Zalecenia dla administracji publicznej dotyczące prowadzenia
Rejestrów terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których
występują te ruchy oraz zagospodarowania przestrzennego terenów osuwiskowych

Mapa osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi w skali 1:10 000 jest wykonywana zgodnie
z Instrukcją opracowania Mapy osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi w skali 1:10 000 (Grabowski
i in., 2008), zaakceptowaną 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. 2018, poz. 799 z późń. zm.).
Do realizacji zadań starosty możliwe jest wykorzystanie aplikacji Systemu Osłony Przeciwosuwiskowej
(SOPO) prowadzonej przez PIG-PIB (http://mapa.osuwiska.pgi.gov.pl). Aplikacja ta prezentuje informacje z bazy
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. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 20 czerwca 2007
w sprawie informacji dotyczących ruchów masowych ziemi (Dz.U 2007, nr 121, poz. 840) karta osuwiska lub
terenu zagrożonego ruchami masowymi ziemi powinna posiadać numer identyfikacyjny z bazy danych SOPO.
Karta zanim trafi do bazy danych SOPO jest weryfikowana po czym nadawany jest odpowiedni numer. Taka
procedura pozwoli na aktualizowanie bazy SOPO, co jest bardzo ważne, szczególnie jeśli ma ona stanowić
podstawę prowadzonego Rejestru.
Dane o osuwiskach w sposób bezpośredni mogą wpływać na bezpieczeństwo, majątek i jakość życia
mieszkańców, dlatego należy je uznać za szczególnie wrażliwe. Każdorazowe ich publikowanie musi być
prowadzone z zachowaniem szczególnej ostrożności. W celu podnoszenia świadomości osuwiskowej należy
przekazywać informacje kompleksowo. Dobrą praktyką wydaje się publikowanie w Biuletynie Informacji
Publicznej (BIP) informacji o prowadzonym przez Starostę Rejestrze, przekierowując jednocześnie
użytkowników BIP na stronę internetową Projektu SOPO (http://osuwiska.pgi.gov.pl), gdzie znajdują się
bardziej szczegółowe informacje.
Wyznaczanie zasięgu osuwisk zgodnie z Instrukcją opiera się na rozpoznawaniu przejawów ich
występowania (przesłanki geologiczne i geomorfologiczne), bez ograniczeń 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. 2018, poz. 1945 z późn. zm.) 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, 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. 2012, 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. 2019, poz. 868). 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 w konsekwencji –
uruchomienia 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.
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.

