------- 
zlewnia 

przyrzecza Odry 

SIL+ZDD 
wzgórze mioceńskie 
na granicy z doliną 

Odry, 
fragmentowane 

dolinkami 
dopływów Odry i 

głębokimi 
dolinkami 

denudacyjnymi  

NL+P+W 
N - stok silnie nachylony i stromy, 
obecność licznych podcięć, 
krawędzi 

L  – warstwy o róŜnej litologii i 
przepuszczalności 
P -  występowanie pokrywy 
deluwialnej w obrębie stoku i 
koluwiów u podnóŜa stoku; 
W – obecność wód 
powierzchniowych płynących, 
podmokłości   

ew + iw + er 
ew – okresowa erozja wód opadowych i 
roztopowych 
iw –  zróŜnicowana infiltracja wód, 
miejscami ukierunkowany system 
spływu wód 
er – wzmoŜone procesy erozji rzecznej 
przy wysokich stanach wód płynących w 
okresach intensywnych opadów 
atmosferycznych 

NW 
 

do 80 m >200 

1. Stok zbudowany jest z utworów miocenu 
(iły, mułki, piaski i Ŝwiry) odsłaniających się 
na stokach erozyjno-denudacyjnych dolin; 
częściowo przykrytych osadami deluwialnymi; 
miejscami u podnóŜa stoku występują koluwia 
2. UŜytkowanie: las,  nieuŜytki, zabudowa 
jednorodzinna 
3. Powierzchnia:  52,3 ha 

1. Teren zagroŜony ruchami masowymi, wprowadzony do Rejestru Starostwa Raciborskiego.  Kwalifikacja 
terenu na podstawie obecności czynników, które wskazują na rozwój ruchów osuwiskowych w przeszłości i 
występujących aktualnie. 

2. Teren wskazany do prowadzenia szczegółowego kartowania geologicznego w celu dokumentowania osuwisk. 
3. Skomplikowane warunki gruntowe; dla posadowienia obiektów budowlanych wymagana dokumentacja 
geotechniczna i geologiczno-inŜynierska***     

12 
Ra 

----   
ark. 29 
ark. 35 

 

rejon  
Dębicza 
---------- 

PłaskowyŜ 
Rybnicki 
---------- 
zlewnia 

przyrzecza Odry 

SIL+ZDR 
wzgórze mioceńskie  

podcięte dolinką 
dopływu Odry  

NL+P+W 
N - stok silnie nachylony L  – 
warstwy o róŜnej litologii i 
przepuszczalności 
P -  występowanie pokrywy 
deluwialnej w obrębie stoku  
W – obecność wód 
powierzchniowych płynących 

iw + er 
iw –  zróŜnicowana infiltracja wód 
er – wzmoŜone procesy erozji rzecznej 
przy wysokich stanach wód płynących w 
okresach intensywnych opadów 
atmosferycznych 

NE 
 

do 10 m 5 – 150 

1. Stok zbudowany jest z utworów miocenu 
(iły, mułki, piaski i Ŝwiry) odsłaniających się 
na granicy z dolinką erozyjną  
2. UŜytkowanie: nieuŜytki, grunty rolne,   
3. Powierzchnia: 17,3 ha 

1. Obszar predysponowany do rozwoju ruchów masowych. Kwalifikacja obszaru uwzględnia uwarunkowania 
geologiczno-morfologiczne, które nie wykluczają rozwoju ruchów masowych w przyszłości. Aktualnie brak czynnika 
inicjującego procesy stokowe.   
2. Zmiana parametrów stoku wskutek prowadzenia prac ziemnych/górniczych poprzez prowadzenie wykopów (o 
głębokości > 3m), podcięcie stoku  lub nadsypywanie (przekraczające wartości nachylenia 150) moŜe uaktywnić 
procesy osuwiskowe. 
3. 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 ***     

13 
Ra 

----   
ark. 29 

 

rejon 
Dębicza 
---------- 

PłaskowyŜ 
Rybnicki 
---------- 
zlewnia 

przyrzecza Odry 

SIL+ZDD 
wzgórze mioceńskie  

fragmentowane 
dolinkami 

dopływów Odry i 
głębokimi 
dolinkami 

denudacyjnymi  

NL+P+W 
N - stok silnie nachylony L  – 
warstwy o róŜnej litologii i 
przepuszczalności 
P -  występowanie pokrywy 
deluwialnej w obrębie stoku  
W – obecność wód 
powierzchniowych płynących 

ew + iw + er 
ew – okresowa erozja wód opadowych i 
roztopowych 
iw –  zróŜnicowana infiltracja wód, 
miejscami ukierunkowany system 
spływu wód 
er – wzmoŜone procesy erozji rzecznej 
przy wysokich stanach wód płynących w 
okresach intensywnych opadów 
atmosferycznych 

NW 
SW 

 
do 10 m 5 – 200 

1. Stok zbudowany jest z utworów miocenu 
(iły, mułki, piaski i Ŝwiry) odsłaniających się 
na stokach erozyjno-denudacyjnych dolin; 
przykrytych osadami deluwialnymi 
2. UŜytkowanie: nieuŜytki, grunty rolne,   
3. Powierzchnia:  61,0 ha 

1. Obszar predysponowany do rozwoju ruchów masowych. Kwalifikacja obszaru uwzględnia uwarunkowania 
geologiczno-morfologiczne, które nie wykluczają rozwoju ruchów masowych w przyszłości. Aktualnie brak czynnika 
inicjującego procesy stokowe.   
2. Zmiana parametrów stoku wskutek prowadzenia prac ziemnych/górniczych poprzez prowadzenie wykopów (o 
głębokości > 3m), podcięcie stoku  lub nadsypywanie (przekraczające wartości nachylenia 150) moŜe uaktywnić 
procesy osuwiskowe. 
3. 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 ***     

14 
Ra/tz 
----   

ark. 35 
 

rejon 
 Brzezia 
---------- 

PłaskowyŜ 
Rybnicki 
---------- 
zlewnia 

przyrzecza Odry 

SRS 
stok równiny 
sandrowej  

erozyjnie rozcięty 
dolinką dopływu 

Odry 

N L+W 
N – stok silnie nachylony, 
stromy 
L  – warstwy o róŜnej litologii i 
przepuszczalności  
W – obecność wód 
powierzchniowych płynących 

iw + er 
iw –  zróŜnicowana infiltracja wód, 
miejscami ukierunkowany system 
spływu wód 
er – wzmoŜone procesy erozji rzecznej 
przy wysokich stanach wód płynących w 
okresach intensywnych opadów 
atmosferycznych 

SW do 20 m 10 – 300 

1. Stok zbudowany z piasków 
fluwioglacjalnych zlodowacenia 
środkowopolskiego, leŜących na utworów 
miocenu (iły, mułki, piaski i Ŝwiry); miejscami 
u podnóŜa stoku występują koluwia 
2. UŜytkowanie: nieuŜytki, grunty rolne  
3. Powierzchnia:  35,9 ha 

1. Teren zagroŜony ruchami masowymi, wprowadzony do Rejestru Starostwa Raciborskiego.  Kwalifikacja 
terenu na podstawie obecności czynników, które wskazują na rozwój ruchów osuwiskowych w przeszłości i 
występujących aktualnie. 

2. Teren wskazany do prowadzenia szczegółowego kartowania geologicznego w celu dokumentowania osuwisk. 
3. Skomplikowane warunki gruntowe; dla posadowienia obiektów budowlanych wymagana dokumentacja 
geotechniczna i geologiczno-inŜynierska***     

15 
Ra 

----   
ark. 35 

 

rejon 
 Brzezia 
---------- 

PłaskowyŜ 
Rybnicki 
---------- 
zlewnia 

przyrzecza Odry 

SRS 
stok równiny 
sandrowej  

rozcięty dolinką 
dopływu Odry 

N L 
N – stok umiarkowanie  
nachylony 
L  – warstwy o róŜnej litologii i 
przepuszczalności  
 

iw  
iw – zróŜnicowana infiltracja wód 
 

NE 
 

do 10 m 5 – 100 

1. Stok zbudowany z piasków 
fluwioglacjalnych zlodowacenia 
środkowopolskiego, leŜących na mułkach, 
piaskach i Ŝwirach mioceńskich 
2. UŜytkowanie: nieuŜytki, grunty rolne  
3. Powierzchnia: 22,4  ha 

1. Obszar predysponowany do rozwoju ruchów masowych. Kwalifikacja obszaru uwzględnia uwarunkowania 
geologiczno-morfologiczne, które nie wykluczają rozwoju ruchów masowych w przyszłości. Aktualnie brak czynnika 
inicjującego procesy stokowe.   
2. Zmiana parametrów stoku wskutek prowadzenia prac ziemnych/górniczych poprzez prowadzenie wykopów (o 
głębokości > 3m), podcięcie stoku  lub nadsypywanie (przekraczające wartości nachylenia 150) moŜe uaktywnić 
procesy osuwiskowe. 
3. 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 ***     
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Predyspozycja obszaru Geomorfologia - parametry 
nachylenia (wartości dominujące) Numer 

w 
gminie 

Lokalizacja 
------------- 

region 
geograficzny 

----------- 
zlewnia II rzędu 

Typ obszaru - rzeźba terenu 
- elementy budowy 

geologicznej 
procesy geologiczne ekspozycja  wysokość 

względna   
kat 

nachylenie 

Geologia – litologia, geneza, wiek 
osadów 

UŜytkowanie terenu 
Powierzchnia obszaru ocenianego 

ZagroŜenia wynikające z predyspozycji obszaru do wystąpienia ruchów masowych 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

16 
Ra/tz 
----   

ark. 35 
 

rejon  
Brzezia 
---------- 

PłaskowyŜ 
Rybnicki 
---------- 
zlewnia 

przyrzecza Odry 

SRS+ZDD 
stok równiny 
sandrowej  

rozcięty dolinką 
dopływu Odry, 
fragmentowany 

dolinkami 
denudacyjnymi  

NL+P+W 
N - stok silnie nachylony i 
stromy 
L  – warstwy o róŜnej litologii i 
przepuszczalności 
P -  występowanie pokrywy 
deluwialnej w obrębie stoku i 
koluwiów u podnóŜa stoku; 
W – obecność wód 
powierzchniowych płynących, 
podmokłości   

ew + iw + er 
ew – okresowa erozja wód opadowych i 
roztopowych 
iw –  zróŜnicowana infiltracja wód, 
miejscami ukierunkowany system 
spływu wód 
er – wzmoŜone procesy erozji rzecznej 
przy wysokich stanach wód płynących w 
okresach intensywnych opadów 
atmosferycznych 

SW 
 

do 10 m 10 - 300 

1. Stok zbudowany z piasków 
fluwioglacjalnych zlodowacenia 
środkowopolskiego, leŜących na utworów 
miocenu (iły, mułki, piaski i Ŝwiry); miejscami 
u podnóŜa stoku występują koluwia; część 
stoku przykryta lessami lub deluwiami  
lessowymi wypełniającymi dolinki 
denudacyjne 
2. UŜytkowanie: nieuŜytki, grunty rolne,  
zabudowa jednorodzinna 
3. Powierzchnia: 28,8  ha 

1. Teren zagroŜony ruchami masowymi, wprowadzony do Rejestru Starostwa Raciborskiego.  Kwalifikacja 
terenu na podstawie obecności czynników, które wskazują na rozwój ruchów osuwiskowych w przeszłości i 
występujących aktualnie. 

2. Teren wskazany do prowadzenia szczegółowego kartowania geologicznego w celu dokumentowania osuwisk. 
3. Skomplikowane warunki gruntowe; dla posadowienia obiektów budowlanych wymagana dokumentacja 
geotechniczna i geologiczno-inŜynierska***     

17 
Ra 

----   
ark. 35 

 

rejon 
 Brzezia 
---------- 

PłaskowyŜ 
Rybnicki 
---------- 
zlewnia 

przyrzecza Odry 

SRS 
stok równiny 
sandrowej  

rozcięty dolinką 
cieku 

N L 
N – stok umiarkowanie i silnie 
nachylony 
L  – warstwy o róŜnej litologii i 
przepuszczalności  
 

iw  
iw – zróŜnicowana infiltracja wód 
 

SW 
NE 
W 
 
 

do 10 m 5 – 200 

1. Stok zbudowany z piasków 
fluwioglacjalnych zlodowacenia 
środkowopolskiego, leŜących iłach, mułkach, 
piaskach i Ŝwirach mioceńskich 
2. UŜytkowanie: nieuŜytki, grunty rolne  
3. Powierzchnia: 11,9  ha 

1. Obszar predysponowany do rozwoju ruchów masowych. Kwalifikacja obszaru uwzględnia uwarunkowania 
geologiczno-morfologiczne, które nie wykluczają rozwoju ruchów masowych w przyszłości. Aktualnie brak czynnika 
inicjującego procesy stokowe.   
2. Zmiana parametrów stoku wskutek prowadzenia prac ziemnych/górniczych poprzez prowadzenie wykopów (o 
głębokości > 3m), podcięcie stoku  lub nadsypywanie (przekraczające wartości nachylenia 150) moŜe uaktywnić 
procesy osuwiskowe. 
3. 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 ***     

18 
Ra/tz 
----   

ark. 35 
 

rejon 
 Brzezia 
---------- 

PłaskowyŜ 
Rybnicki 
---------- 
zlewnia 

przyrzecza Odry 

SIL 
wzgórze mioceńskie 

przykryte 
zwietrzeliną ilastych 

skał osadowych 

NL+P 
N - stok silnie nachylony i 
stromy i obecność podcięć  
L  – warstwy o róŜnej litologii i 
przepuszczalności 
P -  występowanie pokrywy 
deluwialnej w obrębie stoku i 
koluwiów u podnóŜa stoku; 

iw + an 
iw –  zróŜnicowana infiltracja wód, 
miejscami ukierunkowany system 
spływu wód 
an – skarpy po wyrobisku Ŝwirów 
mioceńskich 

N 
W 
S 
E 
 

do 10 m >200 

1. Stok zbudowany jest z utworów miocenu 
(iły, mułki, piaski i Ŝwiry); częściowo 
przykrytych osadami deluwialnymi; miejscami 
u podnóŜa stoku występują koluwia 
2. UŜytkowanie: las   
3. Powierzchnia: 6,1 ha 

1. Teren zagroŜony ruchami masowymi, wprowadzony do Rejestru Starostwa Raciborskiego.  Kwalifikacja 
terenu na podstawie obecności czynników antropogenicznych, które wskazują na moŜliwość rozwoju ruchów 
osuwiskowych.  

2. Teren wskazany do prowadzenia szczegółowego kartowania geologicznego w celu dokumentowania osuwisk. 
3. Skomplikowane warunki gruntowe; dla posadowienia obiektów budowlanych wymagana dokumentacja 
geotechniczna i geologiczno-inŜynierska***     

19 
Ra/tz 
----   

ark. 35 
 

rejon 
 Brzezia 
---------- 

PłaskowyŜ 
Rybnicki 
---------- 
zlewnia 

przyrzecza Odry 

SIL+ZDD 
wzgórze mioceńskie 
na granicy z doliną 

Odry, 
fragmentowane 

głębokimi 
dolinkami 

denudacyjnymi  

NL+P+W 
N - stok silnie nachylony i stromy, 
obecność licznych podcięć, 
krawędzi 

L  – warstwy o róŜnej litologii i 
przepuszczalności 
P -  występowanie pokrywy 
deluwialnej w obrębie stoku i 
koluwiów u podnóŜa stoku; 
W – obecność podmokłości   

ew + iw  
ew – okresowa erozja wód opadowych i 
roztopowych 
iw –  zróŜnicowana infiltracja wód, 
miejscami ukierunkowany system 
spływu wód 
 

W 
SW 

 
do 80 m >200 

1. Stok zbudowany jest z utworów miocenu 
(iły, mułki, piaski i Ŝwiry) odsłaniających się 
na stokach erozyjno-denudacyjnych doliny 
Odry; częściowo przykrytych osadami 
deluwialnymi; miejscami u podnóŜa stoku 
występują koluwia 
2. UŜytkowanie: las   
3. Powierzchnia: 64,0 ha 

1. Teren zagroŜony ruchami masowymi, wprowadzony do Rejestru Starostwa Raciborskiego.  Kwalifikacja 
terenu na podstawie obecności czynników, które wskazują na rozwój ruchów osuwiskowych w przeszłości i 
występujących aktualnie. 

2. Teren wskazany do prowadzenia szczegółowego kartowania geologicznego w celu dokumentowania osuwisk. 
3. Skomplikowane warunki gruntowe; dla posadowienia obiektów budowlanych wymagana dokumentacja 
geotechniczna i geologiczno-inŜynierska***     

20 
Ra 

----   
ark. 33 

 

rejon 
Studziennej 
------------ 
PłaskowyŜ 
Głubczycki 
------------ 
zlewnia 

przyrzecza Odry 

ZDR 
zbocze tarasów 
akumulacyjno-
erozyjnych w 
dolinie Odry  

NL 
N - zbocze umiarkowanie   
nachylone, obecność licznych 
podcięć 
L  – warstwy o róŜnej litologii i 
przepuszczalności  
 

iw  
iw – zróŜnicowana infiltracja wód 
 

N do 10 m 5 – 100 

1. Zbocze zbudowane z piasków i Ŝwirów 
rzecznych  zlodowacenia północnopolskiego,  
2. UŜytkowanie: nieuŜytki, grunty rolne  
3. Powierzchnia: 6,8  ha 

1. Obszar predysponowany do rozwoju ruchów masowych. Kwalifikacja obszaru uwzględnia uwarunkowania 
geologiczno-morfologiczne, które nie wykluczają rozwoju ruchów masowych w przyszłości. Aktualnie brak czynnika 
inicjującego procesy stokowe.   
2. Zmiana parametrów stoku wskutek prowadzenia prac ziemnych/górniczych poprzez prowadzenie wykopów (o 
głębokości > 3m), podcięcie stoku  lub nadsypywanie (przekraczające wartości nachylenia 150) moŜe uaktywnić 
procesy osuwiskowe. 
3. 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 ***     

jednostka administracyjna: PIETROWICE WIELKIE 

1 
Pi 

----  
 ark. 18 

 

rejon 
Krowiarek 
------------ 
PłaskowyŜ 
Głubczycki 
------------- 

zlewnia  
Psiny 

SFE  
stok wzgórza 
lessowego, 

erozyjnie podcięty 
przez dolinę 

dopływu Psiny   

NL 
N - stok umiarkowanie nachylony, 
obecność licznych podcięć 

L  – obecność lessów mało 
odpornych na procesy 
denudacyjne 
 

 iw + ew 
iw –  zróŜnicowana infiltracja wód, 
miejscami ukierunkowany system 
spływu wód 
ew – okresowa erozja wód opadowych i 
roztopowych 
 

W do 10 m 5 – 100 

1. Stok zbudowany z lessów zlodowacenia 
północnopolskiego, leŜących na piaskach 
fluwioglacjalnych lub glinie zwałowej 
zlodowacenia środkowopolskiego 
2. UŜytkowanie: las 
3. Powierzchnia: 8,3 ha 

1. Obszar predysponowany do rozwoju ruchów masowych. Kwalifikacja obszaru uwzględnia uwarunkowania 
geologiczno-morfologiczne, które nie wykluczają rozwoju ruchów masowych w przyszłości. Aktualnie brak czynnika 
inicjującego procesy stokowe.   
2. Zmiana parametrów stoku wskutek prowadzenia prac ziemnych/górniczych poprzez prowadzenie wykopów (o 
głębokości > 3m), podcięcie stoku  lub nadsypywanie (przekraczające wartości nachylenia 150) moŜe uaktywnić 
procesy osuwiskowe. 
3. 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 ***     

2 
Pi 

----   
ark. 18 

 

rejon 
Krowiarek 
------------ 
PłaskowyŜ 
Głubczycki 
------------- 

zlewnia 
 Psiny 

SFE  
stok wzgórza 

lessowego, rozcięty 
przez dolinę 

dopływu Psiny  i 
fragmentowany 

dolinkami cieków 
okresowych 

NL 
N - stok umiarkowanie nachylony, 
obecność licznych podcięć 

L  – obecność lessów mało 
odpornych na procesy 
denudacyjne 
 

 iw + ew 
iw –  zróŜnicowana infiltracja wód, 
miejscami ukierunkowany system 
spływu wód 
ew – okresowa erozja wód opadowych i 
roztopowych 
 

W do 10 m 5 – 100 

1. Stok zbudowany z lessów zlodowacenia 
północnopolskiego, leŜących na piaskach 
fluwioglacjalnych lub glinie zwałowej 
zlodowacenia środkowopolskiego 
2. UŜytkowanie: nieuŜytki, grunty rolne, 
zabudowa jednorodzinna, droga gminna 
3. Powierzchnia: 88,3 ha 

1. Obszar predysponowany do rozwoju ruchów masowych. Kwalifikacja obszaru uwzględnia uwarunkowania 
geologiczno-morfologiczne, które nie wykluczają rozwoju ruchów masowych w przyszłości. Aktualnie brak czynnika 
inicjującego procesy stokowe.   
2. Zmiana parametrów stoku wskutek prowadzenia prac ziemnych/górniczych poprzez prowadzenie wykopów (o 
głębokości > 3m), podcięcie stoku  lub nadsypywanie (przekraczające wartości nachylenia 150) moŜe uaktywnić 
procesy osuwiskowe. 
3. 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 ***     



 19 

Predyspozycja obszaru Geomorfologia - parametry 
nachylenia (wartości dominujące) Numer 

w 
gminie 

Lokalizacja 
------------- 

region 
geograficzny 

----------- 
zlewnia II rzędu 

Typ obszaru - rzeźba terenu 
- elementy budowy 

geologicznej 
procesy geologiczne ekspozycja  wysokość 

względna   
kat 

nachylenie 

Geologia – litologia, geneza, wiek 
osadów 

UŜytkowanie terenu 
Powierzchnia obszaru ocenianego 

ZagroŜenia wynikające z predyspozycji obszaru do wystąpienia ruchów masowych 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3 
Pi 

----  
 ark. 17 

 

rejon 
Amandowa 
------------ 
PłaskowyŜ 
Głubczycki 
------------- 

zlewnia  
Psiny 

SWP 
stok wysoczyzny 
polodowcowej, 
rozcięty przez 

dolinę dopływu 
Psiny 

N L 
N – stok umiarkowanie  
nachylony, obecność  
wybrzuszeń pow. terenu 
L  – warstwy o róŜnej litologii i 
przepuszczalności  
 

iw + an 
iw – zróŜnicowana infiltracja wód 
an – skarpy nasypu drogi  

NE do 10 m 5 – 100 

1. Stok zbudowany z gliny piaszczystej oraz 
piasków i Ŝwirów wodnomorenowych, 
leŜących na glinie zwałowej (zlodowacenie 
środkowopolskie)  
2. UŜytkowanie: grunty rolne,   
3. Powierzchnia: 7,0 ha 

1. Obszar predysponowany do rozwoju ruchów masowych. Kwalifikacja obszaru uwzględnia uwarunkowania 
geologiczno-morfologiczne, które nie wykluczają rozwoju ruchów masowych w przyszłości. Aktualnie brak czynnika 
inicjującego procesy stokowe.   
2. Zmiana parametrów stoku wskutek prowadzenia prac ziemnych/górniczych poprzez prowadzenie wykopów (o 
głębokości > 3m), podcięcie stoku  lub nadsypywanie (przekraczające wartości nachylenia 150) moŜe uaktywnić 
procesy osuwiskowe. 
3. 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 ***     

4 
Pi 

----  
 ark. 18 

rejon 
Krowiarek 
------------ 
PłaskowyŜ 
Głubczycki 
------------- 

zlewnia  
Psiny 

SFE  
stok wzgórza 

lessowego, rozcięty 
przez dolinę 

dopływu Psiny   

NL 
N - stok umiarkowanie nachylony, 
obecność licznych podcięć 

L  – obecność lessów mało 
odpornych na procesy 
denudacyjne 
 

 iw + ew 
iw –  zróŜnicowana infiltracja wód, 
miejscami ukierunkowany system 
spływu wód 
ew – okresowa erozja wód opadowych i 
roztopowych 
 

SW do 10 m 5 – 100 

1. Stok zbudowany z lessów zlodowacenia 
północnopolskiego, leŜących na glinie 
zwałowej zlodowacenia środkowopolskiego 
2. UŜytkowanie: : łąki, grunty rolne, nieuŜytki 
3. Powierzchnia: 8,4 ha 

1. Obszar predysponowany do rozwoju ruchów masowych. Kwalifikacja obszaru uwzględnia uwarunkowania 
geologiczno-morfologiczne, które nie wykluczają rozwoju ruchów masowych w przyszłości. Aktualnie brak czynnika 
inicjującego procesy stokowe.   
2. Zmiana parametrów stoku wskutek prowadzenia prac ziemnych/górniczych poprzez prowadzenie wykopów (o 
głębokości > 3m), podcięcie stoku  lub nadsypywanie (przekraczające wartości nachylenia 150) moŜe uaktywnić 
procesy osuwiskowe. 
3. 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 ***     

5 
Pi 

----  
ark.18 
ark.  26 

 

rejon 
Krowiarek i 

Makowa 
------------ 
PłaskowyŜ 
Głubczycki 
------------- 

zlewnia  
Psiny 

SWP 
stok wysoczyzny 
polodowcowej, 
rozcięty przez 

dolinę dopływu 
Psiny 

N L 
N – stok umiarkowanie  
nachylony, obecność  
wybrzuszeń pow. terenu 
L  – warstwy o róŜnej litologii i 
przepuszczalności  
 

iw + an 
iw – zróŜnicowana infiltracja wód 
an – skarpy nasypu drogi  

W 
SW 

do 10 m 5 – 100 

1. Stok zbudowany z gliny piaszczystej oraz 
piasków i Ŝwirów wodnomorenowych, 
leŜących na glinie zwałowej (zlodowacenie 
środkowopolskie)  
2. UŜytkowanie: łąki, grunty rolne,   
3. Powierzchnia:  93,5 ha 

1. Obszar predysponowany do rozwoju ruchów masowych. Kwalifikacja obszaru uwzględnia uwarunkowania 
geologiczno-morfologiczne, które nie wykluczają rozwoju ruchów masowych w przyszłości. Aktualnie brak czynnika 
inicjującego procesy stokowe.   
2. Zmiana parametrów stoku wskutek prowadzenia prac ziemnych/górniczych poprzez prowadzenie wykopów (o 
głębokości > 3m), podcięcie stoku  lub nadsypywanie (przekraczające wartości nachylenia 150) moŜe uaktywnić 
procesy osuwiskowe. 
3. 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 ***     

6 
Pi 

----  
ark.18 

 

rejon 
Krowiarek 
------------ 
PłaskowyŜ 
Głubczycki 
------------- 

zlewnia 
 Psiny 

SFE  
stok wzgórza 
lessowego, 

erozyjnie podcięty 
przez dolinę 

dopływu Psiny   

NL 
N - stok umiarkowanie nachylony, 
obecność licznych podcięć 

L  – obecność lessów mało 
odpornych na procesy 
denudacyjne 
 

 iw + ew 
iw –  zróŜnicowana infiltracja wód, 
miejscami ukierunkowany system 
spływu wód 
ew – okresowa erozja wód opadowych i 
roztopowych 
 

NE do 10 m 5 – 100 

1. Stok zbudowany z lessów zlodowacenia 
północnopolskiego, leŜących na piaskach 
fluwioglacjalnych lub glinie zwałowej 
zlodowacenia środkowopolskiego 
2. UŜytkowanie: las 
3. Powierzchnia: 2,8 ha 

1. Obszar predysponowany do rozwoju ruchów masowych. Kwalifikacja obszaru uwzględnia uwarunkowania 
geologiczno-morfologiczne, które nie wykluczają rozwoju ruchów masowych w przyszłości. Aktualnie brak czynnika 
inicjującego procesy stokowe.   
2. Zmiana parametrów stoku wskutek prowadzenia prac ziemnych/górniczych poprzez prowadzenie wykopów (o 
głębokości > 3m), podcięcie stoku  lub nadsypywanie (przekraczające wartości nachylenia 150) moŜe uaktywnić 
procesy osuwiskowe. 
3. 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 ***     

7 
Pi 

----  
ark.21 
ark. 27 

 

rejon Pawłowa 
------------ 
PłaskowyŜ 
Głubczycki 
------------- 

zlewnia 
 Psiny 

SFE  
stok wzgórza 

lessowego, rozcięty 
przez dolinę 

dopływu Psiny i 
fragmentowany 
dolinką cieku 
okresowego   

NL 
N - stok umiarkowanie nachylony, 
obecność wybrzuszeń pow. terenu 

L  – obecność lessów mało 
odpornych na procesy 
denudacyjne 
 

 iw + ew 
iw –  zróŜnicowana infiltracja wód, 
miejscami ukierunkowany system 
spływu wód 
ew – okresowa erozja wód opadowych i 
roztopowych 
 

N 
NWE 

do 10 m 5 – 100 

1. Stok zbudowany z lessów zlodowacenia 
północnopolskiego, leŜących na piaskach 
fluwioglacjalnych lub glinie zwałowej 
zlodowacenia środkowopolskiego 
2. UŜytkowanie: nieuŜytki, grunty rolne 
3. Powierzchnia: 7,6 ha 

1. Obszar predysponowany do rozwoju ruchów masowych. Kwalifikacja obszaru uwzględnia uwarunkowania 
geologiczno-morfologiczne, które nie wykluczają rozwoju ruchów masowych w przyszłości. Aktualnie brak czynnika 
inicjującego procesy stokowe.   
2. Zmiana parametrów stoku wskutek prowadzenia prac ziemnych/górniczych poprzez prowadzenie wykopów (o 
głębokości > 3m), podcięcie stoku  lub nadsypywanie (przekraczające wartości nachylenia 150) moŜe uaktywnić 
procesy osuwiskowe. 
3. 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 ***     

8 
Pi 

----  
 ark.  26 

 

rejon  
Makowa 
------------ 
PłaskowyŜ 
Głubczycki 
------------- 

zlewnia 
 Psiny 

SRS 
stok równiny 
sandrowej  

rozcięty doliną 
Psiny 

NL+W 
N – stok umiarkowanie  
nachylony 
L  – warstwy o róŜnej litologii i 
przepuszczalności  
W – obecność wód 
powierzchniowych płynących,   

iw + er 
iw –  zróŜnicowana infiltracja wód  
er – wzmoŜone procesy erozji rzecznej 
przy wysokich stanach wód płynących w 
okresach intensywnych opadów 
atmosferycznych 

NE 
 

do 10 m 5 – 100 

1. Stok zbudowany z piasków 
fluwioglacjalnych zlodowacenia 
środkowopolskiego, leŜących na glinie 
zwałowej  
2. UŜytkowanie: nieuŜytki, grunty rolne, 
zabudowa jednorodzinna  
3. Powierzchnia: 18,7 ha 

1. Obszar predysponowany do rozwoju ruchów masowych. Kwalifikacja obszaru uwzględnia uwarunkowania 
geologiczno-morfologiczne, które nie wykluczają rozwoju ruchów masowych w przyszłości. Aktualnie brak czynnika 
inicjującego procesy stokowe.   
2. Zmiana parametrów stoku wskutek prowadzenia prac ziemnych/górniczych poprzez prowadzenie wykopów (o 
głębokości > 3m), podcięcie stoku  lub nadsypywanie (przekraczające wartości nachylenia 150) moŜe uaktywnić 
procesy osuwiskowe. 
3. 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 ***     

9 
Pi 

----  
 ark. 26 

 

rejon 
Pietrowic 
------------ 
PłaskowyŜ 
Głubczycki 
------------- 

zlewnia  
Psiny 

SRS 
stok równiny 
sandrowej  
erozyjnie  

podcięty doliną  
dopływu Psiny 

NL+W 
N – stok umiarkowanie  
nachylony, obecność licznych 
podcięć 
L  – warstwy o róŜnej litologii i 
przepuszczalności  
W – obecność wód 
powierzchniowych płynących,   

iw + er 
iw –  zróŜnicowana infiltracja wód  
er – wzmoŜone procesy erozji rzecznej 
przy wysokich stanach wód płynących w 
okresach intensywnych opadów 
atmosferycznych 

NW 
W 
 

do 10 m 5 – 100 

1. Stok zbudowany z piasków 
fluwioglacjalnych zlodowacenia 
środkowopolskiego, leŜących na glinie 
zwałowej  
2. UŜytkowanie: nieuŜytki, łąki, grunty rolne  
3. Powierzchnia: 64,2 ha 

1. Obszar predysponowany do rozwoju ruchów masowych. Kwalifikacja obszaru uwzględnia uwarunkowania 
geologiczno-morfologiczne, które nie wykluczają rozwoju ruchów masowych w przyszłości. Aktualnie brak czynnika 
inicjującego procesy stokowe.   
2. Zmiana parametrów stoku wskutek prowadzenia prac ziemnych/górniczych poprzez prowadzenie wykopów (o 
głębokości > 3m), podcięcie stoku  lub nadsypywanie (przekraczające wartości nachylenia 150) moŜe uaktywnić 
procesy osuwiskowe. 
3. 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 ***     

10 
Pi/tz 
----  

 ark. 27 
 

rejon  
Pawłowa 
------------ 
PłaskowyŜ 
Głubczycki 
------------- 

zlewnia 
Psiny 

SFE  
stok wzgórza 

lessowego, podcięty 
przez dolinkę cieku 

okresowego   

NL+P+W 
N - stok silnie nachylony, 
obecność licznych podcięć 
L  – występowanie lessów na 
skałach piaszczysto-ilastych; 
obecność lessów w stromych  
P -  występowanie deluwiów w 
dolince cieku okresowego  
W – obecność podmokłości   

iw + ew + an 
iw –  zróŜnicowana infiltracja wód  
ew – okresowa erozja wód opadowych i 
roztopowych 
an – skarpy wyrobisk i podciecie pod 
drogę 

NW do 10 m 10 – 200 

1. Stok zbudowany z lessów zlodowacenia 
północnopolskiego, leŜących na osadach 
fluwioglacjalnych zlodowacenia 
środkowopolskiego (piaski, Ŝwiry) 
2. UŜytkowanie: nieuŜytki 
3. Powierzchnia: 8,3 ha 

1. Teren zagroŜony ruchami masowymi, wprowadzony do Rejestru Starostwa Raciborskiego.  Kwalifikacja 
terenu na podstawie obecności czynników, które wskazują na rozwój ruchów osuwiskowych w przeszłości i 
występujących aktualnie. 

2. Teren wskazany do prowadzenia szczegółowego kartowania geologicznego w celu dokumentowania osuwisk. 
3. Skomplikowane warunki gruntowe; dla posadowienia obiektów budowlanych wymagana dokumentacja 
geotechniczna i geologiczno-inŜynierska***     
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Predyspozycja obszaru Geomorfologia - parametry 
nachylenia (wartości dominujące) Numer 

w 
gminie 

Lokalizacja 
------------- 

region 
geograficzny 

----------- 
zlewnia II rzędu 

Typ obszaru - rzeźba terenu 
- elementy budowy 

geologicznej 
procesy geologiczne ekspozycja  wysokość 

względna   
kat 

nachylenie 

Geologia – litologia, geneza, wiek 
osadów 

UŜytkowanie terenu 
Powierzchnia obszaru ocenianego 

ZagroŜenia wynikające z predyspozycji obszaru do wystąpienia ruchów masowych 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 
Pi 

----  
 ark. 27 

 

rejon  
Pawłowa 
------------ 
PłaskowyŜ 
Głubczycki 
------------- 

zlewnia  
Psiny 

SFE  
stok wzgórza 

lessowego, podcięty 
przez dolinę cieku 

okresowego 

NL 
N - stok umiarkowanie nachylony, 
obecność licznych podcięć 

L  – obecność lessów mało 
odpornych na procesy 
denudacyjne 
 

 iw + ew 
iw –  zróŜnicowana infiltracja wód, 
miejscami ukierunkowany system 
spływu wód 
ew – okresowa erozja wód opadowych i 
roztopowych 
 

NE 
N 

do 10 m 5 – 100 

1. Stok zbudowany z lessów zlodowacenia 
północnopolskiego, leŜących na osadach 
fluwioglacjalnych zlodowacenia 
środkowopolskiego (piaski, Ŝwiry) 
2. UŜytkowanie: nieuŜytki, grunty rolne 
3. Powierzchnia: 12,6 ha 

1. Obszar predysponowany do rozwoju ruchów masowych. Kwalifikacja obszaru uwzględnia uwarunkowania 
geologiczno-morfologiczne, które nie wykluczają rozwoju ruchów masowych w przyszłości. Aktualnie brak czynnika 
inicjującego procesy stokowe.   
2. Zmiana parametrów stoku wskutek prowadzenia prac ziemnych/górniczych poprzez prowadzenie wykopów (o 
głębokości > 3m), podcięcie stoku  lub nadsypywanie (przekraczające wartości nachylenia 150) moŜe uaktywnić 
procesy osuwiskowe. 
3. 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 ***     

12 
Pi 

----  
 ark. 27 

 

rejon  
Pawłowa 
------------ 
PłaskowyŜ 
Głubczycki 
------------- 

zlewnia  
Psiny 

SFE  
stok wzgórza 

lessowego, podcięty 
przez dolinę 

dopływu Psiny   

NL 
N - stok umiarkowanie nachylony, 
obecność licznych podcięć 

L  – obecność lessów mało 
odpornych na procesy 
denudacyjne 
 

 iw + ew 
iw –  zróŜnicowana infiltracja wód, 
miejscami ukierunkowany system 
spływu wód 
ew – okresowa erozja wód opadowych i 
roztopowych 
 

W 
S 

do 10 m 5 – 100 

1. Stok zbudowany z lessów zlodowacenia 
północnopolskiego, leŜących na piaskach 
fluwioglacjalnych zlodowacenia 
środkowopolskiego  
2. UŜytkowanie: nieuŜytki, grunty rolne,  
zabudowa jednorodzinna  
3. Powierzchnia: 10,5 ha 

1. Obszar predysponowany do rozwoju ruchów masowych. Kwalifikacja obszaru uwzględnia uwarunkowania 
geologiczno-morfologiczne, które nie wykluczają rozwoju ruchów masowych w przyszłości. Aktualnie brak czynnika 
inicjującego procesy stokowe.   
2. Zmiana parametrów stoku wskutek prowadzenia prac ziemnych/górniczych poprzez prowadzenie wykopów (o 
głębokości > 3m), podcięcie stoku  lub nadsypywanie (przekraczające wartości nachylenia 150) moŜe uaktywnić 
procesy osuwiskowe. 
3. 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 ***     

13 
Pi 

----  
 ark. 27 

 

rejon  
Pawłowa 
------------ 
PłaskowyŜ 
Głubczycki 
------------- 

zlewnia  
Psiny 

SFE  
stok wzgórza 

lessowego, podcięty 
przez dolinę 

dopływu Psiny i 
fragmentowany 

dolinkami cieków 
okresowych  

NL 
N - stok umiarkowanie nachylony, 
obecność licznych podcięć 

L  – obecność lessów mało 
odpornych na procesy 
denudacyjne 
 

 iw + ew 
iw –  zróŜnicowana infiltracja wód, 
miejscami ukierunkowany system 
spływu wód 
ew – okresowa erozja wód opadowych i 
roztopowych 
 

SW do 10 m 5 – 100 

1. Stok zbudowany z lessów zlodowacenia 
północnopolskiego, leŜących na piaskach 
fluwioglacjalnych zlodowacenia 
środkowopolskiego 
2. UŜytkowanie: nieuŜytki, grunty rolne 
3. Powierzchnia: 18,0 ha 

1. Obszar predysponowany do rozwoju ruchów masowych. Kwalifikacja obszaru uwzględnia uwarunkowania 
geologiczno-morfologiczne, które nie wykluczają rozwoju ruchów masowych w przyszłości. Aktualnie brak czynnika 
inicjującego procesy stokowe.   
2. Zmiana parametrów stoku wskutek prowadzenia prac ziemnych/górniczych poprzez prowadzenie wykopów (o 
głębokości > 3m), podcięcie stoku  lub nadsypywanie (przekraczające wartości nachylenia 150) moŜe uaktywnić 
procesy osuwiskowe. 
3. 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 ***     

14 
Pi 

----  
 ark. 27 

 

rejon  
Pawłowa 
------------ 
PłaskowyŜ 
Głubczycki 
------------- 

zlewnia 
 Psiny 

SFE  
stok wzgórza 

lessowego, rozcięty  
przez dolinę 

dopływu Psiny i 
fragmentowany 

dolinkami cieków 
okresowych  

NL 
N - stok umiarkowanie nachylony, 
obecność licznych podcięć 

L  – obecność lessów mało 
odpornych na procesy 
denudacyjne 
 

 iw + ew 
iw –  zróŜnicowana infiltracja wód, 
miejscami ukierunkowany system 
spływu wód 
ew – okresowa erozja wód opadowych i 
roztopowych 
 

SW do 10 m 5 – 100 

1. Stok zbudowany z lessów zlodowacenia 
północnopolskiego, leŜących na piaskach 
fluwioglacjalnych zlodowacenia 
środkowopolskiego 
2. UŜytkowanie: nieuŜytki, grunty rolne 
3. Powierzchnia: 6,5 ha 

1. Obszar predysponowany do rozwoju ruchów masowych. Kwalifikacja obszaru uwzględnia uwarunkowania 
geologiczno-morfologiczne, które nie wykluczają rozwoju ruchów masowych w przyszłości. Aktualnie brak czynnika 
inicjującego procesy stokowe.   
2. Zmiana parametrów stoku wskutek prowadzenia prac ziemnych/górniczych poprzez prowadzenie wykopów (o 
głębokości > 3m), podcięcie stoku  lub nadsypywanie (przekraczające wartości nachylenia 150) moŜe uaktywnić 
procesy osuwiskowe. 
3. 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 ***     

15 
Pi 

----  
 ark. 27 

 

rejon 
 Pawłowa 
------------ 
PłaskowyŜ 
Głubczycki 
------------- 

zlewnia  
Psiny 

SFE  
stok wzgórza 

lessowego, rozcięty  
dolinką cieku 
okresowego  

NL 
N - stok umiarkowanie nachylony, 
obecność licznych podcięć 

L  – obecność lessów mało 
odpornych na procesy 
denudacyjne 
 

 iw + ew 
iw –  zróŜnicowana infiltracja wód, 
miejscami ukierunkowany system 
spływu wód 
ew – okresowa erozja wód opadowych i 
roztopowych 
 

SW do 10 m 5 – 100 

1. Stok zbudowany z lessów zlodowacenia 
północnopolskiego, leŜących na piaskach 
fluwioglacjalnych zlodowacenia 
środkowopolskiego 
2. UŜytkowanie: nieuŜytki, grunty rolne 
3. Powierzchnia: 4,4 ha 

1. Obszar predysponowany do rozwoju ruchów masowych. Kwalifikacja obszaru uwzględnia uwarunkowania 
geologiczno-morfologiczne, które nie wykluczają rozwoju ruchów masowych w przyszłości. Aktualnie brak czynnika 
inicjującego procesy stokowe.   
2. Zmiana parametrów stoku wskutek prowadzenia prac ziemnych/górniczych poprzez prowadzenie wykopów (o 
głębokości > 3m), podcięcie stoku  lub nadsypywanie (przekraczające wartości nachylenia 150) moŜe uaktywnić 
procesy osuwiskowe. 
3. 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 ***     

16 
Pi 

----  
 ark. 27 

 

rejon  
Pawłowa 
---------- 

PłaskowyŜ 
Głubczycki 

---------- 
zlewnia 

przyrzecza Odry 

SFE  
stok wzgórza 

lessowego, rozcięty 
przez dolinkę cieku 

okresowego 

NL 
N - stok umiarkowanie nachylony, 
obecność licznych podcięć 

L  – obecność lessów mało 
odpornych na procesy 
denudacyjne 
 

iw + ew  
iw –  zróŜnicowana infiltracja wód  
ew – okresowa erozja wód opadowych i 
roztopowych 
 

NW 
SE 

do 10 m 5 – 100 

1. Stok zbudowany z lessów zlodowacenia 
północnopolskiego, dolinki wypełnione 
deluwiami glin 
2. UŜytkowanie: nieuŜytki, grunty rolne 
3. Powierzchnia: 18,6  ha 

1. Obszar predysponowany do rozwoju ruchów masowych. Kwalifikacja obszaru uwzględnia uwarunkowania 
geologiczno-morfologiczne, które nie wykluczają rozwoju ruchów masowych w przyszłości. Aktualnie brak czynnika 
inicjującego procesy stokowe.   
2. Zmiana parametrów stoku wskutek prowadzenia prac ziemnych/górniczych poprzez prowadzenie wykopów (o 
głębokości > 3m), podcięcie stoku  lub nadsypywanie (przekraczające wartości nachylenia 150) moŜe uaktywnić 
procesy osuwiskowe. 
3. 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 ***     

17 
Pi 

----  
 ark. 27 

 

rejon  
Pawłowa 
---------- 

PłaskowyŜ 
Głubczycki 

---------- 
zlewnia 

przyrzecza Odry 

SFE  
stok wzgórza 

lessowego, rozcięty 
przez dolinkę cieku 

okresowego 

NL 
N - stok umiarkowanie nachylony, 
obecność licznych podcięć 

L  – obecność lessów mało 
odpornych na procesy 
denudacyjne 
 

iw + ew  
iw –  zróŜnicowana infiltracja wód  
ew – okresowa erozja wód opadowych i 
roztopowych 
 

S 
SE 

do 10 m 5 – 100 

1. Stok zbudowany z lessów zlodowacenia 
północnopolskiego, dolinki wypełnione 
deluwiami glin 
2. UŜytkowanie: nieuŜytki, grunty rolne 
3. Powierzchnia: 3,9 ha 

1. Obszar predysponowany do rozwoju ruchów masowych. Kwalifikacja obszaru uwzględnia uwarunkowania 
geologiczno-morfologiczne, które nie wykluczają rozwoju ruchów masowych w przyszłości. Aktualnie brak czynnika 
inicjującego procesy stokowe.   
2. Zmiana parametrów stoku wskutek prowadzenia prac ziemnych/górniczych poprzez prowadzenie wykopów (o 
głębokości > 3m), podcięcie stoku  lub nadsypywanie (przekraczające wartości nachylenia 150) moŜe uaktywnić 
procesy osuwiskowe. 
3. 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 ***     

18 
Pi 

----  
 ark. 27 

 

rejon  
Pawłowa 
---------- 

PłaskowyŜ 
Głubczycki 

---------- 
zlewnia 

przyrzecza Odry 

SFE  
stok wzgórza 

lessowego, rozcięty 
przez dolinkę cieku 

okresowego 

NL 
N - stok umiarkowanie nachylony, 
obecność licznych podcięć 

L  – obecność lessów mało 
odpornych na procesy 
denudacyjne 
 

iw + ew  
iw –  zróŜnicowana infiltracja wód  
ew – okresowa erozja wód opadowych i 
roztopowych 
 

N do 10 m 5 – 100 

1. Stok zbudowany z lessów zlodowacenia 
północnopolskiego, dolinki wypełnione 
deluwiami glin 
2. UŜytkowanie: nieuŜytki, grunty rolne, 
zabudowa jednorodzinna 
3. Powierzchnia: 1,3  ha 

1. Obszar predysponowany do rozwoju ruchów masowych. Kwalifikacja obszaru uwzględnia uwarunkowania 
geologiczno-morfologiczne, które nie wykluczają rozwoju ruchów masowych w przyszłości. Aktualnie brak czynnika 
inicjującego procesy stokowe.   
2. Zmiana parametrów stoku wskutek prowadzenia prac ziemnych/górniczych poprzez prowadzenie wykopów (o 
głębokości > 3m), podcięcie stoku  lub nadsypywanie (przekraczające wartości nachylenia 150) moŜe uaktywnić 
procesy osuwiskowe. 
3. 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 ***     

19 
Pi 

----   
ark. 25 
ark. 26 

 

rejon 
Pietrowic 
------------ 
PłaskowyŜ 
Głubczycki 
------------- 

zlewnia 
 Psiny 

SFE  
stok wzgórza 

lessowego, podcięty 
przez dolinę 

dopływu Psiny   

NL 
N - stok umiarkowanie nachylony, 
obecność licznych podcięć 

L  – obecność lessów mało 
odpornych na procesy 
denudacyjne 
 

 iw + ew 
iw –  zróŜnicowana infiltracja wód,  
ew – okresowa erozja wód opadowych i 
roztopowych 
 

W 
S 

do 10 m 5 – 100 

1. Stok zbudowany z lessów zlodowacenia 
północnopolskiego, leŜących na piaskach 
fluwioglacjalnych  lub glinie zwałowej 
zlodowacenia środkowopolskiego  
2. UŜytkowanie: nieuŜytki, grunty rolne 
3. Powierzchnia: 4,1 ha 

1. Obszar predysponowany do rozwoju ruchów masowych. Kwalifikacja obszaru uwzględnia uwarunkowania 
geologiczno-morfologiczne, które nie wykluczają rozwoju ruchów masowych w przyszłości. Aktualnie brak czynnika 
inicjującego procesy stokowe.   
2. Zmiana parametrów stoku wskutek prowadzenia prac ziemnych/górniczych poprzez prowadzenie wykopów (o 
głębokości > 3m), podcięcie stoku  lub nadsypywanie (przekraczające wartości nachylenia 150) moŜe uaktywnić 
procesy osuwiskowe. 
3. 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 ***     
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Predyspozycja obszaru Geomorfologia - parametry 
nachylenia (wartości dominujące) Numer 

w 
gminie 

Lokalizacja 
------------- 

region 
geograficzny 

----------- 
zlewnia II rzędu 

Typ obszaru - rzeźba terenu 
- elementy budowy 

geologicznej 
procesy geologiczne ekspozycja  wysokość 

względna   
kat 

nachylenie 

Geologia – litologia, geneza, wiek 
osadów 

UŜytkowanie terenu 
Powierzchnia obszaru ocenianego 

ZagroŜenia wynikające z predyspozycji obszaru do wystąpienia ruchów masowych 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

20 
Pi 

----   
ark. 26 

 

rejon 
Pietrowic 
------------ 
PłaskowyŜ 
Głubczycki 
------------- 

zlewnia  
Psiny 

SRS 
stok równiny 
sandrowej  

rozcięty doliną 
Psiny 

NL+W 
N – stok umiarkowanie  
nachylony 
L  – warstwy o róŜnej litologii i 
przepuszczalności  
W – obecność wód 
powierzchniowych płynących,   

iw + er 
iw –  zróŜnicowana infiltracja wód  
er – wzmoŜone procesy erozji rzecznej 
przy wysokich stanach wód płynących w 
okresach intensywnych opadów 
atmosferycznych 

W 
S 
 

do 10 m 5 – 100 

1. Stok zbudowany z piasków 
fluwioglacjalnych zlodowacenia 
środkowopolskiego, leŜących na glinie 
zwałowej  
2. UŜytkowanie: nieuŜytki, łąki, grunty rolne  
3. Powierzchnia: 9,2 ha 

1. Obszar predysponowany do rozwoju ruchów masowych. Kwalifikacja obszaru uwzględnia uwarunkowania 
geologiczno-morfologiczne, które nie wykluczają rozwoju ruchów masowych w przyszłości. Aktualnie brak czynnika 
inicjującego procesy stokowe.   
2. Zmiana parametrów stoku wskutek prowadzenia prac ziemnych/górniczych poprzez prowadzenie wykopów (o 
głębokości > 3m), podcięcie stoku  lub nadsypywanie (przekraczające wartości nachylenia 150) moŜe uaktywnić 
procesy osuwiskowe. 
3. 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 ***     

21 
Pi/tz 
----  

 ark. 27 
 

rejon  
Pawłowa 
------------ 
PłaskowyŜ 
Głubczycki 
------------- 

zlewnia 
 Psiny 

SFE  
stok wzgórza 

lessowego, podcięty 
przez dolinę 

dopływu Psiny i 
fragmentowany 

dolinkami cieków 
okresowych  

NL 
N - stok silnie nachylony, 
obecność licznych podcięć 

L  – obecność lessów mało 
odpornych na procesy 
denudacyjne 
 

 iw + ew 
iw –  zróŜnicowana infiltracja wód, 
miejscami ukierunkowany system 
spływu wód 
ew – okresowa erozja wód opadowych i 
roztopowych 
 

W do 10 m 10 – 200 

1. Stok zbudowany z lessów zlodowacenia 
północnopolskiego, leŜących na glinie 
zwałowej zlodowacenia środkowopolskiego 
2. UŜytkowanie: nieuŜytki 
3. Powierzchnia: 28,0 ha 

1. Teren zagroŜony ruchami masowymi, wprowadzony do Rejestru Starostwa Raciborskiego.  Kwalifikacja 
terenu na podstawie obecności czynników, które wskazują na rozwój ruchów osuwiskowych w przeszłości i 
występujących aktualnie. 

2. Teren wskazany do prowadzenia szczegółowego kartowania geologicznego w celu dokumentowania osuwisk. 
3. Skomplikowane warunki gruntowe; dla posadowienia obiektów budowlanych wymagana dokumentacja 
geotechniczna i geologiczno-inŜynierska***     

22 
Pi 

----   
ark. 22 

 

rejon 
Pietrowic 
------------ 
PłaskowyŜ 
Głubczycki 
------------- 

zlewnia 
 Psiny 

SFE  
stok wzgórza 

lessowego, podcięty 
przez dolinę Psiny   

NL 
N - stok umiarkowanie nachylony, 
obecność  podcięć 

L  – obecność lessów mało 
odpornych na procesy 
denudacyjne 
 

 iw + ew 
iw –  zróŜnicowana infiltracja wód,  
ew – okresowa erozja wód opadowych i 
roztopowych 
 

NW 
 

do 10 m 5 – 100 

1. Stok zbudowany z lessów zlodowacenia 
północnopolskiego, leŜących na piaskach 
fluwioglacjalnych  lub glinie zwałowej 
zlodowacenia środkowopolskiego  
2. UŜytkowanie: nieuŜytki, grunty rolne 
3. Powierzchnia:  6,3 ha 

1. Obszar predysponowany do rozwoju ruchów masowych. Kwalifikacja obszaru uwzględnia uwarunkowania 
geologiczno-morfologiczne, które nie wykluczają rozwoju ruchów masowych w przyszłości. Aktualnie brak czynnika 
inicjującego procesy stokowe.   
2. Zmiana parametrów stoku wskutek prowadzenia prac ziemnych/górniczych poprzez prowadzenie wykopów (o 
głębokości > 3m), podcięcie stoku  lub nadsypywanie (przekraczające wartości nachylenia 150) moŜe uaktywnić 
procesy osuwiskowe. 
3. 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 ***     

23 
Pi 

----   
ark. 22 

 

rejon 
Pietrowic 
------------ 
PłaskowyŜ 
Głubczycki 
------------- 

zlewnia  
Psiny 

SFE  
stok wzgórza 

lessowego, podcięty 
przez dolinę Psiny   

NL+W 
N - stok umiarkowanie nachylony, 
obecność  podcięć 

L  – obecność lessów mało 
odpornych na procesy 
denudacyjne 
W – obecność wód 
powierzchniowych płynących,   

 iw + ew + er 
iw –  zróŜnicowana infiltracja wód,  
ew – okresowa erozja wód opadowych i 
roztopowych 
er – wzmoŜone procesy erozji rzecznej 
przy wysokich stanach wód płynących w 
okresach intensywnych opadów 
atmosferycznych 

E 
 

do 10 m 5 – 100 

1. Stok zbudowany z lessów zlodowacenia 
północnopolskiego, leŜących na piaskach 
fluwioglacjalnych  lub glinie zwałowej 
zlodowacenia środkowopolskiego  
2. UŜytkowanie: nieuŜytki, grunty rolne 
3. Powierzchnia: 1,7 ha 

1. Obszar predysponowany do rozwoju ruchów masowych. Kwalifikacja obszaru uwzględnia uwarunkowania 
geologiczno-morfologiczne, które nie wykluczają rozwoju ruchów masowych w przyszłości. Aktualnie brak czynnika 
inicjującego procesy stokowe.   
2. Zmiana parametrów stoku wskutek prowadzenia prac ziemnych/górniczych poprzez prowadzenie wykopów (o 
głębokości > 3m), podcięcie stoku  lub nadsypywanie (przekraczające wartości nachylenia 150) moŜe uaktywnić 
procesy osuwiskowe. 
3. 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 ***     

24 
Pi 

----   
ark. 22 

 

rejon 
Pietrowic 
------------ 
PłaskowyŜ 
Głubczycki 
------------- 

zlewnia  
Psiny 

SRS 
stok równiny 
sandrowej  

rozcięty doliną 
dopływu Psiny 

NL+W 
N – stok umiarkowanie  
nachylony, obecność licznych 
podcięć 
L  – warstwy o róŜnej litologii i 
przepuszczalności  
W – obecność wód 
powierzchniowych płynących,   

iw + er 
iw –  zróŜnicowana infiltracja wód  
er – wzmoŜone procesy erozji rzecznej 
przy wysokich stanach wód płynących w 
okresach intensywnych opadów 
atmosferycznych 

NW do 10 m 5 – 100 

1. Stok zbudowany z piasków 
fluwioglacjalnych zlodowacenia 
środkowopolskiego, leŜących na glinie 
zwałowej  
2. UŜytkowanie: nieuŜytki, łąki, grunty rolne  
3. Powierzchnia: 13,9 ha 

1. Obszar predysponowany do rozwoju ruchów masowych. Kwalifikacja obszaru uwzględnia uwarunkowania 
geologiczno-morfologiczne, które nie wykluczają rozwoju ruchów masowych w przyszłości. Aktualnie brak czynnika 
inicjującego procesy stokowe.   
2. Zmiana parametrów stoku wskutek prowadzenia prac ziemnych/górniczych poprzez prowadzenie wykopów (o 
głębokości > 3m), podcięcie stoku  lub nadsypywanie (przekraczające wartości nachylenia 150) moŜe uaktywnić 
procesy osuwiskowe. 
3. 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 ***     

25 
Pi 

----   
ark. 22 

 

rejon 
Pietrowic 
------------ 
PłaskowyŜ 
Głubczycki 
------------- 

zlewnia 
Psiny 

SRS 
stok równiny 
sandrowej  

rozcięty doliną 
dopływu Psiny 

NL+W 
N – stok silnie nachylony, 
obecność licznych podcięć 
L  – warstwy o róŜnej litologii i 
przepuszczalności  
W – obecność wód 
powierzchniowych płynących,   

iw + er 
iw –  zróŜnicowana infiltracja wód  
er – wzmoŜone procesy erozji rzecznej 
przy wysokich stanach wód płynących w 
okresach intensywnych opadów 
atmosferycznych 

NW do 10 m 10 – 200 

1. Stok zbudowany z piasków 
fluwioglacjalnych zlodowacenia 
środkowopolskiego, leŜących na glinie 
zwałowej  
2. UŜytkowanie: nieuŜytki 
3. Powierzchnia: 2,5 ha 

1. Teren zagroŜony ruchami masowymi, wprowadzony do Rejestru Starostwa Raciborskiego.  Kwalifikacja 
terenu na podstawie obecności czynników, które wskazują na rozwój ruchów osuwiskowych w przeszłości i 
występujących aktualnie. 

2. Teren wskazany do prowadzenia szczegółowego kartowania geologicznego w celu dokumentowania osuwisk. 
3. Skomplikowane warunki gruntowe; dla posadowienia obiektów budowlanych wymagana dokumentacja 
geotechniczna i geologiczno-inŜynierska***     

26 
Pi 

----   
ark. 31 

 

rejon 
Gródczanek 

------------ 
PłaskowyŜ 
Głubczycki 
------------- 

zlewnia 
 Psiny 

SFE  
stok wzgórza 

lessowego, rozcięty  
doliną dopływu 

Psiny  

NL 
N - stok umiarkowanie nachylony, 
obecność podcięć 

L  – obecność lessów mało 
odpornych na procesy 
denudacyjne 
 

 iw + ew 
iw –  zróŜnicowana infiltracja wód,  
ew – okresowa erozja wód opadowych i 
roztopowych 
 

SW do 10 m 5 – 100 

1. Stok zbudowany z lessów zlodowacenia 
północnopolskiego, leŜących na piaskach 
fluwioglacjalnych zlodowacenia 
środkowopolskiego 
2. UŜytkowanie: nieuŜytki, grunty rolne 
3. Powierzchnia: 10,1 ha 

1. Obszar predysponowany do rozwoju ruchów masowych. Kwalifikacja obszaru uwzględnia uwarunkowania 
geologiczno-morfologiczne, które nie wykluczają rozwoju ruchów masowych w przyszłości. Aktualnie brak czynnika 
inicjującego procesy stokowe.   
2. Zmiana parametrów stoku wskutek prowadzenia prac ziemnych/górniczych poprzez prowadzenie wykopów (o 
głębokości > 3m), podcięcie stoku  lub nadsypywanie (przekraczające wartości nachylenia 150) moŜe uaktywnić 
procesy osuwiskowe. 
3. 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 ***     

27 
Pi/tz 
----   

ark. 31 
 

rejon 
Gródczanek 

------------ 
PłaskowyŜ 
Głubczycki 
------------- 

zlewnia 
 Psiny 

SFE  
stok wzgórza 

lessowego, rozcięty  
doliną dopływu 

Psiny  

NL 
N - stok silnie nachylony, 
obecność licznych podcięć 

L  – obecność lessów mało 
odpornych na procesy 
denudacyjne 
 

 iw + ew 
iw –  zróŜnicowana infiltracja wód, 
miejscami ukierunkowany system 
spływu wód 
ew – okresowa erozja wód opadowych i 
roztopowych 
 

SW do 10 m 10 – 200 

1. Stok zbudowany z lessów zlodowacenia 
północnopolskiego, leŜących na glinie 
zwałowej zlodowacenia środkowopolskiego 
2. UŜytkowanie: nieuŜytki 
3. Powierzchnia:  3,7 ha 

1. Teren zagroŜony ruchami masowymi, wprowadzony do Rejestru Starostwa Raciborskiego.  Kwalifikacja 
terenu na podstawie obecności czynników, które wskazują na rozwój ruchów osuwiskowych w przeszłości i 
występujących aktualnie. 

2. Teren wskazany do prowadzenia szczegółowego kartowania geologicznego w celu dokumentowania osuwisk. 
3. Skomplikowane warunki gruntowe; dla posadowienia obiektów budowlanych wymagana dokumentacja 
geotechniczna i geologiczno-inŜynierska***     

28 
Pi 

----   
ark. 32 

 

rejon 
Gródczanek 

------------ 
PłaskowyŜ 
Głubczycki 
------------- 

zlewnia  
Psiny 

SFE  
stok wzgórza 

lessowego, rozcięty  
doliną dopływu 

Psiny  

NL 
N - stok umiarkowanie nachylony, 
obecność podcięć 

L  – obecność lessów mało 
odpornych na procesy 
denudacyjne 
 

 iw + ew 
iw –  zróŜnicowana infiltracja wód,  
ew – okresowa erozja wód opadowych i 
roztopowych 
 

S do 10 m 5 – 100 

1. Stok zbudowany z lessów zlodowacenia 
północnopolskiego, leŜących na piaskach 
fluwioglacjalnych zlodowacenia 
środkowopolskiego 
2. UŜytkowanie: nieuŜytki, grunty rolne 
3. Powierzchnia: 8,6 ha 

1. Obszar predysponowany do rozwoju ruchów masowych. Kwalifikacja obszaru uwzględnia uwarunkowania 
geologiczno-morfologiczne, które nie wykluczają rozwoju ruchów masowych w przyszłości. Aktualnie brak czynnika 
inicjującego procesy stokowe.   
2. Zmiana parametrów stoku wskutek prowadzenia prac ziemnych/górniczych poprzez prowadzenie wykopów (o 
głębokości > 3m), podcięcie stoku  lub nadsypywanie (przekraczające wartości nachylenia 150) moŜe uaktywnić 
procesy osuwiskowe. 
3. 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 ***     



 22 

Predyspozycja obszaru Geomorfologia - parametry 
nachylenia (wartości dominujące) Numer 

w 
gminie 

Lokalizacja 
------------- 

region 
geograficzny 

----------- 
zlewnia II rzędu 

Typ obszaru - rzeźba terenu 
- elementy budowy 

geologicznej 
procesy geologiczne ekspozycja  wysokość 

względna   
kat 

nachylenie 

Geologia – litologia, geneza, wiek 
osadów 

UŜytkowanie terenu 
Powierzchnia obszaru ocenianego 

ZagroŜenia wynikające z predyspozycji obszaru do wystąpienia ruchów masowych 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

29 
Pi 

----   
ark. 32 

 

rejon 
Gródczanek 

------------ 
PłaskowyŜ 
Głubczycki 
------------- 

zlewnia  
Psiny 

SFE  
stok wzgórza 

lessowego, rozcięty  
doliną dopływu 

Psiny  

NL 
N - stok umiarkowanie nachylony, 
obecność podcięć 

L  – obecność lessów mało 
odpornych na procesy 
denudacyjne 
 

 iw + ew 
iw –  zróŜnicowana infiltracja wód,  
ew – okresowa erozja wód opadowych i 
roztopowych 
 

SW do 10 m 5 – 100 

1. Stok zbudowany z lessów zlodowacenia 
północnopolskiego, leŜących na piaskach 
fluwioglacjalnych zlodowacenia 
środkowopolskiego 
2. UŜytkowanie: nieuŜytki, grunty rolne 
3. Powierzchnia: 29,8 ha 

1. Obszar predysponowany do rozwoju ruchów masowych. Kwalifikacja obszaru uwzględnia uwarunkowania 
geologiczno-morfologiczne, które nie wykluczają rozwoju ruchów masowych w przyszłości. Aktualnie brak czynnika 
inicjującego procesy stokowe.   
2. Zmiana parametrów stoku wskutek prowadzenia prac ziemnych/górniczych poprzez prowadzenie wykopów (o 
głębokości > 3m), podcięcie stoku  lub nadsypywanie (przekraczające wartości nachylenia 150) moŜe uaktywnić 
procesy osuwiskowe. 
3. 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 ***     

30 
Pi 

----   
ark. 32 

 

rejon 
Samborowic 

------------ 
PłaskowyŜ 
Głubczycki 
------------- 

zlewnia  
Psiny 

SFE  
stok wzgórza 

lessowego, rozcięty  
doliną Psiny  

NL 
N - stok umiarkowanie nachylony, 
obecność podcięć 

L  – obecność lessów mało 
odpornych na procesy 
denudacyjne 
 

 iw + ew 
iw –  zróŜnicowana infiltracja wód,  
ew – okresowa erozja wód opadowych i 
roztopowych 
 

SE do 10 m 5 – 100 

1. Stok zbudowany z lessów zlodowacenia 
północnopolskiego, leŜących na piaskach 
fluwioglacjalnych zlodowacenia 
środkowopolskiego 
2. UŜytkowanie: nieuŜytki, grunty rolne 
3. Powierzchnia: 5,6 ha 

1. Obszar predysponowany do rozwoju ruchów masowych. Kwalifikacja obszaru uwzględnia uwarunkowania 
geologiczno-morfologiczne, które nie wykluczają rozwoju ruchów masowych w przyszłości. Aktualnie brak czynnika 
inicjującego procesy stokowe.   
2. Zmiana parametrów stoku wskutek prowadzenia prac ziemnych/górniczych poprzez prowadzenie wykopów (o 
głębokości > 3m), podcięcie stoku  lub nadsypywanie (przekraczające wartości nachylenia 150) moŜe uaktywnić 
procesy osuwiskowe. 
3. 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 ***     

31 
Pi 

----   
ark. 32 

 

rejon 
Samborowic 

------------ 
PłaskowyŜ 
Głubczycki 
------------- 

zlewnia  
Psiny 

SFE  
stok wzgórza 

lessowego, rozcięty  
doliną Psiny  

NL 
N - stok umiarkowanie nachylony, 
obecność podcięć 

L  – obecność lessów mało 
odpornych na procesy 
denudacyjne 
 

 iw + ew 
iw –  zróŜnicowana infiltracja wód,  
ew – okresowa erozja wód opadowych i 
roztopowych 
 

S do 10 m 5 – 100 

1. Stok zbudowany z lessów zlodowacenia 
północnopolskiego, leŜących na piaskach 
fluwioglacjalnych zlodowacenia 
środkowopolskiego 
2. UŜytkowanie: nieuŜytki, grunty rolne 
3. Powierzchnia: 3,2 ha 

1. Obszar predysponowany do rozwoju ruchów masowych. Kwalifikacja obszaru uwzględnia uwarunkowania 
geologiczno-morfologiczne, które nie wykluczają rozwoju ruchów masowych w przyszłości. Aktualnie brak czynnika 
inicjującego procesy stokowe.   
2. Zmiana parametrów stoku wskutek prowadzenia prac ziemnych/górniczych poprzez prowadzenie wykopów (o 
głębokości > 3m), podcięcie stoku  lub nadsypywanie (przekraczające wartości nachylenia 150) moŜe uaktywnić 
procesy osuwiskowe. 
3. 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 ***     

32 
Pi/tz 
----  

 ark. 31 
 

rejon 
Gródczanek 

------------ 
PłaskowyŜ 
Głubczycki 
------------- 

zlewnia  
Psiny 

SFE  
stok wzgórza 

lessowego, rozcięty  
doliną dopływu 

Psiny  

NL 
N - stok silnie nachylony, 
obecność licznych podcięć 

L  – obecność lessów mało 
odpornych na procesy 
denudacyjne 
 

 iw + ew 
iw –  zróŜnicowana infiltracja wód, 
miejscami ukierunkowany system 
spływu wód 
ew – okresowa erozja wód opadowych i 
roztopowych 
 

N do 10 m 10 – 200 

1. Stok zbudowany z lessów zlodowacenia 
północnopolskiego, leŜących na glinie 
zwałowej zlodowacenia środkowopolskiego 
2. UŜytkowanie: nieuŜytki, las 
3. Powierzchnia: 3,0 ha 

1. Teren zagroŜony ruchami masowymi, wprowadzony do Rejestru Starostwa Raciborskiego.  Kwalifikacja 
terenu na podstawie obecności czynników, które wskazują na rozwój ruchów osuwiskowych w przeszłości i 
występujących aktualnie. 

2. Teren wskazany do prowadzenia szczegółowego kartowania geologicznego w celu dokumentowania osuwisk. 
3. Skomplikowane warunki gruntowe; dla posadowienia obiektów budowlanych wymagana dokumentacja 
geotechniczna i geologiczno-inŜynierska***     

33 
Pi 

----  
 ark. 31 
ark. 32 

 

rejon 
Gródczanek 

------------ 
PłaskowyŜ 
Głubczycki 
------------- 

zlewnia Psiny 

SFE  
stok wzgórza 

lessowego, rozcięty  
doliną dopływu 

Psiny  

NL 
N - stok umiarkowanie nachylony, 
obecność podcięć 

L  – obecność lessów mało 
odpornych na procesy 
denudacyjne 
 

 iw + ew 
iw –  zróŜnicowana infiltracja wód,  
ew – okresowa erozja wód opadowych i 
roztopowych 
 

NE do 10 m 5 – 100 

1. Stok zbudowany z lessów zlodowacenia 
północnopolskiego, leŜących na piaskach 
fluwioglacjalnych zlodowacenia 
środkowopolskiego 
2. UŜytkowanie: nieuŜytki, grunty rolne 
3. Powierzchnia: 19,9 ha 

1. Obszar predysponowany do rozwoju ruchów masowych. Kwalifikacja obszaru uwzględnia uwarunkowania 
geologiczno-morfologiczne, które nie wykluczają rozwoju ruchów masowych w przyszłości. Aktualnie brak czynnika 
inicjującego procesy stokowe.   
2. Zmiana parametrów stoku wskutek prowadzenia prac ziemnych/górniczych poprzez prowadzenie wykopów (o 
głębokości > 3m), podcięcie stoku  lub nadsypywanie (przekraczające wartości nachylenia 150) moŜe uaktywnić 
procesy osuwiskowe. 
3. 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 ***     

34 
Pi 

----  
ark. 31 
ark. 32 

rejon 
Gródczanek 

------------ 
PłaskowyŜ 
Głubczycki 
------------- 

zlewnia Psiny 

SFE  
stok wzgórza 

lessowego, rozcięty  
doliną dopływu 

Psiny  

NL 
N - stok umiarkowanie nachylony, 
obecność podcięć 

L  – obecność lessów mało 
odpornych na procesy 
denudacyjne 
 

 iw + ew 
iw –  zróŜnicowana infiltracja wód,  
ew – okresowa erozja wód opadowych i 
roztopowych 
 

S do 10 m 5 – 100 

1. Stok zbudowany z lessów zlodowacenia 
północnopolskiego, leŜących na piaskach 
fluwioglacjalnych zlodowacenia 
środkowopolskiego 
2. UŜytkowanie: nieuŜytki, grunty rolne 
3. Powierzchnia: 33,9 ha 

1. Obszar predysponowany do rozwoju ruchów masowych. Kwalifikacja obszaru uwzględnia uwarunkowania 
geologiczno-morfologiczne, które nie wykluczają rozwoju ruchów masowych w przyszłości. Aktualnie brak czynnika 
inicjującego procesy stokowe.   
2. Zmiana parametrów stoku wskutek prowadzenia prac ziemnych/górniczych poprzez prowadzenie wykopów (o 
głębokości > 3m), podcięcie stoku  lub nadsypywanie (przekraczające wartości nachylenia 150) moŜe uaktywnić 
procesy osuwiskowe. 
3. 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 ***     

35 
Pi/tz 
----  

 ark. 32 
 

rejon 
Samborowic 

------------ 
PłaskowyŜ 
Głubczycki 
------------- 

zlewnia  
Psiny 

SRS 
stok równiny 
sandrowej  

rozcięty doliną 
dopływu Psiny 

NL+W 
N – stok silnie nachylony, 
obecność licznych podcięć 
L  – warstwy o róŜnej litologii i 
przepuszczalności  
W – obecność wód 
powierzchniowych płynących,   

iw + er + an 
iw –  zróŜnicowana infiltracja wód  
er – wzmoŜone procesy erozji rzecznej 
przy wysokich stanach wód płynących w 
okresach intensywnych opadów 
atmosferycznych 
an – skarpa wyrobisk 

N do 10 m 10 – 200 

1. Stok zbudowany z piasków 
fluwioglacjalnych zlodowacenia 
środkowopolskiego, leŜących na glinie 
zwałowej  
2. UŜytkowanie: nieuŜytki 
3. Powierzchnia: 3,8  ha 

1. Teren zagroŜony ruchami masowymi, wprowadzony do Rejestru Starostwa Raciborskiego.  Kwalifikacja 
terenu na podstawie obecności czynników, które wskazują na rozwój ruchów osuwiskowych w przeszłości i 
występujących aktualnie. 

2. Teren wskazany do prowadzenia szczegółowego kartowania geologicznego w celu dokumentowania osuwisk. 
3. Skomplikowane warunki gruntowe; dla posadowienia obiektów budowlanych wymagana dokumentacja 
geotechniczna i geologiczno-inŜynierska***     

36 
Pi 

----  
 ark. 32 

 

rejon 
Samborowic 
--------------- 

PłaskowyŜ 
Głubczycki 

---------------- 
zlewnia  
Psiny 

SRS 
stok równiny 
sandrowej  

rozcięty doliną 
dopływu Psiny i 
fragmentowany 
dolinką cieku 
okresowego 

NL+W 
N – stok umiarkowanie 
nachylony, obecność licznych 
podcięć 
L  – warstwy o róŜnej litologii i 
przepuszczalności  
W – obecność wód 
powierzchniowych płynących,   

iw + er + an 
iw –  zróŜnicowana infiltracja wód  
er – wzmoŜone procesy erozji rzecznej 
przy wysokich stanach wód płynących w 
okresach intensywnych opadów 
atmosferycznych 
an – skarpa wyrobisk 

N do 10 m 5 – 100 

1. Stok zbudowany z piasków 
fluwioglacjalnych zlodowacenia 
środkowopolskiego, w górnej partii przykryty 
lessami zlodowacenia północnopolskiego 
2. UŜytkowanie: nieuŜytki, grunty rolne  
3. Powierzchnia:  22,6 ha 

1. Obszar predysponowany do rozwoju ruchów masowych. Kwalifikacja obszaru uwzględnia uwarunkowania 
geologiczno-morfologiczne, które nie wykluczają rozwoju ruchów masowych w przyszłości. Aktualnie brak czynnika 
inicjującego procesy stokowe.   
2. Zmiana parametrów stoku wskutek prowadzenia prac ziemnych/górniczych poprzez prowadzenie wykopów (o 
głębokości > 3m), podcięcie stoku  lub nadsypywanie (przekraczające wartości nachylenia 150) moŜe uaktywnić 
procesy osuwiskowe. 
3. 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 ***     
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Predyspozycja obszaru Geomorfologia - parametry 
nachylenia (wartości dominujące) Numer 

w 
gminie 

Lokalizacja 
------------- 

region 
geograficzny 

----------- 
zlewnia II rzędu 

Typ obszaru - rzeźba terenu 
- elementy budowy 

geologicznej 
procesy geologiczne ekspozycja  wysokość 

względna   
kat 

nachylenie 

Geologia – litologia, geneza, wiek 
osadów 

UŜytkowanie terenu 
Powierzchnia obszaru ocenianego 

ZagroŜenia wynikające z predyspozycji obszaru do wystąpienia ruchów masowych 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

jednostka administracyjna: GMINA KRZANOWICE 

1 
Kr 

----  
 ark. 32 

 

rejon 
Pietraszyna 
--------------- 

PłaskowyŜ 
Głubczycki 

---------------- 
zlewnia  
Psiny 

SWP 
stok wysoczyzny 
polodowcowej 

podcięty doliną 
dopływu Psiny i 
fragmentowany 
dolinką cieku 
okresowego 

N L 
N – stok umiarkowanie  
nachylony, obecność licznych 
podcięć 
L  – warstwy o róŜnej litologii i 
przepuszczalności  
 

 iw + ew 
iw –  zróŜnicowana infiltracja wód,  
ew – okresowa erozja wód opadowych i 
roztopowych 
 

N 
W 
E 

do 10 m 5 – 100 

1. Stok zbudowany z gliny piaszczystej, 
piasków i Ŝwirów wodnomorenowych 
zlodowacenia środkowopolskiego, miejscami 
przykrytych lessami  
2. UŜytkowanie: nieuŜytki, grunty rolne,   
3. Powierzchnia: 32,2 ha 

1. Obszar predysponowany do rozwoju ruchów masowych. Kwalifikacja obszaru uwzględnia uwarunkowania 
geologiczno-morfologiczne, które nie wykluczają rozwoju ruchów masowych w przyszłości. Aktualnie brak czynnika 
inicjującego procesy stokowe.   
2. Zmiana parametrów stoku wskutek prowadzenia prac ziemnych/górniczych poprzez prowadzenie wykopów (o 
głębokości > 3m), podcięcie stoku  lub nadsypywanie (przekraczające wartości nachylenia 150) moŜe uaktywnić 
procesy osuwiskowe. 
3. 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 ***     

2 
Kr 

----  
 ark. 32 

 

rejon 
Pietraszyna 
--------------- 

PłaskowyŜ 
Głubczycki 

---------------- 
zlewnia  
Psiny 

SWP 
stok wysoczyzny 
polodowcowej 

podcięty doliną 
dopływu Psiny i 
fragmentowany 
dolinką cieku 
okresowego 

N L 
N – stok umiarkowanie  
nachylony, obecność 
wybrzuszeń powierzchni terenu 
L  – warstwy o róŜnej litologii i 
przepuszczalności  
 

 iw  
iw –  zróŜnicowana infiltracja wód,  
 

N 
W 
 

do 10 m 5 – 100 

1. Stok zbudowany z gliny piaszczystej, 
piasków i Ŝwirów wodnomorenowych 
zlodowacenia środkowopolskiego 
2. UŜytkowanie: nieuŜytki, grunty rolne,   
3. Powierzchnia: 20,0 ha 

1. Obszar predysponowany do rozwoju ruchów masowych. Kwalifikacja obszaru uwzględnia uwarunkowania 
geologiczno-morfologiczne, które nie wykluczają rozwoju ruchów masowych w przyszłości. Aktualnie brak czynnika 
inicjującego procesy stokowe.   
2. Zmiana parametrów stoku wskutek prowadzenia prac ziemnych/górniczych poprzez prowadzenie wykopów (o 
głębokości > 3m), podcięcie stoku  lub nadsypywanie (przekraczające wartości nachylenia 150) moŜe uaktywnić 
procesy osuwiskowe. 
3. 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 ***     

3 
Kr 

----  
 ark. 32 

 

rejon 
Pietraszyna 
--------------- 

PłaskowyŜ 
Głubczycki 

---------------- 
zlewnia  
Psiny 

SRS 
stok równiny 
sandrowej  

rozcięty doliną 
dopływu Psiny i 
fragmentowany 
dolinką cieku 
okresowego 

NL+W 
N – stok umiarkowanie 
nachylony, obecność licznych 
podcięć 
L  – warstwy o róŜnej litologii i 
przepuszczalności  
W – obecność wód 
powierzchniowych płynących,   

iw + er + an 
iw –  zróŜnicowana infiltracja wód  
er – wzmoŜone procesy erozji rzecznej 
przy wysokich stanach wód płynących w 
okresach intensywnych opadów 
atmosferycznych 
an – skarpa wyrobisk 

N do 10 m 5 – 100 

1. Stok zbudowany z piasków 
fluwioglacjalnych zlodowacenia 
środkowopolskiego, w górnej partii przykryty 
lessami zlodowacenia północnopolskiego 
2. UŜytkowanie: nieuŜytki, łąki, grunty rolne  
3. Powierzchnia: 45,3 ha 

1. Obszar predysponowany do rozwoju ruchów masowych. Kwalifikacja obszaru uwzględnia uwarunkowania 
geologiczno-morfologiczne, które nie wykluczają rozwoju ruchów masowych w przyszłości. Aktualnie brak czynnika 
inicjującego procesy stokowe.   
2. Zmiana parametrów stoku wskutek prowadzenia prac ziemnych/górniczych poprzez prowadzenie wykopów (o 
głębokości > 3m), podcięcie stoku  lub nadsypywanie (przekraczające wartości nachylenia 150) moŜe uaktywnić 
procesy osuwiskowe. 
3. 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 ***     

4 
Kr/tz 
----  

 ark. 33 
 

rejon  
Wojnowic 

--------------- 
PłaskowyŜ 
Głubczycki 

---------------- 
zlewnia  
Psiny 

SWP 
stok wysoczyzny 
polodowcowej 

podcięty doliną 
Psiny  

N L 
N – stok silnie   nachylony, 
obecność wybrzuszeń 
powierzchni terenu 
L  – warstwy o róŜnej litologii i 
przepuszczalności  
 

iw + er  
iw –  zróŜnicowana infiltracja wód  
er – wzmoŜone procesy erozji rzecznej 
przy wysokich stanach wód płynących w 
okresach intensywnych opadów 
atmosferycznych 

SW 
W 
 

do 10 m 10 – 200 

1. Stok zbudowany z gliny piaszczystej, 
piasków i Ŝwirów wodnomorenowych 
zlodowacenia środkowopolskiego 
2. UŜytkowanie: nieuŜytki, grunty rolne,   
3. Powierzchnia: 4,3 ha 

1. Teren zagroŜony ruchami masowymi, wprowadzony do Rejestru Starostwa Raciborskiego.  Kwalifikacja 
terenu na podstawie obecności czynników, które wskazują na rozwój ruchów osuwiskowych w przeszłości i 
występujących aktualnie. 

2. Teren wskazany do prowadzenia szczegółowego kartowania geologicznego w celu dokumentowania osuwisk. 
3. Skomplikowane warunki gruntowe; dla posadowienia obiektów budowlanych wymagana dokumentacja 
geotechniczna i geologiczno-inŜynierska***     

5 
Kr 

----  
 ark. 32 
ark. 38 

 

rejon 
Pietraszyna 
--------------- 

PłaskowyŜ 
Głubczycki 

---------------- 
zlewnia  
Psiny 

SFE  
stok wzgórza 

lessowego, rozcięty  
doliną dopływu 

Psiny  

NL 
N - stok umiarkowanie nachylony, 
obecność podcięć 

L  – obecność lessów mało 
odpornych na procesy 
denudacyjne 
 

 iw + ew 
iw –  zróŜnicowana infiltracja wód,  
ew – okresowa erozja wód opadowych i 
roztopowych 
 

W do 10 m 5 – 100 

1. Stok zbudowany z lessów zlodowacenia 
północnopolskiego, leŜących na piaskach 
fluwioglacjalnych zlodowacenia 
środkowopolskiego 
2. UŜytkowanie: nieuŜytki, grunty rolne 
3. Powierzchnia: 9,0 ha 

1. Obszar predysponowany do rozwoju ruchów masowych. Kwalifikacja obszaru uwzględnia uwarunkowania 
geologiczno-morfologiczne, które nie wykluczają rozwoju ruchów masowych w przyszłości. Aktualnie brak czynnika 
inicjującego procesy stokowe.   
2. Zmiana parametrów stoku wskutek prowadzenia prac ziemnych/górniczych poprzez prowadzenie wykopów (o 
głębokości > 3m), podcięcie stoku  lub nadsypywanie (przekraczające wartości nachylenia 150) moŜe uaktywnić 
procesy osuwiskowe. 
3. 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 ***     

6 
Kr/tz 
----  

 ark. 33 
 

rejon  
Wojnowic 

--------------- 
PłaskowyŜ 
Głubczycki 

---------------- 
zlewnia 
Psiny 

SWP 
stok wysoczyzny 
polodowcowej 

podcięty doliną 
Psiny  

NL+P 
N – stok silnie   nachylony, 
obecność licznych podcięć 
L  – warstwy o róŜnej litologii i 
przepuszczalności  
P – deluwia glin, obecność 
koluwiów 

 iw + ew 
iw –  zróŜnicowana infiltracja wód,  
ew – okresowa erozja wód opadowych i 
roztopowych 
 

SW 
W 
 

do 10 m 10 – 200 

1. Stok zbudowany z gliny zwałowej, z 
przewarstwieniami i soczewkami 
piaszczystymi lub pylastymi, zlodowacenia 
środkowopolskiego, w dolnej partii występują 
gliny deluwialne  
2. UŜytkowanie: nieuŜytki  
3. Powierzchnia:  17,9 ha 

1. Teren zagroŜony ruchami masowymi, wprowadzony do Rejestru Starostwa Raciborskiego.  Kwalifikacja 
terenu na podstawie obecności czynników, które wskazują na rozwój ruchów osuwiskowych w przeszłości i 
występujących aktualnie. 

2. Teren wskazany do prowadzenia szczegółowego kartowania geologicznego w celu dokumentowania osuwisk. 
3. Skomplikowane warunki gruntowe; dla posadowienia obiektów budowlanych wymagana dokumentacja 
geotechniczna i geologiczno-inŜynierska***     

7 
Kr/tz 
----  

 ark. 39 
 

rejon  
Wojnowic 

--------------- 
PłaskowyŜ 
Głubczycki 

---------------- 
zlewnia  
Psiny 

SWP 
stok wysoczyzny 
polodowcowej 

podcięty doliną 
Psiny  

NL+P 
N – stok silnie   nachylony, 
obecność licznych podcięć 
L  – warstwy o róŜnej litologii i 
przepuszczalności  
P – deluwia glin, obecność 
koluwiów 

 iw + ew 
iw –  zróŜnicowana infiltracja wód,  
ew – okresowa erozja wód opadowych i 
roztopowych 
 

SW 
 

do 10 m 10 – 200 

1. Stok zbudowany z gliny zwałowej, z 
przewarstwieniami i soczewkami 
piaszczystymi lub pylastymi, zlodowacenia 
środkowopolskiego, w dolnej partii występują 
gliny deluwialne  
2. UŜytkowanie: nieuŜytki  
3. Powierzchnia: 21,2 ha 

1. Teren zagroŜony ruchami masowymi, wprowadzony do Rejestru Starostwa Raciborskiego.  Kwalifikacja 
terenu na podstawie obecności czynników, które wskazują na rozwój ruchów osuwiskowych w przeszłości i 
występujących aktualnie. 

2. Teren wskazany do prowadzenia szczegółowego kartowania geologicznego w celu dokumentowania osuwisk. 
3. Skomplikowane warunki gruntowe; dla posadowienia obiektów budowlanych wymagana dokumentacja 
geotechniczna i geologiczno-inŜynierska***     

8 
Kr 

----  
 ark.  38 
ark. 39 

 

rejon  
Krzanowic 
--------------- 

PłaskowyŜ 
Głubczycki 

---------------- 
zlewnia  
Psiny 

SWP 
stok wysoczyzny 
polodowcowej 

podcięty doliną 
dopływu Psiny  

NL+P 
N – stok umiarkowanie   
nachylony, obecność licznych 
podcięć 
L  – warstwy o róŜnej litologii i 
przepuszczalności  
P – deluwia glin 

 iw + ew 
iw –  zróŜnicowana infiltracja wód,  
ew – okresowa erozja wód opadowych i 
roztopowych 
 

SW 
 

do 10 m 5 – 100 

1. Stok zbudowany z gliny zwałowej, z 
przewarstwieniami i soczewkami 
piaszczystymi lub pylastymi, zlodowacenia 
środkowopolskiego, w dolnej partii występują 
gliny deluwialne  
2. UŜytkowanie: nieuŜytki, grunty rolne, 
zabudowa jednorodzinna  
3. Powierzchnia:  107,3 ha 

1. Obszar predysponowany do rozwoju ruchów masowych. Kwalifikacja obszaru uwzględnia uwarunkowania 
geologiczno-morfologiczne, które nie wykluczają rozwoju ruchów masowych w przyszłości. Aktualnie brak czynnika 
inicjującego procesy stokowe.   
2. Zmiana parametrów stoku wskutek prowadzenia prac ziemnych/górniczych poprzez prowadzenie wykopów (o 
głębokości > 3m), podcięcie stoku  lub nadsypywanie (przekraczające wartości nachylenia 150) moŜe uaktywnić 
procesy osuwiskowe. 
3. 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 ***     



 24 

Predyspozycja obszaru Geomorfologia - parametry 
nachylenia (wartości dominujące) Numer 

w 
gminie 

Lokalizacja 
------------- 

region 
geograficzny 

----------- 
zlewnia II rzędu 

Typ obszaru - rzeźba terenu 
- elementy budowy 

geologicznej 
procesy geologiczne ekspozycja  wysokość 

względna   
kat 

nachylenie 

Geologia – litologia, geneza, wiek 
osadów 

UŜytkowanie terenu 
Powierzchnia obszaru ocenianego 

ZagroŜenia wynikające z predyspozycji obszaru do wystąpienia ruchów masowych 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

9 
Kr/tz 
----  

 ark. 38 
 

rejon  
Krzanowic 
--------------- 

PłaskowyŜ 
Głubczycki 

---------------- 
zlewnia 
 Psiny 

SFE  
stok wzgórza 

lessowego, rozcięty  
doliną dopływu 

Psiny  

NL+P 
N – stok silnie   nachylony, 
obecność licznych podcięć 
L  – warstwy o róŜnej litologii i 
przepuszczalności  
P –obecność koluwiów 

 iw + ew 
iw –  zróŜnicowana infiltracja wód,  
ew – okresowa erozja wód opadowych i 
roztopowych 
 

NW do 10 m 10 – 200 

1. Stok zbudowany z lessów zlodowacenia 
północnopolskiego, leŜących na piaskach 
fluwioglacjalnych zlodowacenia 
środkowopolskiego 
2. UŜytkowanie: nieuŜytki, grunty rolne 
3. Powierzchnia:  0,7 ha 

1. Teren zagroŜony ruchami masowymi, wprowadzony do Rejestru Starostwa Raciborskiego.  Kwalifikacja 
terenu na podstawie obecności czynników, które wskazują na rozwój ruchów osuwiskowych w przeszłości i 
występujących aktualnie. 

2. Teren wskazany do prowadzenia szczegółowego kartowania geologicznego w celu dokumentowania osuwisk. 
3. Skomplikowane warunki gruntowe; dla posadowienia obiektów budowlanych wymagana dokumentacja 
geotechniczna i geologiczno-inŜynierska***     

10 
Kr 

----  
 ark. 38 

 

rejon  
Krzanowic 
--------------- 

PłaskowyŜ 
Głubczycki 

---------------- 
zlewnia 
 Psiny 

SFE  
stok wzgórza 

lessowego, rozcięty  
doliną dopływu 

Psiny  

NL 
N - stok umiarkowanie nachylony, 
obecność podcięć 

L  – obecność lessów mało 
odpornych na procesy 
denudacyjne 
 

 iw + ew 
iw –  zróŜnicowana infiltracja wód,  
ew – okresowa erozja wód opadowych i 
roztopowych 
 

NW do 10 m 5 – 100 

1. Stok zbudowany z lessów zlodowacenia 
północnopolskiego, leŜących na piaskach 
fluwioglacjalnych zlodowacenia 
środkowopolskiego 
2. UŜytkowanie: nieuŜytki, grunty rolne 
3. Powierzchnia:  14,2 ha 

1. Obszar predysponowany do rozwoju ruchów masowych. Kwalifikacja obszaru uwzględnia uwarunkowania 
geologiczno-morfologiczne, które nie wykluczają rozwoju ruchów masowych w przyszłości. Aktualnie brak czynnika 
inicjującego procesy stokowe.   
2. Zmiana parametrów stoku wskutek prowadzenia prac ziemnych/górniczych poprzez prowadzenie wykopów (o 
głębokości > 3m), podcięcie stoku  lub nadsypywanie (przekraczające wartości nachylenia 150) moŜe uaktywnić 
procesy osuwiskowe. 
3. 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 ***     

11 
Kr 

----  
 ark. 39 

 

rejon  
Krzanowic 
--------------- 

PłaskowyŜ 
Głubczycki 

---------------- 
zlewnia 
Psiny 

SWP 
stok wysoczyzny 
polodowcowej 

podcięty doliną 
dopływu Psiny  

NL+P 
N – stok umiarkowanie   
nachylony, obecność licznych 
podcięć 
L  – warstwy o róŜnej litologii i 
przepuszczalności  
P – deluwia glin 

 iw + ew 
iw –  zróŜnicowana infiltracja wód,  
ew – okresowa erozja wód opadowych i 
roztopowych 
 

NW 
 

do 10 m 5 – 100 

1. Stok zbudowany z gliny zwałowej, z 
przewarstwieniami i soczewkami 
piaszczystymi lub pylastymi, zlodowacenia 
środkowopolskiego, w dolnej partii występują 
gliny deluwialne  
2. UŜytkowanie: nieuŜytki, grunty orne, 
zabudowa jednorodzinna  
3. Powierzchnia: 9,1 ha 

1. Obszar predysponowany do rozwoju ruchów masowych. Kwalifikacja obszaru uwzględnia uwarunkowania 
geologiczno-morfologiczne, które nie wykluczają rozwoju ruchów masowych w przyszłości. Aktualnie brak czynnika 
inicjującego procesy stokowe.   
2. Zmiana parametrów stoku wskutek prowadzenia prac ziemnych/górniczych poprzez prowadzenie wykopów (o 
głębokości > 3m), podcięcie stoku  lub nadsypywanie (przekraczające wartości nachylenia 150) moŜe uaktywnić 
procesy osuwiskowe. 
3. 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 ***     

12 
Kr 

----  
 ark. 39 

 

rejon  
Borucina 

--------------- 
PłaskowyŜ 
Głubczycki 

---------------- 
zlewnia  
Psiny 

SFE  
stok wzgórza 

lessowego, rozcięty  
doliną dopływu 

Psiny  

NL 
N - stok umiarkowanie nachylony, 
obecność podcięć 

L  – obecność lessów mało 
odpornych na procesy 
denudacyjne 
 

 iw + ew 
iw –  zróŜnicowana infiltracja wód,  
ew – okresowa erozja wód opadowych i 
roztopowych 
 

NW do 10 m 5 – 100 

1. Stok zbudowany z lessów zlodowacenia 
północnopolskiego, leŜących na piaskach 
fluwioglacjalnych zlodowacenia 
środkowopolskiego 
2. UŜytkowanie: nieuŜytki, grunty rolne 
3. Powierzchnia: 2,9 ha 

1. Obszar predysponowany do rozwoju ruchów masowych. Kwalifikacja obszaru uwzględnia uwarunkowania 
geologiczno-morfologiczne, które nie wykluczają rozwoju ruchów masowych w przyszłości. Aktualnie brak czynnika 
inicjującego procesy stokowe.   
2. Zmiana parametrów stoku wskutek prowadzenia prac ziemnych/górniczych poprzez prowadzenie wykopów (o 
głębokości > 3m), podcięcie stoku  lub nadsypywanie (przekraczające wartości nachylenia 150) moŜe uaktywnić 
procesy osuwiskowe. 
3. 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 ***     

13 
Kr 

----  
 ark. 39 

 

rejon  
Borucina 

--------------- 
PłaskowyŜ 
Głubczycki 

---------------- 
zlewnia  
Psiny 

SFE  
stok wzgórza 

lessowego, rozcięty  
doliną dopływu 

Psiny  

NL 
N - stok umiarkowanie nachylony, 
obecność podcięć 

L  – obecność lessów mało 
odpornych na procesy 
denudacyjne 
 

 iw + ew 
iw –  zróŜnicowana infiltracja wód,  
ew – okresowa erozja wód opadowych i 
roztopowych 
 

W 
NW 

do 10 m 5 – 100 

1. Stok zbudowany z lessów zlodowacenia 
północnopolskiego, leŜących na piaskach 
fluwioglacjalnych zlodowacenia 
środkowopolskiego 
2. UŜytkowanie: nieuŜytki, grunty rolne 
3. Powierzchnia: 2,2 ha 

1. Obszar predysponowany do rozwoju ruchów masowych. Kwalifikacja obszaru uwzględnia uwarunkowania 
geologiczno-morfologiczne, które nie wykluczają rozwoju ruchów masowych w przyszłości. Aktualnie brak czynnika 
inicjującego procesy stokowe.   
2. Zmiana parametrów stoku wskutek prowadzenia prac ziemnych/górniczych poprzez prowadzenie wykopów (o 
głębokości > 3m), podcięcie stoku  lub nadsypywanie (przekraczające wartości nachylenia 150) moŜe uaktywnić 
procesy osuwiskowe. 
3. 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 ***     

14 
Kr 

----  
 ark. 39 
ark. 43 

 

rejon  
Borucina 

--------------- 
PłaskowyŜ 
Głubczycki 

---------------- 
zlewnia 
Psiny 

SWP 
stok wysoczyzny 
polodowcowej 

podcięty doliną 
dopływu Psiny  

NL 
N – stok umiarkowanie   
nachylony, obecność licznych 
podcięć 
L  – warstwy o róŜnej litologii i 
przepuszczalności  
 

 iw + ew 
iw –  zróŜnicowana infiltracja wód,  
ew – okresowa erozja wód opadowych i 
roztopowych 
 

NW 
 

do 10 m 5 – 100 

1. Stok zbudowany z gliny zwałowej,  w 
dolnej partii występują gliny piaszczyste oraz 
Ŝwiry i piaski wodnomorenowe (zlodowacenie 
środkowopolskie) 
2. UŜytkowanie: nieuŜytki, grunty rolne,  
3. Powierzchnia:  18,6 ha 

1. Obszar predysponowany do rozwoju ruchów masowych. Kwalifikacja obszaru uwzględnia uwarunkowania 
geologiczno-morfologiczne, które nie wykluczają rozwoju ruchów masowych w przyszłości. Aktualnie brak czynnika 
inicjującego procesy stokowe.   
2. Zmiana parametrów stoku wskutek prowadzenia prac ziemnych/górniczych poprzez prowadzenie wykopów (o 
głębokości > 3m), podcięcie stoku  lub nadsypywanie (przekraczające wartości nachylenia 150) moŜe uaktywnić 
procesy osuwiskowe. 
3. 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 ***     

15 
Kr 

----  
 ark. 43 

 

rejon  
Borucina 

--------------- 
PłaskowyŜ 
Głubczycki 

---------------- 
zlewnia 
 Psiny 

SWP 
stok wysoczyzny 
polodowcowej 

rozcięty dolinką 
cieku okresowego   

NL 
N – stok umiarkowanie   
nachylony, obecność 
wybrzuszeń powierzchni terenu 
L  – warstwy o róŜnej litologii i 
przepuszczalności  
 

 iw + ew 
iw –  zróŜnicowana infiltracja wód,  
ew – okresowa erozja wód opadowych i 
roztopowych 
 

W 
E 

do 10 m 5 – 100 

1. 1. Stok zbudowany z gliny zwałowej, z 
przewarstwieniami i soczewkami 
piaszczystymi lub pylastymi, ,  w dolnej partii 
występują gliny piaszczyste oraz Ŝwiry i piaski 
wodnomorenowe (zlodowacenie 
środkowopolskie); 
2. UŜytkowanie: nieuŜytki, grunty rolne,  
3. Powierzchnia: 12,6 ha 

1. Obszar predysponowany do rozwoju ruchów masowych. Kwalifikacja obszaru uwzględnia uwarunkowania 
geologiczno-morfologiczne, które nie wykluczają rozwoju ruchów masowych w przyszłości. Aktualnie brak czynnika 
inicjującego procesy stokowe.   
2. Zmiana parametrów stoku wskutek prowadzenia prac ziemnych/górniczych poprzez prowadzenie wykopów (o 
głębokości > 3m), podcięcie stoku  lub nadsypywanie (przekraczające wartości nachylenia 150) moŜe uaktywnić 
procesy osuwiskowe. 
3. 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 ***     

16 
Kr 

----  
 ark. 39 
ark. 43 

 

rejon  
Borucina 

--------------- 
PłaskowyŜ 
Głubczycki 

---------------- 
zlewnia 
 Psiny 

SWP 
stok wysoczyzny 
polodowcowej 

podcięty doliną 
dopływu Psiny  

NL 
N – stok umiarkowanie   
nachylony, obecność licznych 
podcięć 
L  – warstwy o róŜnej litologii i 
przepuszczalności  
 

 iw + ew 
iw –  zróŜnicowana infiltracja wód,  
ew – okresowa erozja wód opadowych i 
roztopowych 
 

NW 
W 
 

do 10 m 5 – 100 

1. 1. Stok zbudowany z gliny zwałowej, z 
przewarstwieniami i soczewkami 
piaszczystymi lub pylastymi, ,  w dolnej partii 
występują gliny piaszczyste oraz Ŝwiry i piaski 
wodnomorenowe (zlodowacenie 
środkowopolskie); 
2. UŜytkowanie: nieuŜytki, grunty rolne,  
3. Powierzchnia: 62,1 ha 

1. Obszar predysponowany do rozwoju ruchów masowych. Kwalifikacja obszaru uwzględnia uwarunkowania 
geologiczno-morfologiczne, które nie wykluczają rozwoju ruchów masowych w przyszłości. Aktualnie brak czynnika 
inicjującego procesy stokowe.   
2. Zmiana parametrów stoku wskutek prowadzenia prac ziemnych/górniczych poprzez prowadzenie wykopów (o 
głębokości > 3m), podcięcie stoku  lub nadsypywanie (przekraczające wartości nachylenia 150) moŜe uaktywnić 
procesy osuwiskowe. 
3. 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 ***     

17 
Kr 

----  
 ark. 43 

 

rejon  
Borucina 

--------------- 
PłaskowyŜ 
Głubczycki 

---------------- 
zlewnia 
 Psiny 

SWP 
stok wysoczyzny 
polodowcowej 

podcięty doliną 
dopływu Psiny  

NL 
N – stok umiarkowanie   
nachylony, obecność podcięć 
L  – warstwy o róŜnej litologii i 
przepuszczalności  
 

 iw + ew 
iw –  zróŜnicowana infiltracja wód,  
ew – okresowa erozja wód opadowych i 
roztopowych 
 

E 
 

do 10 m 5 – 100 

1. 1. Stok zbudowany z gliny zwałowej, z 
przewarstwieniami i soczewkami 
piaszczystymi lub pylastymi, ,  w dolnej partii 
występują gliny piaszczyste oraz Ŝwiry i piaski 
wodnomorenowe (zlodowacenie 
środkowopolskie); 
2. UŜytkowanie: nieuŜytki, grunty rolne,  
3. Powierzchnia: 8,2 ha 

1. Obszar predysponowany do rozwoju ruchów masowych. Kwalifikacja obszaru uwzględnia uwarunkowania 
geologiczno-morfologiczne, które nie wykluczają rozwoju ruchów masowych w przyszłości. Aktualnie brak czynnika 
inicjującego procesy stokowe.   
2. Zmiana parametrów stoku wskutek prowadzenia prac ziemnych/górniczych poprzez prowadzenie wykopów (o 
głębokości > 3m), podcięcie stoku  lub nadsypywanie (przekraczające wartości nachylenia 150) moŜe uaktywnić 
procesy osuwiskowe. 
3. 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 ***     



 25 

Predyspozycja obszaru Geomorfologia - parametry 
nachylenia (wartości dominujące) Numer 

w 
gminie 

Lokalizacja 
------------- 

region 
geograficzny 

----------- 
zlewnia II rzędu 

Typ obszaru - rzeźba terenu 
- elementy budowy 

geologicznej 
procesy geologiczne ekspozycja  wysokość 

względna   
kat 

nachylenie 

Geologia – litologia, geneza, wiek 
osadów 

UŜytkowanie terenu 
Powierzchnia obszaru ocenianego 

ZagroŜenia wynikające z predyspozycji obszaru do wystąpienia ruchów masowych 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

18 
Kr 

----  
 ark. 43 

 

rejon  
Borucina 

--------------- 
PłaskowyŜ 
Głubczycki 

---------------- 
zlewnia  
Psiny 

SWP 
stok wysoczyzny 
polodowcowej 

podcięty doliną 
dopływu Psiny  

NL 
N – stok umiarkowanie   
nachylony, obecność licznych 
podcięć 
L  – warstwy o róŜnej litologii i 
przepuszczalności  
 

 iw + ew 
iw –  zróŜnicowana infiltracja wód,  
ew – okresowa erozja wód opadowych i 
roztopowych 
 

W 
 

do 10 m 5 – 100 

1. 1. Stok zbudowany z gliny zwałowej, z 
przewarstwieniami i soczewkami 
piaszczystymi lub pylastymi, ,  w dolnej partii 
występują gliny piaszczyste oraz Ŝwiry i piaski 
wodnomorenowe (zlodowacenie 
środkowopolskie); 
2. UŜytkowanie: nieuŜytki, grunty rolne,  
3. Powierzchnia: 1,1 ha 

1. Obszar predysponowany do rozwoju ruchów masowych. Kwalifikacja obszaru uwzględnia uwarunkowania 
geologiczno-morfologiczne, które nie wykluczają rozwoju ruchów masowych w przyszłości. Aktualnie brak czynnika 
inicjującego procesy stokowe.   
2. Zmiana parametrów stoku wskutek prowadzenia prac ziemnych/górniczych poprzez prowadzenie wykopów (o 
głębokości > 3m), podcięcie stoku  lub nadsypywanie (przekraczające wartości nachylenia 150) moŜe uaktywnić 
procesy osuwiskowe. 
3. 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 ***     

jednostka administracyjna: GMINA KRZY śANOWICE 

1 
Ky 

----   
ark. 39 
ark. 40 

 

rejon 
Bieńkowic 
-------------- 
PłaskowyŜ 
Głubczycki 
--------------- 

zlewnia 
 Psiny 

SRS 
stok równiny 
sandrowej  

rozcięty doliną 
Psiny i dolinką 

cieku okresowego  

NL+W 
N – stok umiarkowanie 
nachylony, obecność licznych 
podcięć 
L  – warstwy o róŜnej litologii i 
przepuszczalności  
W – obecność wód 
powierzchniowych płynących,   

iw + er + an 
iw –  zróŜnicowana infiltracja wód  
er – wzmoŜone procesy erozji rzecznej 
przy wysokich stanach wód płynących w 
okresach intensywnych opadów 
atmosferycznych 
 

W 
SW 

do 10 m 5 – 100 

1. Stok zbudowany z piasków 
fluwioglacjalnych zlodowacenia 
środkowopolskiego, leŜących na glinie 
zwałowej 
2. UŜytkowanie: nieuŜytki, grunty rolne  
3. Powierzchnia: 13,9  ha 

1. Obszar predysponowany do rozwoju ruchów masowych. Kwalifikacja obszaru uwzględnia uwarunkowania 
geologiczno-morfologiczne, które nie wykluczają rozwoju ruchów masowych w przyszłości. Aktualnie brak czynnika 
inicjującego procesy stokowe.   
2. Zmiana parametrów stoku wskutek prowadzenia prac ziemnych/górniczych poprzez prowadzenie wykopów (o 
głębokości > 3m), podcięcie stoku  lub nadsypywanie (przekraczające wartości nachylenia 150) moŜe uaktywnić 
procesy osuwiskowe. 
3. 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 ***     

2 
Ky 

----   
ark. 40 

 

rejon 
Bolesława 
-------------- 
PłaskowyŜ 
Głubczycki 
------------ 
zlewnia 
 Psiny 

SWP 
stok wysoczyzny 
polodowcowej 

podcięty doliną 
dopływu Psiny  

NL 
N – stok umiarkowanie   
nachylony, obecność licznych 
podcięć 
L  – warstwy o róŜnej litologii i 
przepuszczalności  
 

 iw + ew 
iw –  zróŜnicowana infiltracja wód,  
ew – okresowa erozja wód opadowych i 
roztopowych 
 

W 
 

do 10 m 5 – 100 

1. 1. Stok zbudowany z gliny zwałowej, z 
przewarstwieniami i soczewkami 
piaszczystymi lub pylastymi, zlodowacenia 
środkowopolskiego 
2. UŜytkowanie: nieuŜytki, grunty rolne,  
3. Powierzchnia: 12,9 ha 

1. Obszar predysponowany do rozwoju ruchów masowych. Kwalifikacja obszaru uwzględnia uwarunkowania 
geologiczno-morfologiczne, które nie wykluczają rozwoju ruchów masowych w przyszłości. Aktualnie brak czynnika 
inicjującego procesy stokowe.   
2. Zmiana parametrów stoku wskutek prowadzenia prac ziemnych/górniczych poprzez prowadzenie wykopów (o 
głębokości > 3m), podcięcie stoku  lub nadsypywanie (przekraczające wartości nachylenia 150) moŜe uaktywnić 
procesy osuwiskowe. 
3. 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 ***     

3/tz 
Ky 

----   
ark. 44 

 

rejon 
Brzeziny-
Owsiszcze 
------------- 
PłaskowyŜ 
Głubczycki 
----------- 

zlewnia Psiny 

SWP 
stok wysoczyzny 
polodowcowej 

podcięty doliną 
Psiny  

NL+P 
N – stok silnie   nachylony, 
obecność licznych podcięć 
L  – warstwy o róŜnej litologii i 
przepuszczalności  
P – deluwia glin, obecność 
koluwiów 

 iw + ew 
iw –  zróŜnicowana infiltracja wód,  
ew – okresowa erozja wód opadowych i 
roztopowych 
 

W 
 

do 10 m 10 – 200 

1. Stok zbudowany z gliny zwałowej, z 
przewarstwieniami i soczewkami 
piaszczystymi lub pylastymi, zlodowacenia 
środkowopolskiego, w dolnej partii występują 
gliny deluwialne  
2. UŜytkowanie: nieuŜytki, grunty rolne, 
zabudowa jednorodzinna    
3. Powierzchnia: 62,1 ha 

1. Teren zagroŜony ruchami masowymi, wprowadzony do Rejestru Starostwa Raciborskiego.  Kwalifikacja 
terenu na podstawie obecności czynników, które wskazują na rozwój ruchów osuwiskowych w przeszłości i 
występujących aktualnie. 

2. Teren wskazany do prowadzenia szczegółowego kartowania geologicznego w celu dokumentowania osuwisk. 
3. Skomplikowane warunki gruntowe; dla posadowienia obiektów budowlanych wymagana dokumentacja 
geotechniczna i geologiczno-inŜynierska***     

4 
Ky 

----   
ark. 44 

 

rejon 
 Owsiszcz 
----------- 

PłaskowyŜ 
Głubczycki 
------------ 
zlewnia 
Psiny 

SWP 
stok wysoczyzny 
polodowcowej 

podcięty doliną 
dopływu Psiny  

NL 
N – stok umiarkowanie   
nachylony, obecność licznych 
podcięć 
L  – warstwy o róŜnej litologii i 
przepuszczalności  
 

 iw + ew 
iw –  zróŜnicowana infiltracja wód,  
ew – okresowa erozja wód opadowych i 
roztopowych 
 

NE 
 

do 10 m 5 – 100 

1. Stok zbudowany z gliny zwałowej, z 
przewarstwieniami i soczewkami 
piaszczystymi lub pylastymi, zlodowacenia 
środkowopolskiego 
2. UŜytkowanie: nieuŜytki, grunty rolne, 
zabudowa jednorodzinna 
3. Powierzchnia: 2,4 ha 

1. Obszar predysponowany do rozwoju ruchów masowych. Kwalifikacja obszaru uwzględnia uwarunkowania 
geologiczno-morfologiczne, które nie wykluczają rozwoju ruchów masowych w przyszłości. Aktualnie brak czynnika 
inicjującego procesy stokowe.   
2. Zmiana parametrów stoku wskutek prowadzenia prac ziemnych/górniczych poprzez prowadzenie wykopów (o 
głębokości > 3m), podcięcie stoku  lub nadsypywanie (przekraczające wartości nachylenia 150) moŜe uaktywnić 
procesy osuwiskowe. 
3. 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 ***     
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rejon 
 Owsiszcz 
----------- 

PłaskowyŜ 
Głubczycki 
------------ 
zlewnia 
Psiny 

SWP 
stok wysoczyzny 
polodowcowej 

podcięty doliną 
dopływu Psiny i 
fragmentowany 

dolinkami cieków 
okresowych  

NL 
N – stok umiarkowanie   
nachylony, obecność licznych 
podcięć 
L  – warstwy o róŜnej litologii i 
przepuszczalności  
 

 iw + ew 
iw –  zróŜnicowana infiltracja wód,  
ew – okresowa erozja wód opadowych i 
roztopowych 
 

W 
 

do 10 m 5 – 100 

1. Stok zbudowany z gliny zwałowej, z 
przewarstwieniami i soczewkami 
piaszczystymi lub pylastymi, zlodowacenia 
środkowopolskiego 
2. UŜytkowanie: nieuŜytki, grunty rolne, 
zabudowa jednorodzinna 
3. Powierzchnia:  37,4 ha 

1. Obszar predysponowany do rozwoju ruchów masowych. Kwalifikacja obszaru uwzględnia uwarunkowania 
geologiczno-morfologiczne, które nie wykluczają rozwoju ruchów masowych w przyszłości. Aktualnie brak czynnika 
inicjującego procesy stokowe.   
2. Zmiana parametrów stoku wskutek prowadzenia prac ziemnych/górniczych poprzez prowadzenie wykopów (o 
głębokości > 3m), podcięcie stoku  lub nadsypywanie (przekraczające wartości nachylenia 150) moŜe uaktywnić 
procesy osuwiskowe. 
3. 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 ***     
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rejon 
 Owsiszcz 
----------- 

PłaskowyŜ 
Głubczycki 
------------ 
zlewnia 
Psiny 

SWP 
stok wysoczyzny 
polodowcowej 

rozcięty dolinką 
cieku okresowego 

NL 
N – stok umiarkowanie   
nachylony, obecność licznych 
podcięć 
L  – warstwy o róŜnej litologii i 
przepuszczalności  
 

 iw + ew 
iw –  zróŜnicowana infiltracja wód,  
ew – okresowa erozja wód opadowych i 
roztopowych 
 

NW 
SE 

 
do 10 m 5 – 100 

1. Stok zbudowany z gliny zwałowej, z 
przewarstwieniami i soczewkami 
piaszczystymi lub pylastymi, zlodowacenia 
środkowopolskiego 
2. UŜytkowanie: nieuŜytki, grunty rolne, 
zabudowa jednorodzinna 
3. Powierzchnia: 11,8 ha 

1. Obszar predysponowany do rozwoju ruchów masowych. Kwalifikacja obszaru uwzględnia uwarunkowania 
geologiczno-morfologiczne, które nie wykluczają rozwoju ruchów masowych w przyszłości. Aktualnie brak czynnika 
inicjującego procesy stokowe.   
2. Zmiana parametrów stoku wskutek prowadzenia prac ziemnych/górniczych poprzez prowadzenie wykopów (o 
głębokości > 3m), podcięcie stoku  lub nadsypywanie (przekraczające wartości nachylenia 150) moŜe uaktywnić 
procesy osuwiskowe. 
3. 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 ***     

* numeracja w rejestrze prowadzonym przez Starostę Raciborskiego (zgodnie z zamówieniem) 
*** rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 1998 r., „w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych” . Dz.U.1998, Nr 126, poz. 839,  
 
Objaśnienia zasad i skrótów zastosowany w tabeli  (Zał.2) 
• kolumna 1 – numer obszaru wyznaczonego do oceny predyspozycji wystąpienia ruchów masowych (Zał.1,3). Numeracja prowadzona w układzie gminy; pasami o szerokości 3 km, rozpoczynając od północno-zachodniej części kaŜdej gminy i przesuwając się od lewej do prawej strony. W przypadku obszaru kontynuującego się na teren 

sąsiedniej gminy, obszar został podzielony na części (wzdłuŜ granicy gminy) i kaŜda z nich otrzymała odrębną numeracją (kolejny numer w granicach gminy). 
• kolumna 2 – w lokalizacji obszaru podano rejon najbliŜszej miejscowości i nazwę jednostki geomorfologicznej.  
• kolumna 3 – obszar określono wybranym ze słownika typem: 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).. 
• kolumny 4, 5 – określono elementy istotne dla rozwoju ruchów masowych. Kolumna 4 – rzeźba terenu i/lub elementy budowy geologicznej wg słownika: N – nachylenie powierzchni terenu, L  – układ i litologia warstw, P – występowanie pokryw czwartorzędowych, W – występowanie płytko wód gruntowych, wycieków lub wysięków. 

Kolumna 5 – proces geologiczny ułatwiający/inicjujący ruchy masowe na zboczach/stokach/skarpach wg słownika: er – erozja rzeczna, ew – erozja wąwozowa, iw – infiltracja wód, an – działalność człowieka. 
• kolumny 6, 7, 8 – charakterystyka geomorfologiczna obszaru opisana parametrami zbocz/stoku: ekspozycja (W,N,E,S) formy rozciętej główną rzeką , dominująca wysokość względna w metrach, dominujące nachylenie w stopniach. 
• kolumna 9 – charakterystyka geologiczna uwzględniająca litologię, genezę i wiek osadów (wg SzMgP, 1;50 000). 
• kolumna 10 – ocena predyspozycji obszaru do osuwania się mas skalnych. Wytypowanie terenów zagroŜonych ruchami masowymi, dla których załoŜono Karty Rejestracyjne (Zał.4.), a lokalizację wyznaczona na mapach w skali 1:10 000 (Zał.3.). 


