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840
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA1)
z dnia 20 czerwca 2007 r.
w sprawie informacji dotyczàcych ruchów masowych ziemi
Na podstawie art. 110a ust. 2 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony Êrodowiska
(Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´puje:
§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:
1) sposób ustalania terenów zagro˝onych ruchami
masowymi ziemi oraz terenów, na których wyst´pujà te ruchy;
2) metody, zakres i cz´stotliwoÊç prowadzenia obserwacji terenów zagro˝onych ruchami masowymi
ziemi oraz terenów, na których wyst´pujà te ruchy;
3) informacje, jakie powinien zawieraç rejestr terenów zagro˝onych ruchami masowymi ziemi oraz
terenów, na których wyst´pujà te ruchy, zwany
dalej „rejestrem”;
4) sposób prowadzenia, form´ i uk∏ad rejestru.
§ 2. 1. Tereny zagro˝one ruchami masowymi ziemi
oraz tereny, na których wyst´pujà te ruchy, ustala si´
na podstawie:
1) wywiadu i analizy dost´pnych w tym zakresie materia∏ów archiwalnych;
2) analizy dost´pnych materia∏ów kartograficznych;
3) analizy dost´pnych dokumentacji geologicznych;
4) analizy dost´pnych zdj´ç lotniczych, map satelitarnych i ortofotomap (materia∏ów teledetekcyjnych);
5) wizji w terenie;
6) badaƒ geologiczno-in˝ynierskich, hydrogeologicznych, geotechnicznych i geofizycznych.
2. Je˝eli na podstawie sposobów, o których mowa
w ust. 1 pkt 1—5, nie ma mo˝liwoÊci ustalenia terenów zagro˝onych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których wyst´pujà te ruchy, przeprowadza si´
badania, o których mowa w ust. 1 pkt 6.
3. Informacje o terenach, które w wyniku analizy
materia∏ów archiwalnych i przeprowadzonych badaƒ
———————
1)

Minister Ârodowiska kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — Êrodowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r.
w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra
Ârodowiska (Dz. U. Nr 131, poz. 922 oraz z 2007 r. Nr 38,
poz. 246).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 169, poz. 1199, Nr 170,
poz. 1217 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 21,
poz. 124, Nr 75, poz. 493 i Nr 88, poz. 587.

zostanà wskazane jako tereny, na których wyst´pujà
ruchy masowe ziemi, oraz informacje o terenach zagro˝onych tymi ruchami wprowadza si´ do rejestru.
§ 3. 1. Dla terenów, na których wystàpi∏y ruchy
masowe ziemi, oraz dla terenów zagro˝onych ruchami
masowymi ziemi mogàcymi spowodowaç albo powodujàcymi bezpoÊrednie zagro˝enie dla ˝ycia ludzi, infrastruktury technicznej lub komunikacyjnej prowadzi
si´ obserwacje, zwane dalej „monitoringiem”.
2. Dla prowadzenia monitoringu okreÊla si´ liczb´
i rodzaj punktów obserwacyjnych, na podstawie ustaleƒ, o których mowa w § 2 ust. 1.
3. Dla terenów zagro˝onych ruchami masowymi
ziemi oraz dla terenów, na których wystàpi∏y te ruchy,
prowadzi si´ monitoring polegajàcy na pomiarach powierzchniowego ruchu mas ziemnych w celu okreÊlenia pr´dkoÊci i charakteru tego przemieszczania przy
zastosowaniu w szczególnoÊci metod geodezyjnych.
4. W przypadku gdy monitoring, o którym mowa
w ust. 3, jest niewystarczajàcy dla okreÊlenia szybkoÊci i zasi´gu przemieszczania mas ziemnych, prowadzi
si´ monitoring polegajàcy na pomiarach wg∏´bnego
ruchu mas ziemnych w celu rozpoznania liczby, rodzaju i g∏´bokoÊci po∏o˝enia powierzchni poÊlizgu.
5. Monitoring, o którym mowa w ust. 1, prowadzi
si´ co najmniej dwa razy w roku (w okresach: marzec—
kwiecieƒ oraz wrzesieƒ—paêdziernik) oraz ka˝dorazowo po wystàpieniu ekstremalnych zjawisk przyrodniczych, które mogà spowodowaç ruchy masowe ziemi.
6. Wyniki monitoringu wprowadza si´ do rejestru.
§ 4. 1. Rejestr jest prowadzony w formie elektronicznej bazy danych, w powszechnie dost´pnym formacie, która powinna zawieraç:
1) dane graficzne w formie map terenów, na których
wyst´pujà ruchy masowe ziemi, oraz terenów zagro˝onych mo˝liwoÊcià wystàpienia ruchów masowych ziemi;
2) karty rejestracyjne:
a) terenu zagro˝onego ruchami masowymi ziemi,
b) osuwiska.
2. Wzór karty rejestracyjnej, o której mowa
w ust. 1 pkt 2:
1) lit. a, jest okreÊlony w za∏àczniku nr 1 do rozporzàdzenia;
2) lit. b, jest okreÊlony w za∏àczniku nr 2 do rozporzàdzenia.
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§ 5. 1. Dane graficzne, o których mowa w § 4 ust. 1
pkt 1, sà gromadzone w formie mapy terenów zagro˝onych wyst´powaniem ruchów masowych ziemi
sporzàdzonej w systemie informacji przestrzennej
(GIS), wykonanej na podk∏adzie topograficznym
w skali 1:10 000, na której sà zaznaczone:
1) tereny, na których wyst´pujà ruchy masowe ziemi;
2) tereny, na których wystàpi∏y ruchy masowe ziemi
i sà znane na podstawie badaƒ geologicznych lub
z przekazów historycznych;
3) tereny zagro˝one wystàpieniem ruchów masowych ziemi wynikajàcych z budowy geologicznej.

Poz. 840

2. W celu wykonania map terenów zagro˝onych
wyst´powaniem ruchów masowych ziemi przeprowadza si´ badania geologiczne oraz uwzgl´dnia si´
dost´pne opracowania, w szczególnoÊci kartograficzne.
3. W przypadku wystàpienia ruchów masowych
ziemi na terenach dotychczas zagro˝onych tymi
ruchami sporzàdza si´ kart´ rejestracyjnà osuwiska.
§ 6. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.
Minister Ârodowiska: J. Szyszko
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Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra Ârodowiska
z dnia 20 czerwca 2007 r. (poz. 840)

Za∏àcznik nr 1

WZÓR KARTY REJESTRACYJNEJ TERENU ZAGRO˚ONEGO RUCHAMI MASOWYMI ZIEMI
1. Numer ewidencyjny:1)

2. G∏ówne kryteria wyznaczenia terenu:
1. Geomorfologiczne:2)

2. Geologiczne:3)

3. Hydrogeologiczne i hydrologiczne:4)

4. Antropogeniczne:5)

3. Wskazania dotyczàce obserwacji:6)
TAK

NIE

Uzasadnienie:

4. Wype∏niajàcy kart´
(imi´ i nazwisko):

5. Kategoria i numer upraw- 6. Instytucja:8)
nieƒ geologicznych:7)

7. Data wype∏nienia:9)

———————
1)

Dwie pierwsze cyfry oznaczajà kod województwa, dwie kolejne cyfry oznaczajà kod powiatu, trzy kolejne cyfry oznaczajà
kod gminy; szeÊç ostatnich cyfr oznacza numer identyfikacyjny nadawany przy wprowadzaniu karty rejestracyjnej terenu
zagro˝onego ruchami masowymi ziemi (KDTZ) do bazy danych zagro˝eƒ osuwiskowych SOPO (Systemu Os∏ony Przeciwosuwiskowej); pierwszy teren zagro˝ony ruchami masowymi ziemi b´dzie mia∏ numer 000001. W przypadku lokalizacji
terenu zagro˝onego w wi´cej ni˝ jednej gminie, powiecie, województwie, nale˝y wpisaç numery ewidencyjne wszystkich
jednostek.
2) Wpisaç jedno z poni˝szych kryteriów geomorfologicznych:
— nachylenie, wysokoÊç i ekspozycja zboczy/stoków,
— ukszta∏towanie powierzchni zboczy/stoków,
— dzia∏alnoÊç naturalnych procesów geologicznych (erozji rzecznej, abrazji brzegowej, sp∏ywu wód powierzchniowych,
podniesienia si´ poziomu wód gruntowych i innych),
— inne (podaç jakie).
W tej samej rubryce uzasadniç wybór kryteriów.
3) Wpisaç jedno z poni˝szych kryteriów geologicznych:
— obecnoÊç ska∏ spoistych i sypkich w obr´bie zboczy/stoków,
— obecnoÊç utworów wskazujàcych na transport po stoku/zboczu (deluwia, utwory soliflukcyjne, peryglacjalne),
— obecnoÊç ska∏, które mogà stanowiç powierzchni´ poÊlizgu (i∏y, i∏owce, ∏upki),
— obecnoÊç struktur glacitektonicznych i/lub struktur tektonicznych,
— wartoÊç kàta upadu warstw,
— stosunek kierunku zapadania warstw do kierunku nachylenia zbocza/stoku,
— inne (podaç jakie).
W tej samej rubryce uzasadniç wybór kryteriów.
4) Wpisaç jedno z poni˝szych kryteriów hydrogeologicznych i hydrologicznych:
— obecnoÊç êróde∏, wysi´ków,
— obecnoÊç wód powierzchniowych (p∏ynàcych i stojàcych) w obr´bie zbocza/stoku,
— inne (podaç jakie).
W tej samej rubryce uzasadniç wybór kryteriów.
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5)

Wpisaç jedno z poni˝szych kryteriów antropogenicznych:
— usuni´cie ze zboczy/stoków szaty roÊlinnej (zwi´kszenie denudacji i u∏atwienie infiltracji),
— podci´cie (zestromienie) zboczy, zw∏aszcza w dolnej cz´Êci (obni˝enie parametrów wytrzyma∏oÊciowych ska∏/gruntów),
— rozci´cie zboczy/stoków (np. przy budowie drogi) (zmiana statecznoÊci i warunków krà˝enia wód podziemnych),
— zabudowa zboczy/stoków (dodatkowe obcià˝enie wp∏ywajàce na statecznoÊç),
— ograniczenie swobodnego odp∏ywu wód po powierzchni zboczy/stoków (zwi´kszenie mo˝liwoÊci nawodnienia warstw
przypowierzchniowych wskutek przyspieszonej infiltracji),
— utworzenie zbiornika wodnego u podnó˝a zboczy/stoków (zmiana wilgotnoÊci naturalnej ska∏/warstw/gruntów oraz
uruchomienie procesów abrazji brzegowej),
— inne (podaç jakie).
W tej samej rubryce uzasadniç wybór kryteriów.
6) Prawid∏owe wskazanie zaznaczyç symbolem „X”; przy wskazaniu TAK nale˝y uzasadniç potrzeb´ prowadzenia obserwacji terenu zagro˝onego ruchami masowymi ziemi.
7) Numer uprawnieƒ geologicznych zgodnie z rozporzàdzeniem Ministra Ârodowiska z dnia 19 czerwca 2006 r. w sprawie
kategorii prac geologicznych, kwalifikacji do wykonywania, dozorowania i kierowania tymi pracami oraz sposobu post´powania w sprawach stwierdzania kwalifikacji (Dz. U. Nr 124, poz. 865); wymagane kategorie: VI, VII lub VIII.
8) Wpisaç nazw´ i siedzib´.
9) Wpisaç dzieƒ, miesiàc, rok.

Za∏àcznik nr 2

WZÓR KARTY REJESTRACYJNEJ OSUWISKA

–

1. Numer ewidencyjny:1)

–

–

2. Lokalizacja osuwiska:

1. MiejscowoÊç:

2. Gmina:

3. Powiat:

4. Województwo:

5. Numer ewidencyjny dzia∏ek:
6. Mapa topograficzna:2)
9. Kraina geograficzna:5)

7. Arkusz SMGP 1:50 000:3)
10. Jednostka
tektoniczna:6)

8. Wspó∏rz´dne geograficzne:4)
E
N
12. Inne dane
lokalizacyjne:8)

11. Zlewnia:7)

3. Charakterystyka osuwiska:

1. Sytuacja geomorfologiczna:9)
3. Rodzaj materia∏u:11)
6. Krótki opis:14)

2. Uk∏ad geologiczny:10)
4. Rodzaj ruchu:12)

5. Stopieƒ aktywnoÊci:13)
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4. Parametry morfologiczne osuwiska:15)
a. ogólne:
1. Powierzchnia
[ha]:

2. D∏ugoÊç [m]:16) 3. SzerokoÊç [m]:17) 4. WysokoÊç
maksymalna
[m n.p.m.]:18)

5. WysokoÊç
6. Rozpi´toÊç
minimalna
pionowa
[m n.p.m.]:19)
[m]:20)

7. Nachylenie [°]:21) 8. Azymut [°]:22)

b. nisza:
9. WysokoÊç [m]:23) 10. Nachylenie [°]: 11. Szczeliny
powy˝ej
niszy:24)
TAK/NIE

12. Nisze
wtórne:24)
TAK/NIE

c. koluwium:
13. WysokoÊç
czo∏a [m]:

14. D∏ugoÊç [m]:

15. Nachylenie [°]: 16. Mià˝szoÊç [m]:25)
mierzona

szacowana

d. stok, na którym jest osuwisko:
17. Typ stoku:26)

18. Nachylenie [°]:27) 19. Ekspozycja:28)

20. D∏ugoÊç [m]:29)

21. WysokoÊç [m]:

5. Pod∏o˝e osuwiska:
1. Rodzaj ska∏/gruntów:30)

2. Wiek ska∏
/gruntów:31)

3. Zaleganie warstw:32)

4. Tektonika:33)

6. Materia∏ koluwialny:
1. Rodzaj koluwiów:34)

7. Przejawy wód powierzchniowych i gruntowych w obr´bie:35)

1. Koluwium:

2. Niszy i stoku powy˝ej niszy:

3. Stoku poni˝ej osuwiska:

4. Stoku po bokach osuwiska:

8. Wiek i geneza osuwiska:
1. Data powstania:36)

2. Rozwój osuwiska w czasie:37)

3. Przyczyna ruchu osuwiskowego:38)
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9. U˝ytkowanie terenu w obr´bie osuwiska:
a. pokrycie stoku:39)
1. Lasy:

2. ZaroÊla
krzewiaste:

3. ¸àki
i pastwiska:

4. Grunty orne:

5. Sady:

6. Nieu˝ytki:

b. zabudowa:39)
7. Mieszkalna:

8. Gospodarcza:

11. Zabytkowa/sakralna

12. Inna

9. Przemys∏owa/us∏ugowa:

10. U˝ytecznoÊci
publicznej:

17. Wodociàgi:

18. Kanalizacja:

c. infrastruktura komunikacyjna:40)
13. Drogi:

14. Linie kolejowe:

d. linie przesy∏owe:39)
15. Linie energetyczne

16. Linie telefoniczne:

19. Gazociàgi:

20. Inne:41)

10. Powsta∏e szkody i zagro˝enia:
a. Szkody42)

b. Zagro˝enia43)

1. Uprawy:

6. Uprawy:

2. Zabudowa:

7. Zabudowa:

3. Infrastruktura komunikacyjna:

8. Infrastruktura komunikacyjna:

4. Linie przesy∏owe:

9. Linie przesy∏owe:

5. Inne:

10. Inne:

11. Ocena mo˝liwoÊci wystàpienia dalszych ruchów osuwiskowych:

11. Rodzaje i zakres wykonanych prac zabezpieczajàcych:44)
TAK

NIE

Opis:
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12. Prowadzenie instrumentalnych prac monitoringowych:44)
TAK

NIE

Opis:

13. Stan badaƒ:45)

14. Szkic (mapa) osuwiska:46)

15. Przekrój geologiczny osuwiska:47)

16. Fotografia(-e) osuwiska:48)

17. Uwagi o mo˝liwoÊci zabezpieczenia oraz dodatkowe informacje:49)

18. Wype∏niajàcy kart´ 19. Kategoria
(imi´ i nazwisko):
i numer
uprawnieƒ
geologicznych:50)

20. Instytucja:51)

21. Data
wype∏nienia:52)

———————
1)

2)
3)
4)
5)

6)

7)
8)
9)

Dwie pierwsze cyfry oznaczajà kod województwa, dwie kolejne cyfry oznaczajà kod powiatu, trzy kolejne cyfry oznaczajà kod gminy; szeÊç ostatnich cyfr oznacza numer identyfikacyjny nadawany przy wprowadzaniu Karty Rejestracyjnej
Osuwiska (KRO) do bazy danych zagro˝eƒ osuwiskowych SOPO (Systemu Os∏ony Przeciwosuwiskowej); pierwsze osuwisko b´dzie mia∏o numer 000001. W przypadku lokalizacji osuwiska w wi´cej ni˝ jednej gminie, powiecie, województwie, nale˝y wpisaç numery ewidencyjne wszystkich jednostek.
Podaç god∏o i nazw´ mapy topograficznej.
Podaç nazw´ oraz numer (w nawiasie) arkusza Szczegó∏owej mapy geologicznej Polski w skali 1:50 000.
Podaç wspó∏rz´dne geograficzne Êrodka osuwiska.
Dla Polski pozakarpackiej wed∏ug podzia∏u J. Kondrackiego, 2000 — Geografia fizyczna Polski. Dla Karpat wed∏ug podzia∏u L. Starkla, 1972 — Charakterystyka rzeêby polskich Karpat (i jej znaczenie dla gospodarki ludzkiej). Problemy Zagospodarowania Ziem Górskich. z. 10.
Dla Polski pozakarpackiej wed∏ug Atlasu tektonicznego Polski. Red. naukowy J. Znosko. Warszawa: Wydaw. Kartograficzne PAE, 1998. Dla Karpat wed∏ug K. ˚ytko et al., 1989, Geological Map of the Western Outer Carpathians and their Foreland 1:500 000. [In:] Geological Atlas of the Western Outer Carpathians and their Foreland. I. Paƒstw. Inst. Geol. Warszawa.
Wyznaczyç (na podstawie mapy w skali 1:10 000) zlewni´, na terenie której znajduje si´ osuwisko.
Podaç inne dane lokalizacyjne, takie jak najbli˝sze osiedla, so∏ectwa, przysió∏ki itp.
Wybraç jednà z poni˝szych form terenu:
— lej êród∏owy,
— stok (górny, Êrodkowy, dolny, ca∏y),
— skarpa przykorytowa,
— zbocze zbiornika wodnego naturalnego (brzeg morza, jeziora),
— zbocze zbiornika wodnego sztucznego,
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— skarpa wykopu (drogowego, kolejowego, budowlanego),
— skarpa nasypu (drogowego, kolejowego, ziemnego),
— skarpa wyrobiska odkrywkowego,
— inna.
Wybraç jeden z poni˝szych rodzajów osuwisk:
— osuwisko asekwentne,
— osuwisko konsekwentne,
— osuwisko insekwentne,
— osuwisko obsekwentne,
— osuwisko subsekwentne,
— osuwisko z∏o˝one.
Wybraç jeden z poni˝szych rodzajów osuwisk:
— osuwisko gruntowe (ziemne),
— osuwisko zwietrzeliny na skalnym pod∏o˝u (zwietrzelinowe),
— osuwisko skalne,
— osuwisko skalno-zwietrzelinowe,
— osuwisko mieszane.
Wybraç jeden z poni˝szych rodzajów ruchu:
— obryw,
— zsuw (translacyjny lub rotacyjny),
— sp∏ywanie,
— spe∏zywanie,
— z∏o˝ony (zmiana formy ruchu w dó∏ stoku).
W przypadku osuwiska aktywnego ciàgle — wpisaç liter´ „A”, w przypadku osuwiska aktywnego okresowo — wpisaç
liter´ „O”, w przypadku osuwiska nieaktywnego — wpisaç liter´ „N”.
Opis powinien zawieraç najwy˝ej 10 wyrazów. Nale˝y uwzgl´dniç procent udzia∏u obszaru aktywnego w stosunku do
ca∏ego osuwiska.
Wype∏niç, korzystajàc z poni˝szych rysunków:
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Podaç maksymalnà d∏ugoÊç osuwiska (Imax) mierzonà zgodnie z kierunkiem ruchu mas koluwialnych.
Podaç maksymalnà szerokoÊç osuwiska (Wmax).
Podaç wysokoÊç bezwzgl´dnà najwy˝ej po∏o˝onego punktu w obr´bie osuwiska (wysokoÊç niszy, Hniszy).
Podaç wysokoÊç bezwzgl´dnà najni˝ej po∏o˝onego punktu w obr´bie osuwiska (wysokoÊç czo∏a, Hczo∏a).
Podaç ró˝nic´ wysokoÊci pomi´dzy najwy˝ej i najni˝ej le˝àcymi punktami osuwiska (Hniszy – Hczo∏a).
Podaç Êrednie nachylenie osuwiska.
Podaç azymut kierunku ruchu mas koluwialnych.
Podaç maksymalnà wysokoÊç wzgl´dnà niszy.
Niepotrzebne skreÊliç.
Mierzonà lub szacowanà mià˝szoÊç koluwium wpisaç w odpowiedniej rubryce. Dopuszczalne jest stosowanie znaków
mniejszoÊci i wi´kszoÊci.
Wybraç jeden z poni˝szych rodzajów stoku:
— stok wypuk∏y,
— stok wkl´s∏y,
— stok wypuk∏o-wkl´s∏y,
— stok prosty (jednostajnie nachylony),
— inny.
Podaç Êredni kàt nachylenia stoku.
OkreÊliç kierunek ekspozycji stoku, wybierajàc jeden z nast´pujàcych kierunków: N; NE; E; SE; S; SW; W; NW.
Podaç d∏ugoÊç stoku mierzonà wzd∏u˝ jego nachylenia.
OkreÊliç wed∏ug Szczegó∏owej mapy geologicznej Polski.
OkreÊliç wed∏ug Instrukcji opracowania i wydania Szczegó∏owej mapy geologicznej Polski w skali 1:50 000 — data rozpocz´cia przedsi´wzi´cia 1954 r., planowane zakoƒczenie 2010 r., wydawnictwo Paƒstwowego Instytutu Geologicznego.
OkreÊliç sposób zalegania warstw w pod∏o˝u osuwiska, wybierajàc jeden ze sposobów z poni˝szej listy:
— zaleganie poziome,
— zaleganie zgodne z nachyleniem zbocza (skarpy),
— zaleganie przeciwne do nachylenia zbocza (skarpy),
— zaleganie zmienne — zaburzone,
— brak mo˝liwoÊci obserwacji,
— pomiar w bezpoÊrednim sàsiedztwie (azymut kàta upadu/kàt upadu).
Wybraç z poni˝szej listy okreÊlenie oddajàce uwarunkowania tektoniczne w obr´bie osuwiska:
— obszar nasuni´cia,
— strefa przyuskokowa,
— silne zaburzenia fa∏dowe,
— obszar zjawisk glacitektonicznych,
— inne.
Wybraç rodzaj materia∏u koluwialnego z poni˝szej listy:
— detrytyczne,
— pakietowe,
— detrytyczno-blokowe,
— bloki (g∏azy),
— gliny i/lub i∏y,
— gliny z rumoszem,
— lessy i gliny lessopodobne,
— antropogeniczne (nasypy),
— nieokreÊlone.
W celu okreÊlenia przejawów wód powierzchniowych i gruntowych w obr´bie koluwium, niszy i stoku powy˝ej niszy,
stoku poni˝ej osuwiska oraz stoku po bokach osuwiska wybraç jednà z poni˝szych propozycji i umieÊciç w odpowiedniej rubryce:
— brak,
— podmok∏oÊci,
— m∏aki,
— wysi´ki,
— êród∏a,
— zbiornik,
— cieki powierzchniowe.
Podaç dok∏adnà dat´ albo wiek otrzymany z badaƒ palinologicznych, dendrochronologicznych, radiometrycznych lub
innych. W pozosta∏ych przypadkach wpisaç formu∏´: „przed .... r.”, gdzie w miejsce kropek nale˝y podaç rok lub dat´
pierwszej wzmianki o istnieniu osuwiska (np. w kronikach, w prasie, w artykule naukowym, na mapie geologicznej lub
topograficznej). W przypadku map topograficznych mo˝na dodaç komentarz: „istnienie osuwiska widoczne jest w treÊci
mapy z roku ....”.
Podaç daty aktywnoÊci.
Wybraç jednà z poni˝szych przyczyn ruchu osuwiskowego:
a) Przyczyna naturalna:
— podci´cie erozyjne,
— infiltracja wód opadowych i infiltracja wód roztopowych,
— wyp∏ywy wód na zboczu,
— sprzyjajàcy uk∏ad warstw,
— inna (podaç jaka),
b) Przyczyna sztuczna:
— podci´cie przez wykop,
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— obcià˝enie nasypem,
— obcià˝enie obiektem budowlanym,
— uszkodzenia drena˝u,
— drgania i wstrzàsy,
— antropogeniczne strome pochylenie skarpy,
— górnicze deformacje terenu,
— inna (podaç jaka),
c) Przyczyna nieokreÊlona.
39) W odpowiedniej rubryce wstawiç znak „X”.
40) W przypadku gdy na obszarze osuwiska wyst´puje infrastruktura drogowa, wybraç jej rodzaj spoÊród poni˝szych okreÊleƒ:
— droga dojazdowa,
— droga gminna,
— droga powiatowa,
— droga wojewódzka,
— droga krajowa,
— droga mi´dzynarodowa.
W przypadku gdy na obszarze osuwiska wyst´puje infrastruktura kolejowa, nale˝y wstawiç znak „X”.
41) Wpisaç jakie.
42) Krótki opis zniszczeƒ i uszkodzeƒ wywo∏anych przez osuwisko.
43) Lista zagro˝onych obiektów budowlanych (np. 2 budynki mieszkalne, 3 gospodarcze, 1 koÊció∏).
44) Prawid∏owe wskazanie zaznaczyç symbolem „X”; przy wskazaniu TAK nale˝y podaç opis wykonanych prac.
45) Podaç informacje o dotychczasowym stanie badaƒ osuwiska i wykonanych dokumentacjach — w uk∏adzie chronologicznym. Nale˝y podaç notki bibliograficzne prac oraz informacje dotyczàce numeru(-ów) dokumentacji i miejsca ich przechowywania.
46) W przypadku du˝ych osuwisk — fragment mapy 1:10 000 z zasi´giem osuwiska. Dla ma∏ych osuwisk — szkic odr´czny
powi´kszony do rozmiarów umo˝liwiajàcych zaznaczenie elementów osuwiska (nisze, cz´Êci aktywne). Szkic powinien
zawieraç podzia∏k´ liniowà (format TIFF).
47) Wykonaç dla osuwisk powsta∏ych w ska∏ach luênych, g∏ównie czwartorz´dowych, na podstawie r´cznych wierceƒ do
g∏´bokoÊci 5 m. Dla osuwisk powsta∏ych w ska∏ach litych prac wiertniczych nie wykonuje si´, a jedynie nale˝y do∏àczyç
przekrój geologiczny z dokumentacji geologiczno-in˝ynierskiej osuwiska (format TIFF).
48) Maksymalnie 4 fotografie obejmujàce w miar´ mo˝liwoÊci ca∏y obszar osuwiska bàdê jego fragmenty aktywne i zniszczenia nimi wywo∏ane.
49) Informacje dotyczàce osuwiska, których zakres wykracza poza zagadnienia wyszczególnione w karcie.
50) Numer uprawnieƒ geologicznych zgodnie z rozporzàdzeniem Ministra Ârodowiska z dnia 19 czerwca 2006 r. w sprawie
kategorii prac geologicznych, kwalifikacji do wykonywania, dozorowania i kierowania tymi pracami oraz sposobu
post´powania w sprawach stwierdzania kwalifikacji (Dz. U. Nr 124, poz. 865); wymagane kategorie: VI, VII lub VIII.
51) Wpisaç nazw´ i siedzib´.
52) Wpisaç dzieƒ, miesiàc, rok.

