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1. WSTĘP 

1.1. Cel opracowania 

Niniejsze opracowanie jest wynikiem realizacji zadania pt.: 

„Mapy terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których 

występują te ruchy wraz z kartami rejestracyjnymi terenów zagrożonych ruchami masowymi 

ziemi i kartami rejestracyjnymi osuwisk na obszarze powiatu głubczyckiego (woj. Opolskie) 

obejmujące gm. Kietrz” (umowa OŚ-148/2019; nr PIG-PIB: 45-3506-1916-57-4) zleconego 

przez Starostwo Powiatowe w Głubczycach, reprezentowane przez: Piotra Soczyńskiego 

(Starostę) oraz Anitę Juchno (Wicestarostę). 

Przedmiotem zlecenia było wykonanie rejestracji osuwisk i terenów zagrożonych na 

obszarze gminy Kietrz. Rejestrację wykonano zgodnie z „Instrukcją opracowania Mapy 

osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi w skali 1 : 10 000” (Grabowski i in., 

2008). Terenowe prace kartograficzne realizowano w sezonie letnio - jesiennym 2019 r., a 

wykonana na podstawie tych prac mapa osuwisk i terenów zagrożonych (MOTZ) przedstawia 

stan rozpoznania na wrzesień 2019 r.  

Wyniki prac kartograficznych wskazują obszary naturalnych zagrożeń geologicznych 

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

planowania przestrzennego zarówno powiatu, jak i poszczególnych gmin (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 (MOTZ) stanowi też istotny dokument 

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

którego zostali zobowiązani starostowie Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 

środowiska (Dz. U. 2019 poz. 1396 z późn. zm.). Sposób prowadzenia takiego rejestru 

określony jest w Rozporządzeniu 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 ich kart rejestracyjnych są zgromadzone w bazie 

danych SOPO i udostępnione publicznie (z wyjątkiem kart rejestracyjnych) 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 
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(topograficznych w skali 1:10 000 oraz szczegółowych map geologicznych, 

geośrodowiskowych i hydrogeologicznych w skali 1:50 000), numerycznego 

modelu terenu (LIDAR) – przegląd form terenu, ustalenie marszrut oraz 

wyznaczenia obszarów predysponowanych do występowania ruchów 

masowych, a także zapoznanie się z dotychczasowymi wynikami badań nad 

ruchami masowymi na terenie powiatu. 

 Prace terenowe, obejmujące wykonanie zdjęcia geologicznego osuwisk na 

terenie badanych gmin powiatu, polegały na szczegółowym wyznaczeniu 

powierzchni i granic osuwisk oraz wskazaniu istotnych elementów rzeźby 

wewnątrzosuwiskowej (niezbędnych do oszacowania miąższości koluwiów 

oraz określenia stopnia ich aktywności). Geologiczno-kartograficzne prace 

terenowe prowadzone były w okresie: lipiec - wrzesień 2019 r., a ich wyniki 

zostały przedstawione na podkładach topograficznych w skali 1:10 000.  

 Prace kameralne obejmowały wykonanie map (w skali 1:10 000), 

wypełnienie kart rejestracyjnych (KRO, KRTZ) oraz zredagowanie tekstu 

objaśniającego. Przygotowano również wersję cyfrową w postaci geobazy. 

 

1.2. Położenie obszaru badań. 

 

Gmina Kietrz (o powierzchni 139,93 km
2
) położona jest w południowej części 

województwa opolskiego w powiecie głubczyckim. Od północy graniczy ona z gminami 

powiatu głubczyckiego: Głubczycami oraz Baborowem, od zachodu z Branicami, od wschodu 

z powiatem raciborskim (gminą Pietrowice Wielkie) leżącym na obszarze województwa 

śląskiego. Południowa granica gminy, jest pod względem administracyjnym granicą 

państwową z Republika Czeską. Kietrz jest gminą miejsko-wiejską. Gmina podzielona jest na 

12 sołectw: Chróścielów, Dzierżysław, Kozłówki, Lubotyń, Ludmierzyce, Nowa Cerekwia, 

Nasiedle, Pilszcz, Rogożany, Rozumice, Ściborzyce Wielkie, Wojnowice. Zamieszkana jest 

przez 11 043 osób (stan na 2017 r.). Średnia gęstość zaludnienia na obszarze powiatu wynosi 

ok. 79,8 osób/km
2
.  

Przez gminę Kietrz przebiegają ważne szlaki komunikacyjne regionu, takie jak: droga 

wojewódzka nr 416, łącząca województwo opolskie (Krapkowice) z Raciborzem w 

województwie śląskim oraz drogi wojewódzkie nr 419 i 420, łączące Republiką Czeska 

(Nową Cerekwię i Uvalno oraz Kietrz i Opavę). Gmina Kietrz posiada 2 linie kolejowe (nr 

194 oraz 325), które są obecnie nieczynne. Gmina Kietrz charakteryzuje się dużym udziałem 
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rolnictwa w ogólnej strukturze gospodarczej powiatu. Na terenie gminy działają grupy 

producenckie, spółdzielnie produkcyjne oraz rolnicy indywidualni. Wśród upraw dominuje 

pszenica, buraki i rzepak, hodowla obejmuje pogłowie trzody chlewnej i krów mlecznych. 

Obszary leśne stanowią około 2% powierzchni gminy i nie są one obszarowo jednolite.  

Przez gminę Kietrz przepływają następujące rzeki: Troja, Morawka, Ostra i Pština. 

Przez miejscowość Nowa Cerkwia oraz Kietrz przepływa rzeka Troja (prawy dopływ Psiny), , 

przez miejscowości Chróścielów i Dzierżysław przepływa rzeka Morawka, będąca prawym 

dopływem Troji, natomiast przez miejscowość Ludmierzyce oraz Pilszcz przepływa rzeka 

Ostra. Rzeka Pština to czeska nazwa niewielkiego potoku którego źródła znajdują się w 

rejonie miejscowości Rozumice, a który jest prawym dopływem Troji. 

Zgodnie z podziałem fizycznogeograficznym Polski, według Kondrackiego (2002), 

gmina Kietrz położona jest w obrębie makroregionu: Nizina Śląska (318.5).  

W jej obrębię wyróżniamy mezoregion: Płaskowyż Głubczycki (318.58), obejmujący całą 

gminę Kietrz. 

 

Rys. 1. Położenie gminy Kietrz na tle arkuszy mapy topograficznej w skali 1:10 000 w 

układzie PL-1992 
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2. BUDOWA GEOLOGICZNA. 

 

Opis budowy geologicznej gminy Kietrz został przedstawiony na podstawie  

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

Obszar gminy Kietrz znajduję się na dwóch arkuszach SmgP: Racibórz (966, Trzepla  

1997) i Baborów (965, Badura 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 Kietrz są skały 

osadowe karbonu (wizen, namur) wykształcone w postaci piaskowców szarogłazowych, 

miejscami łupków ilastych, mułowców oraz zlepieńców. Należą one do warstw hradeckich i 

kyjowickich (kulm), sfałdowane w orogenezie waryscyjskiej. Na obszarze gminy szare 

piaskowce średnioziarniste wykształcone są w postaci gruboławicowych pakietów 

zapadających monoklinalnie, przeławicone cienkimi ławicami łupków, mułowców i 

zlepieńców. Odsłaniają się one w środkowej części gminy, w obrębie skarp potoku Morawka 

a ich wychodnie dominują na SW od progu strukturalnego uskoku Lewic o przebiegu NW-SE 

oddzielającego Góry Opawskie od Płaskowyżu Głubczyckiego.  

W oligocenie i miocenie tworzyły się rowy tektoniczne (Kędzierzyna i Opawy). Są to 

Rowy tektoniczne wypełnione osadami miocenu środkowego (badenu). Na obszarze gminy 

Kietrz odsłaniają się osady najwyższej części badenu - Grabovieckie iły z wkładkami mułów i 

piasków. Ich wychodnie zaznaczają się na lewym brzegu rzeki Troja w rejonie Nowej 

Cerekwi oraz na prawym brzegu rzeki Morawka, na odcinku Dzierżysław – Kietrz. 

Mioceńskie bazalty oraz brekcje i tufy wulkaniczne związane są z uskokowymi strukturami 

rowów tektonicznych. Odsłaniają się one w obrębie nieczynnego kamieniołomu oraz na 

północ od zabudowań Nowej Cerekwi. 
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Tab. 1. Uproszczona litostratygrafia utworów podłoża geologicznego na obszarze gminy 

Kietrz na podstawie SmgP: Racibórz (966, Trzepla 1997), Baborów (965, Badura i inni 1997). 

 

Najstarszymi osadami czwartorzędowymi odsłaniającymi się na omawianym terenie 

są żwiry rzeczne, piaski i żwiry wodnolodowcowe; gliny piaszczyste piaski i żwiry 

wodnomorenowe oraz gliny zwałowe z okresu zlodowacenia Odry. Osady te odsłaniają się w 

miejscach gdzie erozja i denudacja usunęły pokrywę lessową. Duże połacie glin zwałowych 

odsłaniają się w rejonie Kietrza, w kierunku zachodnim zmniejszają swój zasięg, ograniczone 

są do niewielkich wychodni na stokach dolin tworzących dopływy Morawki i Troji. Zbocza 

dolin oraz suche doliny denudacyjne pokrywają gliny deluwialne wykształcone w postaci glin 

pylastych barwy brązowej zawierające wkładki piaszczyste i pojedyncze ziarna żwirów. Ich 
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miąższość dochodzi do kilku metrów. Dna doliny większych cieków i rzek  

(m. in. Troi, Morawki, Pśtiny) wypełniają holoceńskie piaski, żwiry i namuły a towarzyszą im 

iły, mułki piaski i żwiry tarasów zalewowych do 5 m n.p.rz. 

 

 

Rys. 2. Uproszczony szkic geologiczny gminy Kietrz na podstawie SmgP 1:50 000 arkusze: 

Racibórz (966, Trzepla 1997), Baborów (965, Badura 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 

gruntu na obszarze gminy Kietrz dotychczas nie była przedmiotem opracowań, co potwierdza 

brak branżowych publikacji dotyczących zjawisk osuwiskowych w tym rejonie Polski.  

Pod koniec lat 60 (XX w.) została wykonana ogólnopolska inwentaryzacja osuwisk 

w wyniku której powstał katalog osuwisk, wydany przez Instytut Geologiczny w latach 1971-

1975. Rejestracja ta została przedstawiona w ówczesnym układzie powiatowym na mapach 

w skali 1:25 000, natomiast wyniki prac zebrano w katalog osuwisk i umieszczono na mapach 

w skali 1:100 000. W tej pierwszej inwentaryzacji terenów dotkniętych ruchami masowymi, 

obejmującej obszar Polski, na obszarze gminy Kietrz stwierdzono 1 osuwisko (Kastory i in., 

1972). Rozpoznane wówczas osuwisko zlokalizowane na południe od Nowej Cerekwi 

(nieopodal ówczesnego przystanku kolejowego), określono jako zsuw ze ścinania w materiale 

jednolitym (gliny lessopodobne) o powierzchni 0.09 ha i zakwalifikowano jako nieczynne. 

W czasie realizacji Szczegółowej mapy geologicznej Polski dla arkuszy: Baborów - 

965 (Badura i in., 1997) i Racibórz 966 (Trzepla, 2005) w granicach gminy Kietrz nie 

stwierdzono obszarów objętych ruchami masowymi. Także w opracowaniu: „Rejestracja i 

inwentaryzacja naturalnych zagrożeń geologicznych na terenie całego kraju (ze szczególnym 

uwzględnieniem osuwisk oraz innych zjawisk geodynamicznych)” (Lemberger M. i in., 2005), 

zrealizowanym w latach 2003-2005 przez Akademia Górniczo-Hutniczą, nie stwierdzono 

osuwisk na obszarze gminy. 

Aktualnie, w rejestrze osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi 

prowadzonym przez Starostwo Powiatowe w Głubczycach (http://bip.powiatglubczycki.pl/), 

jak i w systemie informacji przestrzennej (https://glubczycki.e-mapa.net/) brak jest informacji 

o zjawiskach osuwiskowych na terenie gminy Kietrz.  

 

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 przeprowadzono na całym obszarze gminy, obejmując powierzchnię około 140 

km
2
. Prace te polegały na: rozpoznaniu i roboczej rejestracji (mapa, karta) obszarów objętych 

ruchami masowymi oraz potencjalnie zagrożonymi tego typu zjawiskami, wywołanymi 

czynnikami naturalnymi, jak i sztucznymi (antropogenicznymi). 

http://bip.powiatglubczycki.pl/
https://glubczycki.e-mapa.net/
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W wyniku tych prac na obszarze gminy Kietrz udokumentowano 61 osuwisk oraz 

wyznaczono 11 terenów zagrożonych ruchami masowymi.  

Wszystkie stwierdzone osuwiska obejmują powierzchnię prawie 73 ha (mediana 0,26), 

co stanowi zaledwie 0,52 % obszaru gminy. Ze względu na zajmowaną powierzchnię 

dominują osuwiska małe (powierzchnia poniżej 0,5 ha) – 39 osuwiska, przy czym 7 z nich to 

bardzo małe (powierzchnia < 0,1 ha). Powierzchnia największego osuwiska (nr 100920) 

wynosi prawie 13 ha i obejmuje ono rozległy fragment stoku nad doliną Morawki w 

południowej części Kietrza. Zdecydowaną większość osuwisk (30) zakwalifikowano do 

nieaktywnych, 17 do okresowo aktywnych i 11 do aktywnych. Tylko w trzech osuwiskach 

stwierdzono różne strefy aktywności (aktywne/nieaktywne, aktywne/okresowo aktywne oraz 

okresowo aktywne/aktywne/nieaktywne).  

Na obszarze gminy Kietrz położenie rozpoznanych osuwisk jest bardzo 

nierównomierne, niemniej można wytypować trzy obszary ich „koncentracji”.  

 „Kietrz – Dzierżysław”; obejmuje zachodnie stoki nad doliną Morawki od 

południowych granic Kietrza do Góry Gipsowej w Dzierżysławiu. W tym rejonie 

rozpoznano - 14 osuwisk, co ilościowo stanowi 23% wszystkich osuwisk na terenie 

gminy. W tej strefie dominują osuwiska okresowo aktywne (7), nieaktywnych jest 6 

oraz występuje tu jedyne osuwisko o trzech strefach aktywności (100813). 

Sumaryczna powierzchnia osuwisk tego obszaru to nieco ponad 38 ha, co stanowi 52 

% powierzchni wszystkich osuwisk na terenie gminy. Ich wielkości są zróżnicowane 

(od 0,10 do 12,84 ha) z wartością średnia 1,6 ha. Osuwiska tej strefy w większości 

mają urozmaiconą rzeźbę powierzchni koluwium (skarpy wtórne, progi 

akumulacyjne, pagóry), zerodowane czoła i wyraźne skarpy główne. Obszar ten jest 

wyraźnie dwudzielny: w jego północnej części formy osuwiskowe są rozległe i 

wielkoskalowe, choć mocno zerodowane i „złagodzone” klastyczno-ilastą 

(lessopodobną) pokrywą czwartorzędową. Rozmiar i czytelność tych form może 

wskazywać na ich związek z tektoniką skał głębszego podłoża (paleo- i mezo-

zoicznych). Natomiast w części południowej (częściowo obszar chronionego 

krajobrazu – rezerwat przyrody „Góra Gipsowa”) formy jak i granice osuwisk są 

trudne do odróżnienia od form pochodzenia antropogenicznego i ściśle powiązane z 

nieciągłymi (rowy, leje, zapadliska) i ciągłymi (niecki osiadań) poeksploatacyjnymi 

górniczymi deformacjami terenu związanymi z dawną eksploatacją złóż gipsu (Preidl 

i in., 2015).  
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 „Rozumice”; to rejon na południe od Rozumic, obejmujący w części wschodniej 

północne i północno-zachodnie, zalesione, stoki przy granicy państwa, głównie jako 

obszar chronionego krajobrazu (rezerwat „Rozumicki Las”); a w części zachodniej 

także stoki o tej samej wystawie z wyjątkiem dwóch osuwisk (100828 – stok 

południowy i 100827 – stok zachodni). W tym rejonie rozpoznano najwięcej - 18 

osuwisk (11 w części wschodniej i 7 zachodniej), co stanowi 27% wszystkich 

osuwisk na terenie gminy. Wyraźnie dominują tu osuwiska nieaktywne (14), dwa 

posiadają  różne strefy aktywności (aktywne i okresowo aktywne – 100917, aktywne i 

nieaktywne - 100837),  a tylko dwa są jednorodne pod tym względem: 100827 

aktywne i 100834 okresowo aktywne. Ich powierzchnie są także mocno 

zróżnicowane: od 0,04 do 3,53 ha, łącznie obejmując obszar 14,8 ha (20,3 % 

powierzchni wszystkich osuwisk). Także dla osuwisk tego obszaru charakterystyczna 

jest mała wyrazistość form powierzchniowych, prawdopodobnie wynikająca z 

podatnej na erozje pokrywy klastyczno-ilastych utworów czwartorzędowych. 

 „Rogożany”; obejmuje oba stoki nad doliną cieku bez nazwy przepływającego przez 

Rogożany. W tym rejonie rozpoznano 13 osuwisk (2 w części wschodniej i 11 

zachodniej), co stanowi  niecałe 22 % wszystkich osuwisk na terenie gminy. Także w 

tej strefie dominują osuwiska nieaktywne (6), okresowo aktywnych jest 4, a 

aktywnych 3. Sumaryczna powierzchnia osuwisk tego obszaru to zaledwie 2,6 ha, co 

stanowi prawie 4 % powierzchni wszystkich osuwisk na terenie gminy. Ich wielkości 

są generalnie niewielkie (średnio 0,2 ha) i mało zróżnicowane (od 0,04 do 0,48 ha). 

Osuwiska zlokalizowane w tej części ograniczone są do skarpy przykorytowej, a 

tylko sporadycznie obejmują najniższe partie dolnego stoku. Formy występujące po 

północnej stronie doliny mają najczęściej bardzo ubogą rzeźbę wewnątrzosuwiskową, 

a większość ich koluwiów została wypłukana przez ciek podczas okresów wezbrań. 

Głównym czynnikiem mającym wpływ na powstanie osuwisk w tym rejonie wydaje 

się być poza infiltracją wód opadowych i roztopowych również podcinanie stoków 

przez wody płynące oraz w kilku przypadkach również wypływ wód na zboczu. 

 

Pozostałe 16 osuwisk (około 26% wszystkich) znajduje się poza wyróżnionymi 

powyżej strefami. Pod względem wielkości stanowią bardzo zróżnicowaną grupę, 

sumarycznie obejmującą powierzchnię 17,22 ha (od 0,01 do 7,40 ha), ze średnią powierzchnią 

1,15 ha. Także ich budowa, obecność i wykształcenie form wewnętrznych, czy aktywność jest 



14 

 

mocno zróżnicowana. Rozkład stopnia aktywności w tej grupie osuwisk jest najbardziej 

różnorodny: 7 aktywnych, 5 okresowo aktywnych i 4 nieaktywnych. 

Dla wszystkich omawianych osuwisk dominującą przyczynę ich powstawania 

stanowią czynniki naturalne: infiltracja wód opadowych i roztopowych oraz sprzyjający układ 

warstw (zaangażowane tektonicznie utwory starszego podłoża i zalegające na nich utwory 

czwartorzędowe - gliny, utwory lessopodobne oraz piaski i żwiry), a także zaangażowanie 

tektonicznie skał starszego podłoża. Dla znacznej części (szczególnie południowa cześć 

rejonu „Kietrz – Dzierżysław”), zdecydowanie dominujący jest sztuczny czynnik 

„osuwiskowotwórczy”: górnicze deformacje terenu (zapadliska, niecki, rowy), 

antropogeniczne strome pochylenie skarp (głównie poeksploatacyjnych) czy podcięcia i 

wkop. Wpływ danego czynnika na uruchomienie procesów osuwiskowych jest różny dla 

każdego osuwiska, nie mniej wyraźnie dla opisanych osuwisk w gminie Kietrz dominują: 

hydrologiczny, geologiczny oraz antropogeniczny.  

W dużej części obszary wyznaczonych osuwisk i terenów zagrożonych są 

przekształcone przez działalność ludzką (militarną, rolniczą, budowlaną, drogową czy 

górniczą), co niejednokrotnie uniemożliwia odróżnienie aktualnych skarp czy nierówności 

terenu jako śladów ruchów masowych oraz jednoznaczne rozdzielenie procesów deformacji 

pogórniczych (ciągłych i nieciągłych) od procesów osuwiskowych. Dotyczy to głównie 

zespołu osuwiskowego na stokach Gipsowej Góry oraz miejsc pozyskiwania (aktualnych i 

historycznych) kruszyw, gdzie skarpy i progi akumulacyjne są raczej wtórne w stosunku do 

efektów poeksploatacyjnych szkód górniczych (zapadanie powierzchni terenu, niecki osiadań, 

leje zapadliskowe) czy samej eksploatacji. W pozostałych przypadkach wpływ czynnika 

antropogenicznego (sztucznego) na powstanie aktualnych osuwisk wydaje się znikomy, a jeśli 

występuje, to dotyczy głównie: podcięcia stoku, wkopu lub obciążenia dynamicznego (ruch 

kołowy), czy dociążenia nasypem/obiektem budowlanym.  

Wszystkie udokumentowane osuwiska powstały w holocenie, a część z nich jest 

z pewnością bardzo młoda – szczególnie aktywne. Wiek osuwisk został określony na 

podstawie geomorfologicznych obserwacji form osuwiskowych (głównie skarp głównych i 

powierzchni koluwium). Ponieważ żadne z rozpoznanych osuwisk nie było datowane 

instrumentalnymi metodami analitycznymi, określenie ich wieku należy traktować jako 

hipotetyczne.  

Na obszarze gminy Kietrz poza wyznaczonymi osuwiskami wskazano 11 terenów 

zagrożonych ruchami masowymi (TZ). Pod pojęciem teren zagrożony rozumie się obszar na 
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którym istnieje potencjalna możliwość powstania i rozwoju osuwisk w najbliższej 

przyszłości. Podstawą do wyznaczenia TZ są przesłanki geomorfologiczno – geologiczne, 

najczęściej potwierdzone udokumentowaniem osuwiska w jego obrębie, czy innymi 

obserwacjami (np. pełznięcie gruntu, wypływy wód). 

Na obszarze gminy Kierz tereny zagrożone obejmują obszar około 71 ha (0,5 % 

powierzchni gminy) a ich wielkości są zróżnicowane; obejmując powierzchnię od 0,04 do 

45,3 ha (ze średnią 7 ha). TZ wyznaczone zostały tam gdzie już rozpoznano osuwiska, lub 

przesłanki z obserwacji geomorfologicznych i geologiczno-tektonicznych wskazują na 

większe prawdopodobieństwo wystąpienia ruchów masowych w stosunku do sąsiednich 

obszarów. Na wyznaczenie TZ główny wpływ miały obserwacje terenowe z uwzględnieniem 

budowy geologicznej (powierzchniowej i wgłębnej). 

Wyznaczone tereny zagrożone są predysponowane do powstania nowych osuwisk 

dlatego usuwanie naturalnej szaty roślinnej, czy działania ułatwiające migrację wód 

opadowych w warstwy przepuszczalne mogą doprowadzić do zachwiania aktualnej 

równowagi, a tym samym do uruchomienia procesów osuwiskowych w obszarze  

wyznaczonych terenów 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 

terenie gminy jest ściśle związane z wykształceniem litologicznym osadów 

czwartorzędowych, neogenu oraz tektoniką głębszego podłoża.  

Wszystkie opisane osuwiska, jako formy asekwentne, rozwinęły się w 

zwietrzelinowych i czwartorzędowych pokrywach Płaskowyżu Głubczyckiego o różnym 

stopniu konsolidacji i przepuszczalności (głównie gliny i iły lessopodobne, gliny zwałowe, 

piaski i żwiry wodnolodowcowe, a także: piaski, żwiry, mułki i namuły rzeczne). Swobodna 

infiltracja wód opadowych i roztopowych w głąb warstw przepuszczalnych, docierając do 

bariery stropu utworów słabo przepuszczalnych (iłów, glin), zwiększa masę koluwium. 

Jednocześnie granica ta (utwory słabo- i nie- przepuszczalne) stanowi doskonałą 

powierzchnię poślizgu dla cięższych utworów nadległych. Dodatkowe czynniki: 

geomorfologiczny (strome i wysokie stoki), hydrologiczny (wypływy wód na stoku oraz 

erozja boczna i wgłębna rzek) oraz antropogeniczny (szkody górnicze), mogą inicjować lub 

znacznie wzmocnić procesy osuwiskowe. 

Na terenie gminy Kietrz wyraźne i rozległe (relatywnie) formy dużych osuwisk mogą  

nie ograniczać się tylko do neogeńskiej i czwartorzędowej pokrywy utworów zwietrzelinowo 
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- ilasto – klastycznych. Niewątpliwie, istnieje silny związek holoceńskich procesów 

osuwiskowych z tektoniką skał starszego podłoża (uskoki, rowy), niemniej potwierdzenie tej 

tezy wymaga dokładniejszych badań. 

 

4. MONITORING 

Na obszarze gminy Kietrz dotychczas nie prowadzono monitoringu obserwacyjnego 

czy instrumentalnego, zapewne, ze względu na brak informacji o ruchach masowych.  

Generalnie, żadne z zewidencjonowanych osuwisk nie stanowi bezpośredniego 

zagrożenia dla infrastruktury, niemniej istnieje możliwość, że uruchomienie lub dalszy rozwój 

ruchów masowych może stanowić potencjalne zagrożenie w rejonie:  

 aktywne osuwisko 100823 w Dzierżysławiu,  dla poniżej zlokalizowanej zabudowy 

mieszkalno – gospodarskiej 

 aktywne 101017 i nieaktywne 101019 w Rogożanach, których dalsza propagacja w 

górę stoku może zagrażać drodze gminnej 

 nieaktywne osuwisko 101025 w Rogożanach przez którego obszar przebiega droga 

gminna 

 nieaktywne osuwisko 101029 w Nowej Cerekwi, w części północno-zachodniej dla 

zabudowy mieszkalno – gospodarskiej 

 aktywne 101036 (oraz południowa część terenu zagrożonego 14401) w Lubotyniu, w 

dolnej części drodze gminnej 

Pomimo różnych stopni aktywności ich potencjalne zagrożenie jest podobne, choć w 

przypadku osuwisk aktywnych jest ono nieco większe. Objęcie wskazanych osuwisk 

powierzchniowym monitoringiem instrumentalnym (czy wgłębnym) wydaje się mało 

zasadne, zarówno ze względu na potencjalnie niewielkie zagrożenie, jak i koszty takiego 

monitoringu.  

Sugerowane jest objęcie wszystkich wskazanych osuwisk monitoringiem 

obserwacyjnym, polegającym na prowadzeniu obserwacji zmian morfologicznych w obrębie 

samych osuwisk, jak i ich bezpośredniego otoczenia. W ramach obserwacji tych obiektów 

proponuje się co najmniej raz na dwa lata oraz ewentualnie po pojawieniu się szkód,  

przeprowadzić szczegółowe obserwacje terenowe: przede wszystkim skarp osuwiska, 

ewentualnych przejawów wód gruntowych, a także stanu nawierzchni dróg (ewentualnych 

deformacji).  

W przypadku stwierdzenia nasilenia ruchów masowych lub pojawienia się znamion 

takiego ruchu (nabrzmienia, szczeliny/spękania, źródła czy wypływy) w uzasadnionych 
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przypadkach (skonsultowanych z uprawnionym geologiem), należy rozważyć decyzję 

o rozpoczęciu instrumentalnego monitoringu powierzchniowego, czy nawet wgłębnego. 

Przeprowadzenie obserwacji terenowych raz na dwa lata wskazane jest również dla 

terenów zagrożonych ruchami masowymi, szczególnie takich w obrębie których znajdują się 

już stwierdzone osuwiska, czy położone są one w pobliżu infrastruktury inżynieryjnej 

(zabudowy, dróg, słupów sieci przesyłowych, itp.). 

 

5. OCENA POTENCJALNEGO ROZWOJU RUCHÓW MASOWYCH 

W granicach gminy Kietrz najbardziej narażone na ruchy masowe są obszary na 

których już stwierdzono osuwiska (wraz z bezpośrednim otoczeniem) oraz wskazane tereny 

zagrożone.  

Na tym, relatywnie niewielkim powierzchniowo, terenie dalszy rozwój ruchów 

masowych zależny jest głównie od czynników naturalnych. Długotrwałe (rozlewne) deszcze, 

opady nawalne czy gwałtowne topnienie dużej masy śniegu na wiosnę, oprócz zwiększenia 

masy warstwy przypowierzchniowej zwiększają także ilości wód płynących, co wpływa na 

wezbrania w rzekach, które poprzez erozję boczną podcinają zbocza/stoki. Dodatkowo, 

migrujące w gruncie wody zmniejszając kohezję i kąt tarcia wewnętrznego ośrodka skalnego, 

powodują osłabienie jego struktury (uplastycznienie i upłynnienie), co zwiększa podatność na 

ścinanie. Obniżenie parametrów wytrzymałościowych oraz zwiększenie ciężaru 

objętościowego (stagnująca woda) gruntu, po przekroczeniu wartości granicznych prowadzi 

do grawitacyjnego osuwania/obrywania mas skalnych (i/lub zwietrzelinowych) na zboczu. Na 

podatność osuwiskową istotny wpływ ma także znaczny udział wychodni utworów 

nieskonsolidowanych (piaszczysto–żwirowych), szczególnie narażonych  na infiltrację wody, 

co istotnie zwiększa prawdopodobieństwo dalszego rozwoju już istniejących osuwisk (czy 

powstawania nowych). Skały trudno przepuszczalne (gliny, iły) tworzą horyzonty, które 

stanowią bardzo dogodną płaszczyznę poślizgu dla nawodnionych (i dociążonych) nadległych 

warstw skał klastycznych (piaszczysto–żwirowych). Ruchom osuwiskowym sprzyjają także  

wypływy wód na stoku.  

Na obszarze gminy Kietrz istotnym czynnikiem „osuwiskotwórczym” (pośrednio 

związanym z budową geologiczna), są antropogeniczne (pogórnicze) deformacje terenu 

(zapadliska i leje), a także podcięcia stoków, wkopy i strome pochylenie skarp (tereny 

eksploatacji kruszyw). Dotyczy to głównie wyróżnionego obszaru „Kietrz – Dzierżysław” 

oraz licznych miejsc (historycznej jak i aktualnej) eksploatacji kruszyw. 
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Poza strefą rozpoznanych osuwisk i terenów zagrożonych na pozostałej 

(zdecydowanie przeważającej) powierzchni gminy prawdopodobieństwo powstania osuwisk 

jest bardzo małe, a dla większości obszaru o znikomym nachyleniu wręcz niemożliwe.  

Istotną przyczyną uaktywnienia ruchów masowych mogą być przekształcenia 

antropogeniczne – głównie niewłaściwie wykonywane prace inżynieryjne (podcinanie 

zboczy, profilowanie skarp), dociążenie zboczy infrastrukturą budowlaną czy pozbawianie 

dużych powierzchni terenu (szczególnie o znacznym nachyleniu) trwałej szaty roślinnej. 

 

6. WNIOSKI 

Na terenie gminy Kietrz (około 140 km
2
) udokumentowano 61 osuwisk, co stanowi 

0,52 osuwiska na 1 km
2
. Sumaryczny obszar uznany za zagrożony to około 144 ha (73 – 

osuwiska, 71 – tereny zagrożone), co stanowi niewiele powyżej 1 % powierzchni gminy. 

Obszar gminy Kietrz należy uznać za rejon w małym stopniu narażony na rozwój 

procesów osuwiskowych i co za tym idzie, potencjalnie niewielkie zagrożenie dla 

infrastruktury i zabudowy ruchami masowymi ośrodka skalno-gruntowego.  

Z a l e c e n i a  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  

z a g o s p o d a r o w a n i a  p r z e s t r z e n n e g o : 

Niniejsze opracowanie zostało wykonane zgodnie z Instrukcją (Grabowski i in., 2008), 

akceptowaną do stosowania 16.01.2008 r. przez Ministra Środowiska i może stanowić 

podstawę dla prowadzonego przez Starostę Rejestru terenów zagrożonych ruchami masowymi 

ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy, do czego jest on zobligowany art. 110a 

ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r., poz. 

799 z późn. zm.). Możliwe jest wykorzystanie aplikacji SOPO prowadzonej przez PIG-PIB do 

realizacji zadań starosty. Aplikacja ta połączona jest z bazą danych SOPO, w której 

przechowywane są dane wektorowe, karty osuwisk oraz raporty z monitoringu 

instrumentalnego. Dostęp do aplikacji dla administracji samorządowej można uzyskać na 

wniosek złożony do PIG-PIB. Starosta prowadząc rejestr powinien zadbać o aktualny stan 

informacji o ruchach masowych, dlatego w przypadku istotnych zmian dotyczących np. 

zasięgu osuwisk lub stopnia ich aktywności sugerowany jest każdorazowy kontakt z PIG-PIB. 

Pozwoli to na aktualizowanie bazy SOPO, co jest bardzo ważne, szczególnie jeśli ma ona 

stanowić podstawę prowadzonego Rejestru. 

Wyznaczanie zasięgu osuwisk zgodnie z Instrukcją opiera się na rozpoznawaniu 

przejawów ich występowania (przesłanki geologiczne i geomorfologiczne), bez ograniczeń 
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związanych z granicami ustanowionymi przez człowieka (np. granice działek) oraz 

występującą czy planowaną infrastrukturą. Sposób zagospodarowania terenu tam, gdzie 

zjawiska osuwiskowe występują, leży w gestii jednostek samorządu terytorialnego i powinien 

być uzależniony od stopnia ryzyka osuwiskowego akceptowalnego przez społeczności lokalne 

oraz władze gminy. MOTZ w żadnym przypadku nie określa przeznaczenia działek 

własnościowych oraz nie określa wrażliwości na ruchy masowe obiektów i infrastruktury 

znajdujących się w granicach osuwisk. 

Starosta prowadząc Rejestr… wykonuje także zadania związane z udostępnianiem 

danych o osuwiskach i terenach zagrożonych ruchami masowymi na potrzeby planowania 

przestrzennego. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (MPZP), który określa 

przeznaczenie, warunki zagospodarowania i zabudowy terenu przyjmowany jest uchwałą 

Rady Gminy, zgodnie z Ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz.U. z 2018 r., poz. 1945) i stanowi akt prawa miejscowego. MPZP 

powinien uwzględniać różne uwarunkowania (w tym geośrodowiskowe), mogące wpływać na 

przeznaczenie zagospodarowania terenu. Przekazywanie informacji o występowaniu osuwisk 

powinno być prowadzone odpowiedzialnie. Rolą przekazywania informacji o osuwiskach jest 

przede wszystkim uświadamianie o ryzykach związanych z inwestowaniem na terenach 

objętych ruchami masowymi, które zależą między innymi od stopnia aktywności osuwisk. 

Osuwiska aktywne wyróżniają się wyraźną rzeźbą i charakterystycznym zespołem 

form, takich jak: szczeliny i spękania, świeże i zmieniające się w czasie wybrzuszenia 

powierzchni terenu, zarwania i naruszenia darni, występowanie zagłębień bezodpływowych 

i małych zbiorników wodnych. Są to obszary uznawane za niekorzystne dla budownictwa, 

gdyż procesy grawitacyjne o różnym natężeniu, występujące na tych terenach, powodują 

i w przyszłości będą powodować straty materialne. Obszary takie zaliczane są do terenów 

o bardzo wysokim ryzyku strat.  

Osuwiska okresowo aktywne to tereny objęte procesem osuwania, w których 

stwierdzono ślady niedawnych przemieszczeń grawitacyjnych. W takich obszarach bardzo 

prawdopodobne jest ponowne uaktywnienie się osuwiska. Tego typu osuwiska zaliczane są 

do terenów na których ryzyko strat materialnych wynikające z zagrożenia obiektów 

budowlanych jest bardzo wysokie. 

Osuwiska nieaktywne to tereny, na których w czasie co najmniej ostatnich 50 lat nie 

stwierdzono wyraźnych śladów przemieszczeń. Zwykle cechuje je brak informacji 

o występujących na tych obszarach ruchach i powstałych szkodach, zarówno w dokumentach, 
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jak i w przekazach ustnych. Pomimo względnej stabilizacji osuwisk nieaktywnych ryzyko 

strat związane z ponownym ich uruchomieniem jest wysokie.  

Grunty położone na obszarach występowania niekorzystnych zjawisk geologicznych, 

w tym zjawisk i form osuwiskowych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, 

Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania 

geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz. 

463), zaliczane są do warunków gruntowych skomplikowanych, a obiekty budowlane 

posadawiane w takich warunkach gruntowych do trzeciej kategorii geotechnicznej. Skutkuje 

to obowiązkiem wykonania dokumentacji geologiczno-inżynierskiej, zgodnie z przepisami 

ustawy Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2017 r., poz. 2126 z późn. zm.). W przypadku 

konieczności wykonania dowolnej inwestycji budowlanej, a także prac ziemnych w granicach 

osuwisk powinna zatem zostać sporządzona dokumentacja geologiczno-inżynierska, w której 

określone zostanie położenie powierzchni poślizgu na podstawie analizy rdzeni pochodzących 

z pełnordzeniowanych otworów wykonanych podwójną lub potrójną rdzeniówką. Ponadto 

dokumentacja powinna zawierać sugestie rozwiązań konstrukcyjnych zapewniających 

bezpieczeństwo budowy i eksploatacji, poparte odpowiednimi obliczeniami stateczności oraz 

ewentualnie wskazówki dotyczące sposobu poprawy lub modyfikacji warunków podłoża. 

Obecne możliwości technologiczne są bardzo duże i budowanie na obszarach osuwiskowych 

to przede wszystkim kwestia opłacalności takiej inwestycji. Sugerowane jest, aby podstawą 

jakiejkolwiek inwestycji na osuwiskach był prawidłowo rozpoznany zasięg całego osuwiska 

wraz z wgłębnym rozpoznaniem wszystkich powierzchni poślizgu. Należy mieć na uwadze, 

że mimo dużych możliwości technicznych budowy w tzw. warunkach trudnych, nadmierne 

zabudowywanie stoków podatnych na osuwanie może prowadzić do obniżenia ich 

stateczności i uruchomienie się osuwisk.  

Do terenów gdzie ryzyko powstania osuwiska jest wysokie należą zwykle również 

strefy wokół osuwisk. Są to obszary, gdzie ryzyko strat może okazać się porównywalne do 

ryzyka występującego na obszarach osuwisk. Rozwój osuwiska i związane z tym jego 

powiększanie może zachodzić w różnych kierunkach, w zależności od charakteru i lokalizacji 

danego osuwiska. Szczególnie zagrożony jest teren powyżej skarp osuwiskowych, gdzie 

w wyniku rozwoju osuwiska może dojść do gwałtownego uruchomienia gruntów i skał 

podłoża, co może zagrażać zdrowiu i życiu ludzi oraz mieniu. Informacja o ryzyku na 

obszarach bezpośrednio sąsiadujących z osuwiskami powinna być dostępna dla potencjalnych 

inwestorów.  
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Podstawową formą ograniczenia ryzyka dla osuwisk, na których istnieje zabudowa 

i infrastruktura, jest dbałość o sprawne systemy odprowadzania wód opadowych 

i roztopowych poza granice osuwisk oraz prowadzenie prac modernizacyjnych i ziemnych ze 

szczególnym uwzględnieniem stopnia skomplikowania warunków gruntowych. Na terenach 

osuwiskowych sugeruje się budowę kanalizacji i odwodnień, a tam gdzie one już istnieją 

systematyczne przeglądy ich szczelności i sprawności. 
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Tabela 1. Zestawienie osuwisk na terenie gminy Kietrz 

Nr roboczy 

osuwiska 

Nr osuwiska 

w bazie SOPO 
Miejscowość 

 

Stopień 

aktywności 

 

 

 

 

 

aktyaktywności

aktywności 

A – aktywne 

O – okresowo 

aktywne 

N – nieaktywne 

Uwagi 

dotyczące 

monitoringu
*
 

 

1 100813 Dzierżysław A, O, N  

2 100814 Dzierżysław O  

3 100815 Dzierżysław O  

4 100816 Dzierżysław O  

4a 100817 Dzierżysław N  

5 100818 Dzierżysław O  

5a 100819 Dzierżysław O  

9 100823 Dzierżysław A Mo 

10 101036 Lubotyń A Mo 

11 100825 Rozumice N  

12 100826 Rozumice N  

13 100827 Rozumice A  

14 100828 Rozumice N  

15 100829 Rozumice N  

16 100830 Rozumice N  

17 100831 Rozumice N  

18 100832 Rozumice N  

19 100833 Rozumice N  

20 100834 Rozumice O  

21 100835 Rozumice N  

22 100836 Rozumice N  

23 100837 Rozumice A, N  

24 100838 Rozumice N  

25 100839 Rozumice N  

26 100916 Rozumice N  

27 100917 Rozumice O, A  

28 100918 Rozumice N  

29 100919 Rozumice A  

31 100920 Rozumice N  

32 100921 Kietrz N  

33 100922 Kietrz N  

38 100927 Kietrz N  

39 100928 Kietrz O  

40 100929 Dzierżysław N  

41 100930 Dzierżysław O  

1g 101011 Dzierżysław N  

2g 101012 Wojnowice A  

3g 101013 Nowa Cerekwia A  

4g 101014 Nowa Cerekwia O  

5g 101015 Nowa Cerekwia N  

6g 101016 Nowa Cerekwia O  

7g 101017 Rogożany A Mo 

8g 101018 Rogożany O  
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9g 101019 Rogożany N Mo 

10g 101020 Rogożany N  

11g 101021 Rogożany N  

12g 101022 Rogożany O  

13g 101023 Rogożany O  

14g 101024 Rogożany N  

15g 101025 Rogożany N  

16g 101026 Rogożany N  

17g 101027 Rogożany A  

18g 101028 Rogożany A  

19g 101029 Nowa Cerekwia N Mo 

20g 101030 Nowa Cerekwia A  

21g 101031 Kozłówki O  

22g 101032 Kozłówki O  

23g 101033 Nowa Cerekwia O  

24g 101034 Nowa Cerekwia O  

25g 101035 Nowa Cerekwia N  

27g 101037 Chróścielów/Lubotyń A  
 

*)
 UWAGI:  

Mo - wskazany monitoring okresowy (obserwacyjny); 

 

 

 

 

 

Tabela 2. Zestawienie terenów zagrożonych ruchami masowymi 

 na terenie gminy Kietrz 

 
Nr roboczy terenu 

zagrożonego  na 

mapie autorskiej 

Nr terenu zagrożonego w bazie SOPO Miejscowość 

p1 14400 Dzierżysław 

p2 14398 Pilszcz 

p3 14401 Lubotyń 

p4 14558 Dzierżysław 

p5 14559 Ściborzyce Wielkie 

1 14318 Wojnowice 

2 14319 Wojnowice 

3 14320 Wojnowice 

4 14321 Nowa Cerekiew 

5 14322 Nowa Cerekiew 

6 14323 Nowa Cerekiew 

 


