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1. WSTĘP. 

 

1.1. Cel opracowania. 

Niniejsze opracowanie powstało w wyniku realizacji umowy nr OŚ-93/2016  

z dnia 05.04.2015 pomiędzy Powiatem Głubczyckim a Państwowym Instytutem 

Geologicznym – Państwowym Instytutem Badawczym w Warszawie. Przedmiotem umowy 

było opracowanie „Rejestru terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na 

których występują te ruchy” na obszarze powiatu głubczyckiego (woj. opolskie) 

obejmującego gminę Głubczyce. 

Rejestrację wykonano zgodnie z  „Instrukcją opracowania Mapy osuwisk i terenów 

zagrożonych ruchami masowymi w skali 1 : 10 000” (Grabowski i in. 2008). Prace 

kartograficzne na obszarze gminy Głubczyce przeprowadzono w okresie od czerwca do 

listopada 2016 r. Wykonana mapa osuwisk i terenów zagrożonych przedstawia stan 

rozpoznania na listopad 2016 r.  

Wyniki niniejszych prac wskazujące obszary naturalnych zagrożeń geologicznych 

(osuwiska i tereny zagrożone ruchami masowymi) powinny zostać wykorzystanie w procesie 

planowania przestrzennego gminy (Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym; Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.). Mapa osuwisk 

i terenów zagrożonych ruchami masowymi (MOTZ) stanowi też istotny dokument 

wspomagający tzw. rejestr terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi, do prowadzenia 

którego zostali zobowiązani starostowie Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 20 

czerwca 2007 r. w sprawie informacji dotyczących ruchów masowych ziemi (Dz. U. Nr 121, 

poz. 840).  

Wyniki prac w postaci map z zasięgami i stopniem aktywności osuwisk i terenów 

zagrożonych ruchami masowymi oraz wypełnionych kart rejestracyjnych są zgromadzone  

w bazie danych SOPO i ogólnodostępne dla wszystkich użytkowników za pośrednictwem 

portalu internetowego (http://osuwiska.pgi.gov.pl).  

Realizacja zadania geologicznego obejmowała prace przygotowawcze, terenowe  

i kameralne. W zakres prac przygotowawczych, oprócz przeglądu literatury i dotychczas 

wydanych materiałów kartograficznych, wchodziły: szczegółowa analiza map 

topograficznych w skali 1 : 10 000 oraz numerycznego modelu terenu – przegląd form terenu, 

ustalenie marszrut oraz zapoznanie się z dotychczasowymi wynikami badań nad ruchami 

masowymi na terenie powiatu głubczyckiego. 

Prace terenowe, obejmujące wykonanie zdjęcia geologicznego osuwisk na terenie 

całego powiatu, polegały na szczegółowym wyznaczeniu granic osuwisk oraz wskazaniu 
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istotnych elementów rzeźby wewnątrzosuwiskowej, niezbędnych do oszacowania miąższości 

koluwiów i określenia stopnia ich aktywności. Wyniki rejestracji osuwisk, opartych na 

terenowych pracach geologiczno-kartograficznych, zostały przedstawione na mapach 

topograficznych w skali 1 : 10 000 i w kartach rejestracyjnych.  

 

1.2. Położenie obszaru badań. 

 

Gmina Głubczyce wchodzi w skład powiatu głubczyckiego (o powierzchni 671,8 

km
2
), który położony jest w południowej części województwa opolskiego. Niniejsze 

opracowanie dotyczy gminy Głubczyce, jednak przewidziane zrealizowanie zadania dla 

całego powiatu. Z tego względu poniższy opis dotyczy całego powiatu głubczyckiego.  

Od północy powiat głubczycki graniczy z powiatami województwa opolskiego: 

prudnickim i kędzierzyńsko-kozielskim, od wschodu z powiatem raciborskim leżącym na 

obszarze województwa śląskiego. Południowa oraz zachodnia granica powiatu, jest pod 

względem administracyjnym granicą państwową z Republika Czeską. W skład powiatu 

wchodzą 4 gminy: Głubczyce, Baborów, Kietrz i Branice. Zamieszkany jest przez 46 695 

osób (stan na 2016 r.). Średnia gęstość zaludnienia na obszarze powiatu wynosi ok.69,4 

osób/km
2
.  

Przez powiat głubczycki przebiegają ważne szlaki komunikacyjne regionu. Prowadzi 

tędy droga krajowa nr 38, łącząca województwo opolskie (Kędzierzyn-Koźle) z republiką 

czeska. Przez centralną części powiatu biegnie droga wojewódzka nr 416 łącząca Racibórz  

z Głubczycami. W południowej części powiatu swój bieg znaczą drogi wojewódzkie nr 419 

oraz 420 łączące Nową Cerkwię i Uvalno (Rep. Czeska) oraz Kietrz z miejscowością Opava. 

Powiat głubczycki posiada 5 linii kolejowych (nr 194, 195, 294, 177, 325), które są 

nieeksploatowane w ruchu pasażerskim. Jedynie 3 linie prowadzą ruch towarowy.  

Powiat głubczycki charakteryzuje się dużym udziałem rolnictwa w ogólnej strukturze 

gospodarczej powiatu. Dominują gospodarstwa rolne duże, o średniej wielkości około 20 ha. 

Wśród upraw dominuje pszenica, buraki i rzepak, hodowla obejmuje pogłowie trzody 

chlewnej i krów mlecznych. Obszary leśne stanowią  około 6% powierzchni powiatu. 

Zlokalizowane są głównie w jego  północnej i zachodniej części.  

Na obszarze powiatu głubczyckiego swoje źródła maja dwie większe rzeki.  

W miejscowości Gołuszowice swe źródła ma rzeka Psina, która przepływa przez gminę 

Głubczyce i Baborów. Jest ona lewym dopływem Odry. Przez miejscowość Nowa Cerkwia 

oraz Kietrz przepływa rzeka Troja (lewy dopływ Psiny), która swe źródła ma na obszarze 

chronionego krajobrazu Rejon Mokre-Lewice.   
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Zgodnie z podziałem fizycznogeograficznym Polski, według Kondrackiego (2002), 

powiat głubczycki położony jest w obrębie makroregionów: Nizina Śląska (318.5)  

oraz Sudety Wschodnie (332.6). W ich obrębię wyróżniamy mezoregiony: Płaskowyż 

Głubczycki (318.58), obejmujący część centralną i północną powiatu oraz Góry Opawskie 

(332.63), zaznaczające się w południowo-zachodniej jego części. 

 

2. BUDOWA GEOLOGICZNA. 

 

Opis budowy geologicznej gminy Głubczyce został przedstawiony na podstawie  

Szczegółowej mapy geologicznej Polski w skali 1 : 50 000 i ich objaśnień (Rys. 2). Obszar 

gminy Głubczyce objęty jest następującymi arkuszami SmgP: Głubczyce (938, Badura  

i Przybylski 1995), Baborów (965, Badura i inni 1997), Pietrowice (964, Krzyż i inni 1997) 

oraz Prudnik (937, Bobiński i inni 1997). Z uwagi na problematykę ruchów masowych, 

przedstawiony poniżej opis budowy geologicznej jest zgeneralizowany od strony genetycznej 

i stratygraficznej.  

Najstarszymi utworami, odsłaniającymi się na powierzchni gminy Głubczyce są skały 

osadowe dolnego karbonu (kulmu) sfałdowane w orogenezie waryscyjskiej. Struktury 

karbońskie rozciągają się w kierunku NW-SE do NNW-SSE. Fałdy i nasunięcia wykazują 

wergencję wschodnią. Kąty upadu warstw są z reguły strome i wahają się w przedziale  

60-80°. Ku wschodowi odsłaniają się coraz młodsze wydzielenia litostratygraficzne. 

Najniższą część kulmu i zarazem położoną w najbardziej zachodniej części gminy 

reprezentują dolno- i środkowo wizeńskie warstwy hornobeneszowskie. Składają się one  

z piaskowców z wkładkami łupków mułowcowych oraz wyżejległych łupków ilastych  

i mułowcowych z piaskowcami. Wizen górny i namur A to piaskowce szarogłazowe, łupki 

ilaste i mułowcowe, a miejscami zlepieńce warstw morawickich. Udział poszczególnych 

odmian łuków wzrasta w górę profilu. Sekwencję kulmu na obszarze gminy Głubczyce 

kończą piaskowce szarogłazowe, łupki ilaste i mułowcowe oraz zlepieńce warstw hradeckich  

i kyjowickich. Skały karbońskie odsłaniają się głównie w wyniesionej południowo-zachodniej 

części gminy Głubczyce. Ich wychodnie dominują na SW od progu strukturalnego uskoku 

Lewic o przebiegu NW-SE oddzielającego Góry Opawskie od Płaskowyżu Głubczyckiego. 

Poprzecznie do fałdów i nasunięć karbońskich przebiegają uskoki wiązane  

z tworzeniem się rowów tektonicznych (Kędzierzyna i Opawy) w oligocenie i miocenie. 

Rowy tektoniczne wypełnione są osadami miocenu środkowego (badenu). Profil Badenu 

rozpoczynają iły, iłowce piaszczyste z glaukonitem i brekcją muszlową zaliczane do opolu. 

Nad nimi zalegają iłowce i mułowce z gipsami i wkładkami anhydrytów wielicjanu. 
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Najwyższa część badenu to grabovieckie iły z wkładkami mułów i piasków oraz piaski, piaski 

ilaste wkładkami iłów, zailonych żwirów i mułków z glaukonitem. Mioceńskie wystąpienia 

bazaltów oraz brekcji i tufów wulkanicznych związane są z uskokowymi ramami rowów 

tektonicznych. Najmłodszym wydzieleniem litostratygraficznym neogenu są żwiry, piaski  

i gliny kaolinowe serii Gozdnicy. Osady neogenu nie odsłaniają się na powierzchni terenu 

gminy Głubczyce. 

Tab. 1. Uproszczona litostratygrafia utworów podłoża geologicznego na obszarze 

gminy Głubczyce na podstawie SmgP 1:50 000 arkusze: Głubczyce (938, Badura i Przybylski 

1995), Baborów (965, Badura i inni 1997), Pietrowice (964, Krzyż i inni 1997) oraz Prudnik 

(937, Bobiński i inni 1997). 
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Najstarszymi osadami czwartorzędowymi odsłaniającymi się na omawianym terenie 

są żwiry rzeczne, piaski i żwiry wodnolodowcowe oraz gliny zwałowe z okresu zlodowacenia 

Odry. Miejscami, w zachodniej części gminy zachowały się żwiry i piaski ilaste tarasów 

nadzalewowych 15-25m n. p. rzeki związane ze zlodowaceniem Warty. Z okresem 

zlodowaceń północnopolskich związana jest pokrywa lessowa płaskowyżu głubczyckiego. 

Lessy i gliny lessopodobne pokrywają przeszło 60% powierzchni gminy. Najczęściej zalegają 

one na glinach zwałowych oraz piaskach i żwirach wodnolodowcowych zlodowacenia Odry. 

Wyżej w profilu litostratygraficznym omawianego obszaru występują gliny deluwialne 

pokrywające zbocza i dna suchych dolin rzecznych. Dna doliny większych cieków i rzek  

(m. in. Opawy, Troi, Złotnika, Straduni, Osobłogi, Prudnika) wypełniają holoceńskie piaski, 

żwiry i namuły a towarzyszą im iły, mułki piaski i żwiry tarasów zalewowych. 

 

 

Ryc. 1. Uproszczony szkic budowy geologicznej gminy Głubczyce na podstawie SmgP 1:50 

000, arkusze: Głubczyce (938, Badura i Przybylski 1995), Baborów (965, Badura  

i inni 1997), Pietrowice (964, Krzyż i inni 1997) oraz Prudnik (937, Bobiński i inni 1997). 
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3. CHARAKTERYSTYKA OSUWISK I TERENÓW ZAGROŻONYCH RUCHAMI 

MASOWYMI. 

 

3.1. Przegląd dotychczasowych badań. 

 

Problematyka ruchów masowych czy stabilizacji zboczy zagrożonych osuwaniem się 

na obszarze gminy Głubczyce nie była przedmiotem opracowań (czy dyskusji) i brak jest prac 

dotyczących zjawisk osuwiskowych w tym rejonie Polski.  

Pod koniec lat 60 XX wieku została wykonana ogólnopolska inwentaryzacja osuwisk 

w wyniku której powstał katalogach osuwisk, wydanych przez Instytut Geologiczny w latach 

1971-1975. Rejestracja ta została przedstawiona w układzie powiatowym na mapach w skali  

1:25 000, natomiast wyniki prac zebrane w katalogach osuwisk umieszczono na mapach  

w skali 1:100 000. Była to pierwsza inwentaryzacja osuwisk, która objęła całą Polskę i w jej 

ramach na obszarze powiatu głubczyckiego wyznaczono 4 osuwiska. Zostały one rozpoznane 

w przekopie kolejowym linii nr 177 w okolicy Mokrego Kolonia. Przeprowadzone prace  

w celu realizacji niniejszego opracowania potwierdziły występowanie 2 z powyższych 

osuwisk. 

W wyniku projektu „Rejestracja i inwentaryzacja naturalnych zagrożeń geologicznych 

na terenie całego kraju (ze szczególnym uwzględnieniem osuwisk oraz innych zjawisk 

geodynamicznych) realizowanego przez AGH w Krakowie także nie zarejestrowano osuwisk 

na terenie powiatu głubczyckiego. Podobnie na Szczegółowej mapie geologicznej Polski na 

terenie gminy Głubczyce nie zaznaczono osuwisk.  

 

3.2. Wyniki prac. 

 

C h a r a k t e r y s t y k a  o s u w i s k  i  t e r e n ó w  z a g r o ż o n y c h .  Terenowe prace 

kartograficzne obejmowały teren całej gminy (powierzchnia około 671,8 km
2
)  W wyniku 

przeprowadzonych badań na obszarze gminy Głubczyce udokumentowano 29 osuwisk oraz 

wskazano 39 terenów zagrożonych ruchami masowymi. Większość zarejestrowanych osuwisk 

znajduje się w północnej części gminy (22 osuwiska). W południowej części gminy 

znajdujące się 7 osuwisk. Wszystkie rozpoznane osuwiska wykazują aktywność. Osiem 

osuwisk jest aktywnych ciągle, a 21 aktywnych okresowo.  Na terenie gminy dominują 

osuwiska małe, których powierzchnie nie przekraczają 0,5 ha (25 osuwisk). Powierzchnie  

3 osuwisk mieszczą się w przedziale 0,53 – 0,7 ha. Największym rozpoznanym osuwiskiem 

jest osuwisko nr 19 o powierzchni 3,38 ha w Kolonii Zawiszyce.   



 7 

W gminie Głubczyce osuwiska znajdują się głównie na zboczach doliny Straduni  

i jej dopływów w okolicach miejscowości Kietlice, Ściborzyce Małe, Królowe, Lisięcice, 

Studzienica i Nowosady.  W dolinach tych udokumentowano 12 osuwisk. Na południowo-

wschodnich zboczach doliny Osobłogi stwierdzono występowanie 3 osuwisk (2 w Małym 

Klisinie i 1 w Pomorzowicach). Jedenaście osuwisk powstało na skarpach przekopów 

nieczynnej linii kolejowej nr 177 Racibórz – Pietrowice Głubczyckie. Sześć z nich 

zlokalizowanych jest w przekopie na S od Pomorzowic, a 5 w przekopie w okolicy Mokrych 

Kolonia i Pietrowic Głubczyckich.  

Wszystkie osuwiska na terenie gminy wykazują różny stopień aktywności, lecz  

w zdecydowanej większości znajdują się z dala od osiedli ludzkich, ciągów komunikacyjnych  

i infrastruktury przesyłowej. Osuwiska zlokalizowane na skarpach przekopów kolejowych nie 

stwarzają zagrożenia, ze względu na wyłączenie linii kolejowej nr 177 z użytkowania. 

Jedynie niewielkie osuwisko nr 23 w Mokrym powstało na stromym zboczu potoku, a ponad 

nim znajduje się zabudowa ludzka. Osuwisko to nie uszkodziło terenu posesji, jednak  

ze względu na znaczne wcięcie potoku w skały podłoża i podatność pokrywających zbocze 

utworów zwietrzelinowych oraz lessów na ruchy masowe mogą one w tym rejonie zaistnieć  

w przyszłości.   

Osuwiska udokumentowane osuwiska na terenie gminy Głubczyce mają  

z reguły mało urozmaiconą rzeźbę powierzchni koluwium, co wynika z ich niewielkich 

rozmiarów. Morfologię osuwisk nr 18, 19, i 24 podkreślają znajdujące się tam skarpy wtórne. 

Wszystkie zarejestrowane osuwiska powstały w holocenie w wyniku naturalnych 

procesów denudacyjnych przy sporym udziale wód opadowych i roztopowych, które 

infiltrowały w głąb podłoża oraz wód płynących erodujących zbocza dolin. Osuwiska 

wykształciły się stosownie do rozmiarów dolin oraz wysokości i stromości ich zboczy.  

Oprócz osuwisk na obszarze gminy Głubczyce wyznaczono 39 terenów zagrożonych 

ruchami masowymi. Trzydzieści trzy tereny zagrożone znajdują się w północnej części 

gminy a 5 w południowej. Ich lokalizacja obejmuje w zdecydowanej większości te same 

zbocza dolin, na których występują rozpoznane osuwiska. Tereny zagrożone o numerach  

1 – 6 zaznaczono na północnym skraju gminy Głubczyce, głównie na SE zboczach doliny 

Osobłogi pomiędzy Pomorzowicami a Klisinkiem. W pasie pomiędzy Pomorzowicami  

a Lisięcicami znajdują się tereny zagrożone 7 – 23, z których większość obejmuje zbocza 

doliny Straduni i jej dopływów. Podobnie wyznaczono tereny zagrożone 24-33 występujące 

w pasie Lwowiany – Zawiszyce – Nowosady. W obszarach tych tereny zagrożone wykazują 

rozciągłość WSW-ENE, która jest równoległa do dominującego w tym rejonie przebiegu 
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dolin rzecznych. Teren zagrożony nr 10 obejmuje skarpy przekopu kolejowego linii nr 177 na 

S od Pomorzowic. 

W południowej części gminy Głubczyce, w okolicy Mokrego i Pietrowic wyznaczono 

5 terenów zagrożonych. Treny zagrożone nr 36-39 obejmują skarpy przekopu i zbocza  

w pobliżu linii kolejowej nr 177 między mokrym kolonia a Pietrowicami. 

Tereny zagrożone są obszarami w których istnieje potencjalna możliwość powstania  

i rozwoju osuwisk w przyszłości z uwagi na bardzo zbliżoną budowę geologiczną  

i morfologię do obszarów osuwisk już istniejących. Wyznaczone tereny zagrożone są bardziej 

predysponowane do powstania nowych osuwisk niż obszary przyległe. Usuwanie naturalnej 

szaty roślinnej, prowadzenie inwestycji  inżyniersko – budowlanych czy inne działania 

ułatwiające migrację wód opadowych w podłoże lub naruszające geometrię stoków mogą 

doprowadzić do zachwiania aktualnej równowagi i doprowadzić do uruchomienia procesów 

osuwiskowych w wyznaczonych terenach zagrożonych. 

 

Z w i ą z e k  o s u w i s k  z  b u d o w ą  g e o l o g i c z n ą .  Występowanie osuwisk na badanym 

terenie jest związane z wykształceniem litologicznym osadów czwartorzędowych oraz  

z morfologią terenu. Wszystkie osuwiska obejmują utwory czwartorzędowe o różnym stopniu 

konsolidacji i przepuszczalności (gliny zwałowe,  piaski i żwiry wodnolodowcowe, lessy, 

piaski, mułki i namuły rzeczne). Infiltracja wód opadowych i roztopowych w czwartorzędowe 

warstwy przepuszczalne zwiększa ich masę, a na granicy z utworami nieprzepuszczalnymi  

i słaboprzepuszczalnymi (iłami, glinami) powstaje powierzchnia poślizgu. Dodatkowo, 

strome nachylenia zboczy, erozja boczna i wgłębna cieków płynących stwarzają dobre 

warunki dla procesów osuwiskowych. 

Na terenie gminy Głubczyce osuwiska są asekwentne, a większość z nich zajmuje 

niewielkie powierzchnie. Prawie wszystkie znajdują się w obrębie Płaskowyżu 

Głubczyckiego i powstały głównie w pokrywających płaskowyż glinach zwałowych oraz 

piaskach i żwirach wodnolodowcowych z okresu zlodowacenia Odry, a także w utworach 

lessowych (zlodowacenie północnopolskie). Trzy osuwiska związane z doliną Osobłogi 

powstały w obrębie żwirów rzecznych z okresu zlodowacenia Odry.  Osuwiska rozpoznane w 

granicach Sudetów nie wykazują bezpośredniego związku ze znajdującymi się w podłożu 

utworami kulmu. Wykształciły się one w obrębie pokryw zwietrzelinowych i lessów 

przykrywających stoki zbudowane ze skał karbońskich lub na skarpach przekopów 

antropogenicznych, które w miejscach występowania osuwisk wykonane są w obrębie glin 

zwałowych i przykrywających je lessów. 
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4. MONITORING. 

 

Na obszarze gminy Głubczyce dotychczas nie prowadzono monitoringu 

obserwacyjnego czy instrumentalnego ze względu na brak informacji  

o zagrożeniach spowodowanych ruchami masowymi, czyli tym samym na żadnym z aktualnie 

rozpoznanych osuwisk. Ze względu na fakt, że znajdujące się na terenie gminy Głubczyce 

osuwiska nie stwarzają zagrożenia dla osiedli ludzkich, infrastruktury komunikacyjnej  

i przesyłowej nie sugeruje się prowadzenia monitoringu ich aktywności.  

W przypadku stwierdzenia nasilenia ruchów masowych, w uzasadnionych 

przypadkach (skonsultowanych z geologami z Państwowego Instytutu Geologicznego 

Państwowego Instytutu Badawczego) należy rozważyć decyzję o prowadzeniu monitoringu 

obserwacyjnego,  instrumentalnego monitoringu powierzchniowego, czy nawet wgłębnego. 

 

5. OCENA POTENCJALNEGO ROZWOJU RUCHÓW MASOWYCH. 

 

Jak wynika z dotychczasowych obserwacji większość osuwisk na terenie gminy 

Głubczyce powstało w wyniku dynamicznych czynników naturalnych (infiltracji wód 

opadowych i roztopowych oraz podcięcia erozyjnego), które wykorzystywały naturalne 

predyspozycje danych obszarów do uruchomienia mas skalnych (tzw. czynniki statyczne): 

podatność podłoża na osuwanie – obecność utworów luźnych i warstw o różnej litologii  

i przepuszczalności. Ponieważ większość osuwisk znajduje się na stromych zboczach dolin 

rozcinających Płaskowyż Głubczycki lub przekopów kolejowych należy obszary te uznać za 

podatne na dalszą działalność osuwiskową związaną z oddziaływaniem wspomnianych wyżej 

naturalnych czynników dynamicznych. Szczególne zagrożenie stwarza infiltracja wód 

roztopowych i opadowych oraz podcięcie erozyjne stoków, na których występują miąższe 

pokrywy piasków, żwirów, iłów, glin i lessów. Większe ruchy masowe na tym obszarze mogą 

wystąpić także w wyniku podcięcia stoków podczas wezbrań i powodzi. Na procesy takie 

mogą być narażone także strome ściany wyrobisk górniczych.  

Przeciwdziałanie ruchom masowym powinno polegać na sprawnej melioracji obszaru, 

która spowoduje szybkie odprowadzenie nadmiaru wód roztopowych i opadowych. Nie 

powinno się wycinać drzew i krzewów porastających zbocza terenów objętych osuwiskami, 

gdyż roślinność zdecydowanie hamuje i ogranicza rozwój ruchów masowych. W przypadku 

powstania np. nowego zsuwu należy miejsce to obsiać trawą lub obsadzić drzewami. Ponadto 

tereny objęte osuwiskami powinny być wyłączone spod nowego budownictwa, a na terenach 

zagrożonych ruchami masowymi ziemi wszelkie planowane inwestycje inżynierskie  
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i budowlane powinny zostać poprzedzone badaniami geologiczno – inżynierskimi. Dokładne 

rozpoznanie warunków geologicznych i szczegółowe badania geologiczno – inżynierskie 

gruntu mogą jednoznacznie stwierdzić przydatność tych terenów do zabudowy i określić 

możliwości ich zabudowy. Pozwolą one także na wskazanie sposobu zabezpieczenia 

istniejących budynków, budowli i infrastruktury drogowej i komunalnej znajdujących się na 

terenach zagrożonych. 

 

6. WNIOSKI. 

 

Gmina Głubczyce należy do obszarów, na których stopień zagrożenia związany  

z występowaniem ruchów masowych jest relatywnie niski. Na jej terenie udokumentowano 

29 osuwisk i 39 terenów zagrożonych wystąpieniem ruchów masowych ziemi. Ich 

rozpoznanie wymagało wykonania terenowych prac kartograficznych i analiz kameralnych. 

Ze względu na małą liczbę zarejestrowanych osuwisk, gminę Głubczyce należy uznać  

za rejon w małym stopniu narażony na rozwój procesów osuwiskowych, z wyłączeniem 

zboczy największych dolin.  

Osuwiska aktywne wyróżniają się wyraźną i czytelną rzeźbą z charakterystycznym 

zespołem form: skarpy, nabrzmienia powierzchni terenu, zerwania darni, występowanie 

zagłębień bezodpływowych i małych zbiorników wodnych, wysięków, źródeł czy 

podmokłości czy przejawów wód gruntowych. Są to obszary nie nadające się pod żadną 

formę inwestycji budowlanych czy inżynieryjnych, gdyż zachodzące w nich procesy 

grawitacyjnego przemieszczania koluwiów (o różnym stopniu natężenia), występujące od 

szeregu lat, powodują i będą powodować stałe zniszczenia, a przez to straty materialne. 

Ponadto stabilizacja w całości dużego czynnego osuwiska może być bardzo kosztowna,  

a stabilizacja tylko jego części może nie dać oczekiwanych efektów. Na terenie gminy 

rozpoznano 8 tego typu osuwisk. 

Osuwiska okresowo aktywne obejmują obiekty, w których nie stwierdzono śladów 

współczesnych lub niedawnych (w czasie do 5 lat) zsunięć i przemieszczeń grawitacyjnych 

mas ziemnych (koluwiów), jednak przemieszczenia takie miały miejsce w okresie ostatnich 

50 lat. W takich obszarach prawdopodobne jest uaktywnienie się całego osuwiska lub jego 

części. Tego typu osuwiska również należą do terenów niebezpiecznych. Na ich terenie nie 

powinny być lokalizowane nowe inwestycje inżynieryjno - budowlane w planach 

zagospodarowania przestrzennego. Jednocześnie badania geologiczne i geologiczno - 

inżynierskie całego obszaru osuwiska mogłoby zweryfikować dane pochodzące z obserwacji 

terenowych i wskazać ewentualne tereny dla budownictwa lekkiego (z wyłączeniem 
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budownictwa wielokondygnacyjnego, ciężkiego, wielkokubaturowego). Na terenie gminy 

rozpoznano 21 tego typu osuwisk. 

Osuwiska nieaktywne obejmują tereny objęte ruchami osuwiskowymi, na których 

w czasie co najmniej ostatnich 50 latach nie stwierdzono wyraźnych śladów przemieszczeń. 

Nie oznacza to jednak, że tereny te nie podlegają procesom osuwiskowym. Sugeruje się, aby 

w tych obszarach znacznie ograniczać budownictwo (zwłaszcza wielkokubaturowe, ciężkie), 

a każdy planowany obiekt posiadał wykonaną wcześniej dokumentację geologiczno-

inżynierską określającą warunki podłoża w kontekście ewentualnego ruchu koluwiów.  

Na terenie gminy nie udokumentowano tego typu osuwisk. 

Na terenach zagrożonych ruchami masowymi budownictwo powinno być także 

mocno ograniczone, i dopuszczone jedynie w niewielkiej części tych terenów, ale po 

wykonaniu wcześniejszej dokumentacji geologiczno-inżynierskiej lub geotechnicznej 

(określającej warunki podłoża w kontekście ewentualnego powstania osuwisk) i spełnieniu 

zawartych w nich zaleceń.  

Do terenów zagrożonych należą też tzw. strefy buforowe wokół głównych skarp 

osuwiskowych oraz ich czół, które w wyniku rozwoju osuwiska mogą zostać objęte 

procesami osuwiskowymi. Taka strefa zagrożona wokół osuwiska wynosi od 10 do 30 m  

(w zależności od wysokości skarpy głównej) i powinna zostać także wyłączona spod 

jakiejkolwiek nowej zabudowy lub objęta szczegółowymi badaniami geologiczno-

inżynierskimi. Oczywiste jest, że za tereny zagrożone mogą być uznane także strome ściany 

wyrobisk górniczych, które nie podlegały ocenie w ramach niniejszego opracowania. 

 

U w a g i  d l a  a d m i n i s t r a c j i  p u b l i c z n e j  d o t y c z ą c e  p l a n o w a n i a  

p r z e s t r z e n n e g o .  Zebrane w prezentowanym opracowaniu informacje o osuwiskach 

mogących generować zagrożenia dla życia i mienia człowieka,  pozwolą na  podejmowanie 

przez Starostę Głubczyckiego skutecznych działań ograniczających negatywne zjawiska 

przyrodnicze. W szczególności dotyczy to: 

- planowania przestrzennego uwzględniającego zagrożenia wynikające  

z możliwości powstania i rozwoju ruchów masowych, 

- podniesienia świadomości społecznej w dziedzinie negatywnych zjawisk związanych 

z ruchami masowymi, 

- przyjmowania zgłoszeń o nowo powstałych osunięciach mas ziemi oraz wszelkich 

powstałych szkodach w celu uzupełniania rejestru osuwisk i wprowadzania środków 

zaradczych. 
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Wyznaczone obszary osuwiskowe (wraz z 10 – 30 m strefą buforową, która nie została 

zaznaczona na mapach) i tereny zagrożone ruchami masowymi powinny zostać ujęte  

w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Pozwoli to uniknąć lokalizacji 

inwestycji na terenach zagrażających ich posadowieniu, a tym samym wpłynie  

to na bezpieczeństwo obywateli i ograniczy ewentualne straty materialne w przyszłości 

spowodowane ruchami masowymi na obszarze powiatu. 

W celu wcześniejszego przewidzenia zagrożeń  zaleca się podjęcie działań profilaktycznych 

w następującym zakresie: 

- obszary objęte osuwiskami, które wykazują ciągłą lub okresową aktywność  

(w uzasadnionych przypadkach także osuwiskami obecnie nieaktywnymi) i zagrażają 

znajdującym się w ich pobliżu budynkom mieszkalnym i gospodarczym oraz 

infrastrukturze komunikacyjnej i liniom przesyłowym, powinny podlegać okresowej 

obserwacji przeprowadzanej po roztopach i intensywnych opadach atmosferycznych.  

Ze względu na brak w/w zagrożeń, na terenie gminy Głubczyce nie sugeruje się 

prowadzenia prac monitoringowych. 

W obszarach objętych osuwiskami, a w szczególności osuwiskami aktywnymi  i okresowo 

aktywnymi prace remontowo-budowlane powinny być prowadzone pod szczególna kontrolą.  

Przestrzeganie w/w zasad oraz prowadzenie działań profilaktycznych (obserwacje 

terenowe i wykonywanie prac zabezpieczających) pozwoli na uniknięcia poważnych szkód 

lub zniszczeń, które mogłyby powstać w przypadku obrywu lub osunięcia fragmentu stoku. 
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Ryc. 2. Położenie gminy Głubczyce na tle arkuszy mapy topograficznej  

w skali  1:10 000 w układzie 1992. 
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Tabela 2.  Zestawienie osuwisk na terenie gminy Głubczyce. 

Nr 

roboczy 

osuwiska  

Nr 

osuwiska 

w bazie 

SOPO 

Miejscowość Gmina 

Stopień aktywności 

A – aktywne 

O – okresowo aktywne 

N – nieaktywne 

Uwagi 

dotyczące 

monitoringu 

 

1 78811 Małe Klisino Głubczyce O  

2 78812 Małe Klisino Głubczyce O  

3 78813 Pomorzowice Głubczyce O  

4 78814 Pomorzowice Głubczyce O  

5 78815 Pomorzowice Głubczyce O  

6 78816 Pomorzowice Głubczyce O  

7 78817 Pomorzowice Głubczyce O  

8 78818 Pomorzowice Głubczyce O  

9 78819 Pomorzowice Głubczyce O  

10 78820 Kietlice Głubczyce O  

11 78821 Ściborzyce Małe Głubczyce O  

12 78822 Ściborzyce Małe Głubczyce O  

13 78823 Ściborzyce Małe Głubczyce A  

14 78824 Ściborzyce Małe Głubczyce O  

15 78825 Kietlice Głubczyce O  

16 78826 Kietlice Głubczyce O  

17 78827 Królowe Głubczyce O  

18 78828 Lisięcice Głubczyce O  

19 78829 Studzienica Głubczyce A  

20 78830 Nowosady Głubczyce A  

21 78831 Studzienica Głubczyce A  

22 78851 Studzienica Głubczyce A  

23 78852 Mokre Głubczyce A  

24 78853 Mokre Głubczyce A  

25 78871 Mokre Głubczyce O  

26 78872 Mokre Głubczyce O  

27 78873 Mokre Głubczyce O  

28 78874 Pietrowice Głubczyce O  

29 78872 Chrustno Głubczyce A  
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Tabela 3. Zestawienie terenów zagrożonych ruchami masowymi na terenie gminy 

Głubczyce. 

 
Nr roboczy terenu 

zagrożonego  na mapie 

autorskiej 

Nr terenu zagrożonego  

w bazie SOPO 
Gmina 

1  Głubczyce 

2  Głubczyce 

3  Głubczyce 

4  Głubczyce 

5  Głubczyce 

6  Głubczyce 

7  Głubczyce 

8  Głubczyce 

9  Głubczyce 

10  Głubczyce 

11  Głubczyce 

12  Głubczyce 

13  Głubczyce 

14  Głubczyce 

15  Głubczyce 

16  Głubczyce 

17  Głubczyce 

18  Głubczyce 

19  Głubczyce 

20  Głubczyce 

21  Głubczyce 

22  Głubczyce 

23  Głubczyce 

24  Głubczyce 

25  Głubczyce 

26  Głubczyce 

27  Głubczyce 

28  Głubczyce 

29  Głubczyce 

30  Głubczyce 

31  Głubczyce 

32  Głubczyce 

33  Głubczyce 

34  Głubczyce 

35  Głubczyce 

36  Głubczyce 



 17 

37  Głubczyce 

38  Głubczyce 

39  Głubczyce 

 

 

 


