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Uregulowania prawne 

Zgodnie z Ustawą z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz.U. 
z 2002 r. Nr 62, poz. 558) osuwiska zaliczane są do katastrof naturalnych 
a ich negatywne skutki mogą być powodem wprowadzenia stanu klęski 
żywiołowej 

 

Konieczność zapobiegania zagrożeniom związanym z ruchami masowymi 
wynika z następujących aktów prawnych: 

 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie 
informacji dotyczących ruchów masowych ziemi (Dz.U. 2007,Nr 121, 
poz.840) 

 

• Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U. 2003, Nr 80, poz. 717) 

 

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 
2001, Nr 62, poz. 627, z późniejszymi zmianami) 

 

• Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych 
(tekst jednolity Dz.U. 2004, Nr 121, poz. 1266) 

 

 



SOPO – System Osłony Przeciwosuwiskowej 

 

 

2006-2008: etap I (kartowanie pilotażowe osuwisk,   
                     wyznaczenie obszarów ich    
            występowania w Polsce) 

 

2008-2014: etap II (198 gmin karpackich) 

 

2015-2018: etap III (52 gminy karpackie oraz  

                                271 powiatów pozakarpackich) 



Cel opracowania Mapy osuwisk i terenów 
zagrożonych (MOTZ) w skali 1:10 000 

 

 

• rozpoznanie i udokumentowanie osuwisk i zjawisk pokrewnych 
oraz terenów zagrożonych ruchami masowymi 

 

• charakterystyka geomorfologiczna i geologiczna rozpoznanych 
osuwisk, wraz z podaniem przyczyn ich powstania 

 

• ocena stopnia aktywności osuwisk i możliwości dalszego ich 
rozwoju 

 

• ocena możliwości zabezpieczenia osuwisk aktywnych ciągle i 
aktywnych okresowo 

 

• wskazanie osuwisk do stałego monitoringu   
 



Prace geologiczne 

 

 

 

Celem prac geologicznych zgodnie z Instrukcją opracowania Mapy 
osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi w skali   
1:10 000 (Grabowski i in., 2008) jest opracowanie: 

 

• map osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi w skali 
1:10 000 

 

• kart rejestracyjnych osuwisk oraz terenów zagrożonych ruchami 
masowymi 

 

• tekstu objaśniającego 

 

 



Blokdiagram osuwiska 
(wg Grabowski i in., 2008) 



Skarpa główna osuwiska 



Skarpa główna osuwiska 



Blokdiagram osuwiska 
(wg Grabowski i in., 2008) 



Koluwia 



Koluwia 



Blokdiagram osuwiska 
(wg Grabowski i in., 2008) 



Jeziorko osuwiskowe 



Jeziorko osuwiskowe 



Stopień aktywności osuwisk 
(wg Grabowski i in., 2008) 

 

 

 

Osuwisko aktywne ciągle – osuwisko będące w ciągłym ruchu lub 
którego objawy aktywności występowały w trakcie prowadzenia 
rejestracji albo w ciągu ostatnich 5 lat 

 

Osuwisko aktywne okresowo – osuwisko, w obrębie którego 
objawy aktywności występowały w nieregularnych odstępach 
czasu, w ciągu ostatnich 5-50 lat 

 

Osuwisko nieaktywne – osuwisko, w obrębie którego nie 
obserwowano i nie udokumentowano objawów aktywności        
w ciągu co najmniej ostatnich 50 lat 

 



Osuwisko aktywne ciągle 
(monitoring) 

2009 



Monitoring osuwisk - metody 

• Badania przemieszczeń gruntu przy 
pomocy inklinomentru rurowego z 
czujnikiem przemieszczeń gruntu 

• Skaning laserowy ALS 

• Satelitarne dane radarowe SAR 

• Metoda dendrochronologiczna oparta na 
asymetrii przyrostów słojów 



Osuwisko aktywne ciągle 
 

2009 

odsłonięte fundamenty 

przy skarpie głównej 

osuwiska, spękania na 

ścianach budynku 

2010 



Osuwisko aktywne ciągle 



Osuwisko aktywne ciągle 



Osuwisko aktywne ciągle 



Osuwisko aktywne ciągle 



Osuwisko aktywne ciągle 



Osuwisko aktywne ciągle 



Osuwisko aktywne ciągle 



Stopień aktywności osuwisk 
(wg Grabowski i in., 2008) 

 

 

 

Osuwisko aktywne ciągle – osuwisko będące w ciągłym ruchu lub 
którego objawy aktywności występowały w trakcie prowadzenia 
rejestracji albo w ciągu ostatnich 5 lat 

 

Osuwisko aktywne okresowo – osuwisko, w obrębie którego 
objawy aktywności występowały w nieregularnych odstępach 
czasu, w ciągu ostatnich 5-50 lat 

 

Osuwisko nieaktywne – osuwisko, w obrębie którego nie 
obserwowano i nie udokumentowano objawów aktywności        
w ciągu co najmniej ostatnich 50 lat 

 



Osuwisko aktywne okresowo 



Osuwisko aktywne okresowo 



Osuwisko asekwentne 

Osuwisko asekwentne – powstałe ze ścięcia 
w jednorodnych i niezaburzonych 
utworach, np. iłach, glinach, piaskach, 
lessach 



Osuwisko asekwentne 



Osuwisko konsekwentno-strukturalne 

Osuwisko konsekwentno-strukturalne – 
powstałe wzdłuż powierzchni strukturalnej 
biegnącej zgodnie z powierzchnią 
uławicenia.  

Kierunek ruchu osuwiska jest zgodny z 
kierunkiem upadu warstw budujących 
podłoże, a różnica azymutów nie większa, 
niż 5-10  

Kat upadu warstw jest mniejszy od 
nachylenia stoku 



Osuwisko konsekwentno-strukturalne 



Osuwisko konsekwentno-zwietrzelinowe 
przy konsekwentnym układzie warstw 

Osuwisko konsekwentno-zwietrzelinowe przy 
konsekwentnym układzie warstw – 
powstałe wzdłuż powierzchni oddzielającej 
zwietrzelinę od podłoża skalnego 



Osuwisko konsekwentno-zwietrzelinowe 
przy konsekwentnym układzie warstw 



Osuwisko insekwentne 

Osuwisko insekwentne – powstałe w wyniku 
przemieszczenia utworów, gdy kierunek 
ruchu jest zorientowany skośnie do 
istniejących powierzchni strukturalnych 



Osuwisko insekwentne 



Osuwisko obsekwentne 

Osuwisko obsekwentne – powstałe w wyniku 
przemieszczenia warstw skalnych, które 
zachodzi poprzecznie do biegu warstw 

Jest to szczególny przypadek osuwiska 
insekwentnego, gdy kierunek ruchu 
osuwiska jest przeciwny do kierunku 
upadu warstw 



Osuwisko obsekwentne 



Osuwisko subsekwentne 

Osuwisko subsekwentne – powstałe poprzez 
zsuw mas skalnych wzdłuż czołowych 
powierzchni ławic, w kierunku zgodnych z 
ich biegiem 



Osuwisko subsekwentne 



Osuwisko złożone 

Osuwisko złożone – osuwisko, w którym 
przemieszczenie mas skalnych zachodzi na 
podłożu o różnej konfiguracji układu 
warstw 



Osuwisko złożone 



Instrukcja opracowania Mapy osuwisk i 
terenów zagrożonych ruchami 
masowymi  w skali 1:10 000 



Mapa osuwisk i terenów zagrożonych 

ruchami masowymi w skali 1:10 000 
(wersja po cyfrowaniu) 



Symbole graficzne stosowane na Mapie 
osuwisk i terenów zagrożonych ruchami 

masowymi 



Karta rejestracyjna osuwiska 

1 2 



Karta rejestracyjna osuwiska 

3 4 



Mapa osuwisk i terenów zagrożonych 
ruchami masowymi w skali 1:10 000 

(wersja gotowa do cyfrowania) 



Mapa osuwisk i terenów zagrożonych 
ruchami masowymi 

 (wersja gotowa do cyfrowania) 



Mapa osuwisk i terenów zagrożonych 
ruchami masowymi 

 (wersja gotowa do cyfrowania) 



Mapa osuwisk i terenów zagrożonych 
ruchami masowymi 

 (wersja gotowa do cyfrowania) 



Osuwisko ponad kamieniołomem 
piaskowców w Tenczynie (gm. Lubień) 

data powstania: 05.09.2007 

 



Teren ponad kamieniołomem 
piaskowców w Tenczynie (gm. Lubień). 

Prace zabezpieczające i naprawcze 

•  usunięcie gruntu z obszaru zsuwu 
 
•  zmiana profilu skarpy głównej  
 
•   uregulowanie stosunków wodnych    

•    obsianie trawą wyrównanej powierzchni   
    gruntu  
 
•   wypełnienie gruntem spoistym (glina, ił)   
    szczelin powyżej skarpy głównej osuwiska 
 
•   wykonanie zastępczej drogi dojazdowej do   
    zabudowań poza obszarem zsuwu    

 

23.10.2009 

23.10.2009 



 Nisza osuwiskowa po wybraniu 
koluwiów 

(obwodnica Lubnia) 



Rów opaskowy powyżej skarpy głównej 
osuwiska 



Szczeliny w gruncie powyżej rowu 
opaskowego 



Jaskinia dylatacyjna 



Rów rozpadlinowy 



Granice administracyjne gminy Lubień 

75.01 km2 



Rozmieszczenie osuwisk na tle 
głównych jednostek strukturalnych 



Wnioski: 

• na obszarze gminy Lubień stwierdzono 229 osuwisk o łącznej 
powierzchni 387,26 ha, w tym: 

        - 43 osuwiska aktywne ciągle (18,8 % ogólnej liczby osuwisk) 

        - 79 osuwisk aktywnych okresowo (34,5 % ogólnej liczby osuwisk) 

        - 77 osuwisk nieaktywnych (33,6 % ogólnej liczby osuwisk) 

 

     oraz 30 osuwisk o złożonym typie aktywności, w tym: 

        - 20 osuwisk nieaktywnych/aktywnych okresowo (8,7 % ogólnej         
 liczby osuwisk) 

        - 8 osuwisk aktywnych okresowo/aktywnych ciągle (3,5 % ogólnej    

             liczby osuwisk) 

        - 2 osuwiska nieaktywne/aktywne ciągle (0,9 % ogólnej liczby   

             osuwisk) 

 

• wskaźnik osuwiskowości dla gminy wynosi 5,16 % 

 

• osuwiska stwarzające zagrożenie dla infrastruktury stanowią       
11,8 % ogólnej liczby osuwisk 

 

 



Wnioski: 

• powierzchnia osuwisk jest zróżnicowana od około kilku metrów 
kwadratowych do około 57 hektarów 

 

• dominują osuwiska o powierzchni do 1,5 ha 

 

• dla 72 osuwisk określono ruch koluwiów względem zalegania 
warstw skalnych 

 

• powstanie 17 osuwisk ma związek z korzystnym układem 
warstw (osuwiska konsekwentne) 

 

• wyznaczono 10 terenów zagrożonych o wysokim 
prawdopodobieństwie wystąpienia ruchów masowych 

 


