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WPŁYW SPOSOBU POSADOWIENIA BUDYNKU  

NA ZAGROŻENIE DROGI RUCHEM OSUWISKOWYM 

 

W artykule omówiony został problem obciążonego budynkiem osuwiska zlokalizowanego w bezpośrednim sąsiedztwie dro-

gi.  Jako przykład posłużyło osuwisko zlokalizowane w miejscowości Skawinki (gm. Lanckorona, pow. wadowicki). Jest to 

obszar zlokalizowany w obrębie Karpat Fliszowych – rejonu najbardziej zagrożonego ruchem osuwiskowym w Polsce. Prze-

prowadzono dwa rodzaje analizy stateczności zbocza w programie MIDAS GTS NX. Pierwsza z nich zakłada posadowienie 

przedmiotowego budynku na płycie fundamentowej. Druga z kolei została przeprowadzona przy założeniu posadowienia obiek-

tu na palach fundamentowych. Wyznaczone współczynniki stateczności ogólnej FoS pokazują, że bezpieczniejszym sposobem 

posadowienia budynku są pale fundamentowe. Powierzchnia poślizgu wskazuje, że ruch osuwiskowy nie zagraża wówczas 

zlokalizowanej poniżej skarpy drodze. 

 

WSTĘP 

Osuwisko to nieoczekiwane przemieszczenie się mas ziem-
nych lub skalnych wzdłuż powierzchni poślizgu, która powstała w 
momencie ścięcia. Osuwiska są poważnym zagrożeniem natural-
nym, z jakim musi się zmierzyć budownictwo w południowej części 
Polski. Obszar polskich Karpat zajmuje blisko 18 900 m2, przy czym 
jest to teren bardzo zaludniony.  Ponad  90% wszystkich osuwisk 
występujących w Polsce stanowią osuwiska karpackie, znajdujące 
się w Karpatach Zewnętrznych. Szczególnie ważną rolę  
w kształtowaniu krajobrazu  osuwiska odgrywają na obszarach 
górskich. Duże znaczenie na powstawanie osuwisk ma typ rzeźby 
terenu, kąt nachylenia stoków, budowa geologiczna (obecność skał 
fliszowych) oraz występowanie głęboko wciętych dolin. Ruchy ma-
sowe to zjawiska interesujące pod wieloma względami: mają wpływ 
na kształtowanie oraz rozwój rzeźby terenu, ale w okresach swojej 
aktywności mogą przyczynić się do katastrof oraz ogromnych strat, 
zagrażając ludności, uprawom oraz zabudowaniom na pobliskich 
obszarach, są również naturalnym zagrożeniem infrastruktury 
drogowej oraz przemysłowej. Znaczący wpływ na uaktywnienie się 
osuwisk ma również człowiek. Naruszając naturalne ukształtowanie 
terenu, obciążając dodatkowo zbocza budynkami, podcinając stoki 
pod trasy drogowe, zaburza równowagę mas ziemnych.  

Jednym z okresów, w których uaktywniło się wiele osuwisk, był 
lipiec 2001 r., po intensywnych, długotrwałych opadach deszczu. 
Analizowane w tej pracy osuwisko w Skawinkach, było jednym  
z nich. Skutki tych opadów były szczególnie dotkliwe dla zachodniej 
części polskich Karpat Zewnętrznych.  

Posadowienie obiektów budowlanych na terenach osuwisko-
wych bez odpowiedniej analizy oraz badań podłoża gruntowego 
może prowadzić do katastrofalnych skutków, dlatego bardzo ważne 
jest, aby przed podjęciem decyzji o budowie na terenie zagrożonym 
ruchami masowymi przeprowadzić odpowiednie badania. Prawo  
w Polsce nie zakazuje budowania na terenach, na których występu-
ją warstwy gruntów narażone na występowanie niekorzystnych 
zjawisk geologicznych, w tym procesów osuwiskowych, jednakże są 
to obszary o skomplikowanych warunkach gruntowych. Obiekty 
budowlane, które zostają posadowione w takich warunkach zakwali-
fikowane są do trzeciej kategorii geotechnicznej.  

1. PROBLEM OSUWISK 

1.1. Występowanie osuwisk na terenie Karpat 

W Polsce rejonem, który jest najbardziej zagrożony powstawa-
niem osuwisk są Karpaty. Zajmują one niespełna 6% powierzchni 
kraju, a znajduje się na ich terenie ponad 90% wszystkich osuwisk 
występujących na obszarze Polski. Szacuje się, że może być ich 
nawet ponad 50 000. „Wskaźnik osuwiskowości”, który określa 
stosunek obszaru objętego i zagrożonego osuwiskami do po-
wierzchni całkowitej terenu, w Karpatach jest szacowany na 30-
40%. Zakładając, że osuwiska nie występują na obszarach kotlin 
śródgórskich oraz na dnach dolin rzecznych, wyliczono, że na po-
wierzchni 1 km2 znajdują się 2-3 osuwiska.  

Czynnikami sprzyjającymi powstawaniu osuwiska na terenie 
polskich Karpat są rzeźba terenu (stromo nachylone zbocza dolin, 
często bardzo wysokie), budowa geologiczna (młode góry fliszowe, 
z naprzemianległymi warstwami łupkowymi, piaskowcowymi i łup-
kowo-piaskowcowymi), obecność  warstw zwietrzelinowych, które 
są bardzo podatne na procesy osuwiskowe, jak również tektonika 
(występujące uskoki i spękania skał). Osuwanie się mas ziemnych 
stanowi łączny element kształtowania stoków w tym rejonie Polski. 
Osuwiska, które są ważnym elementem rzeźby terenu Karpat, 
powodują jednak również nieustannie zagrożenia zarówno dla 
zabudowy mieszkalnej jak i infrastruktury technicznej.  

Przeważająca liczba osuwisk, które uległy odnowieniu ostat-
nich latach, to części dawnych form, istniejących na zboczach Kar-
pat od późnego glacjału lub wczesnego holocenu. Szacuje się, że 
najstarsze z nich  powstały nawet około 14 000 lat temu [5]. 

Koniec XX wieku oraz początek XXI wieku to czas szczególne-
go nasilenia się zjawisk osuwiskowych na terenie Karpat [5]. W 
latach 1980-1990, nastąpiło uspokojenie się ruchów masowych, co 
było spowodowane brakiem podwyższonych opadów deszczu. 
Następnie w lipcu 1997 roku wystąpiła ogromna zmiana w ilości  
i rozkładzie opadów atmosferycznych. Opady te spowodowały 
uaktywnienie się procesów osuwiskowych na stokach karpackich. 
Powstała ogromna ilość osuwisk, odnowiły się nieaktywne dotąd 
osuwiska. Zjawiskom tym ulegały zbocza zachodniej i środkowej 
części gór, często obejmując obszary zabudowań mieszkalnych  
z istniejącą infrastrukturą, co często skutkowało jej zniszczeniem. 
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Jednym z nich było osuwisko powstałe w Kamionce Małej (Gmina 
Laskowa) powstałe w lipcu 1997 r. (rys. 1). 

 

 
Rys. 1. Osuwisko w Kamionce Małej (Gmina Laskowa) powstałe w 
lipcu 1997 [5] 

 
Kolejne odnowienia wielu (około 2 500 zgłoszonych) osuwisk 

na obszarze Pogórza Karpackiego miało miejsce zimą, na przeło-
mie lat 1999/2000 r. Odnowiło się w tym czasie m. in. osuwisko na 
górze Zaśpit w Dukli (rys. 2). 

 

 
Rys. 1. Fragment osuwiska odnowionego w 2000 r. na górze Zaśpit 
w Dukli [5] 

 
W lipcu 2001 roku obszar Karpat Zachodnich (w szczególności 

Beskid Żywiecki, Beskid Średni i Mały, Beskidy Morawsko-Śląskie) 
nawiedzony został przez wysokie opady, których skutkiem była 
powódź oraz kolejne osuwiska. Odnowił się wtedy fragment osuwi-
ska w Jachówce (rys. 3) oraz Lachowicach (rys. 4). Następna fala 
ekstremalnych opadów miała miejsce na obszarze Beskidu Sądec-
kiego i Niskiego w 2002 roku. 

 

 
Rys. 3. Odnowiony fragment osuwiska w Jachówce w 2001 r. [5] 

 
Rys. 2. Osuwisko w Lachowicach, które uaktywniło się w 2001 r. [5] 

 
Rozważając wpływ wszystkich czynników na rozwój osuwisk, 

można wyciągnąć wnioski, że osuwiska, równolegle z powodziami, 
przyczyniają się głównie do przeobrażenia rzeźby Karpat Polskich 
[5]. Osuwiska jako zjawiska ciągłe, trwają nieustannie, zachodzą 
również bez działania silniejszych bodźców. W przypadku, gdy 
występuje silny, zewnętrzny impuls do powstania osuwisk, stają się 
one nieobliczalne i niebezpieczne, często katastrofalne w skutkach.  

1.2. Charakterystyka osuwisk na terenie powiatu wadowic-
kiego 

Rzeźba terenu oraz budowa geologiczna powiatu wadowickie-
go stwarzają nieuchronny problem osuwania się mas ziemnych na 
tym obszarze. Dla ludności zamieszkującej te tereny osuwiska są 
ciągłym niebezpieczeństwem, zagrożeniem dla zabudowy miesz-
kalnej oraz istniejącej infrastruktury drogowej.  

Powiat wadowicki położony jest w południowo-zachodniej czę-
ści województwa małopolskiego, w dorzeczy Skawy. Zachodnia 
część powiatu znajduje się na Pogórzu Śląskim, południowa w 
Beskidzie Małym, a północno-wschodnia na Pogórzu Wielickim. 

W skład powiatu wadowickiego wchodzi dziesięć gmin, siedem 
gmin wiejskich (Wieprz, Tomice, Stryszów, Spytkowice, Mucharz, 
Lanckorona, Brzeźnica) oraz 3 gminy miejsko-wiejskie (Kalwaria 
Zebrzydowska, Andrychów, Wadowice). 

Na terenie powiatu wadowickiego znajduje się łącznie 2 740 
osuwisk oraz 124 obszarów zakwalifikowanych jako tereny zagro-
żone ruchami osuwiskowymi [7]. Ich rozmieszczenie zilustrowane 
zostało na rysunku nr 5. 

 

 
Rys. 5. Rozmieszczenie osuwisk na terenie powiatu wadowickiego 
[7] 

 
Przeważająca część (ponad 56%) osuwisk występujących na 

terenie powiatu wadowickiego to osuwiska nieaktywne. Nie oznacza 
to jednak braku zagrożenia na tych terenach. Osuwisk aktywnych  
i okresowo aktywnych jest aż 836, a średni wskaźnik gęstości osu-
wisk wynosi 5,1 osuwisk/km2. Z kolei wskaźnik osuwiskowości, 



I Bezpieczeństwo i ekologia 
 

 

   

12/2017 AUTOBUSY 371 
 

określający powierzchnię obszaru osuwisk w stosunku do po-
wierzchni całości obszaru, na którym są rejestrowane, wynosi około 
6%. 

Osuwisko analizowane w niniejszej pracy (Skawinki - Droga na 
Zadziele) znajduje się na terenie gminy Lanckorona, która zajmuje 
powierzchnię 40,61 km2. Na obszarze gminy nie występują znaczne 
deniwelacje terenu, zbocza są w większości łagodne, co spowodo-
wało, że znaczna część gminy jest zaludniona, a lasy stanowią 
niewielki procent powierzchni gminy. 

Na obszarze gminy Lanckorona zarejestrowanych zostało 161 
osuwisk oraz 12 terenów zagrożonych osuwiskami. Ich rozmiesz-
czenie na terenie gminy przedstawiono na rys. 6. 

 

 
Rys. 6. Rozmieszczenie osuwisk na terenie gminy Lanckorona [7] 

 
Osuwiska występujące na terenie gminy Lanckorona to zsuwy 

oraz osuwiska rotacyjno-translacyjne, które powstały na skutek 
przemieszczenia gruntu (głównie podłoża fliszowego) wzdłuż po-
wierzchni poślizgu. Miejsca występowania zsuwów są ściśle zwią-
zane z budową geologiczną. Do powstawania osuwisk przyczyniają 
się znaczne nachylenia warstw łupków, liczne spękania i szczeliny 
oraz warstwowania zwietrzelina-flisz, wzdłuż których powstają 
płaszczyzny poślizgu. 

Duża liczba osuwisk na terenie gminy Lanckorona uaktywniła 
się po wystąpieniu ekstremalnych opadów atmosferycznych na 
początku 2010 r., powodując ogromne szkody w zabudowie miesz-
kalnej i infrastrukturze. Budynki mieszkalne uszkodzone w tym 
okresie nie nadawały się do naprawy, około 130 mieszkańców tych 
terenów straciło swoje domy. 

Największe zagęszczenie liczby osuwisk na terenie gminy 
Lanckorona występuje w rejonie Izdebnika, Lanckorony i Skawinek. 

Osuwiska nieaktywne to obszary objęte ruchami osuwiskowy-
mi, lecz na których w ciągu ostatnich 50 lat nie zaobserwowano 
jednoznacznych oznak przemieszczeń. Taka klasyfikacja nie wyklu-
cza jednak, że w przyszłości tereny te nie mogą podlegać procesom 
osuwiskowym. Na obszarze gminy Lanckorona występuje 115 
takich osuwisk, a największe z nich, o powierzchni 6,83 ha, znajduje 
się w Repciówce.  

Osuwiska aktywne, to obszary, które charakteryzuje wyraźna 
rzeźba i specyficzne formy, takie jak spękania i szczeliny, ciągle 
zmieniające się pofałdowania powierzchni terenu, naruszenia flory, 
występowanie małych zbiorników wodnych - często bezodpływo-

wych. Na terenie gminy Lanckorona udokumentowanych jest 21 
tego typu osuwisk, największe z nich zlokalizowane jest w Łaśnicy. 

Okresowo aktywnymi osuwiskami nazywamy obszary objęte 
ruchami masowymi, na których zauważono ślady niedawnych 
przemieszczeń grawitacyjnych i osunięć. Tereny te należą do nie-
bezpiecznych, na których bardzo prawdopodobne jest uaktywnienie 
się osuwiska. Na terenie gminy Lanckorona jest 6 tego typu osu-
wisk. 

Na tym terenie występują również obszary o zróżnicowanej ak-
tywności. Największe z nich, zlokalizowane jest w miejscowości 
Skawinki i obejmuje swym zasięgiem ponad 12 ha. 

Przeważająca część osuwisk w gminie Lanckorona to osuwiska 
nieaktywne, liczba osuwisk zakwalifikowana do pozostałych grup 
jest zbliżona do siebie, co wyraźnie ilustruje rys. 7. 

 

 
Rys. 7. Zestawienie ilości osuwisk w zależności od ich aktywności 
na terenie gminy Lanckorona 

1.3. Charakterystyka osuwiska w Skawinkach 

Gmina Lanckorona położona jest w obrębie Beskidu Makow-
skiego. Region ten należy do Zachodnich Karpat Zewnętrznych. 
Składa się on z podzielonych pasm górskich i wzniesień. Zbocza 
Beskidu Makowskiego zbudowane są z piaskowców magurskich, 
które  przewarstwione zostały warstwami łupków. W tych z kolei 
wyrzeźbione zostały doliny rzeczne.  

Historia geologiczna Beskidu Makowskiego związana jest geo-
logicznie z dziejami Beskidów Zachodnich. Zbocza gór i wzniesień 
Beskidu Makowskiego tworzy zbiór skał (w skład którego wchodzą 
m.in. piaskowce, łupki, iły, margle) zwany fliszem. W kredzie i pa-
leogenie  teren dzisiejszych Karpat pokryty był wymienionymi ska-
łami, które w późniejszym okresie zostały wypiętrzone, tworząc trzy 
płaszczowiny, w tym płaszczowinę magurską, z której zbudowany 
jest m.in. Beskid Makowski.  

Teren Beskidu Makowskiego charakteryzują w większości 
grzbiety o wyoblonych kształtach oraz wyrównanych pasm w równo-
ległym układzie, zbudowanych z piaskowców magurskich.  

Teren rozpatrywanego osuwiska znajduje się na południowo -  
wschodnim stoku wzniesienia wykształconego  w postaci niewiel-
kiego grzbietu przebiegającego w linii przysiółków Zadziele - Ow-
czarnia, w odległości około 900 m od terenu badań. Rzędne szczy-
towych partii wzniesienia mieszczą się w granicach 368-406 m n. p. 
m. W części leżącej powyżej drogi do Zadziela przeważają stoki  
o nachyleniu 15-25%. Występują tam lokalne deformacje związane 
z kilkoma występującymi elementami ukształtowania powierzchni. 

Przeważająca część terenu obejmującego główny obszar roz-
patrywanych deformacji osuwiskowych położona jest na stoku 
przylegającym od strony północno-zachodniej (górnej) bezpośrednio 
do wymienionej drogi lokalnej. Obszar rejestrowanych lub przypusz-
czalnych deformacji osuwiskowych obejmuje częściowo również 
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drogę lokalną oraz strefę pomiędzy tą drogą a drogą Lanckorona - 
Palcza.  

Przeważającą część terenu projektowanych badań zajmują łąki 
i pastwiska. Znaczny obszar stanowią nieużytki, przeważnie z zaro-
ślami krzewiastymi, oraz tereny zalesione o charakterze zagajników. 
W górnych partiach stoku, powyżej obszarów zdeformowanych 
przez ruchy osuwiskowe, występują pola uprawne. W niewielkiej 
odległości od rozpatrywanego osuwiska, wzdłuż drogi, znajdują się 
nieliczne zabudowania, m.in. domy jednorodzinne oraz szkoła. 

Na ukształtowanie tego terenu wywierają wpływ ruchy osuwi-
skowe, a wiele zboczy osunęło się w 2001 r. po intensywnych opa-
dach atmosferycznych. Na poniższym rysunku (rys. 8) można zaob-
serwować obszary osuwiska na których nastąpiło osunięcie się mas 
ziemnych.  

 

 
Rys. 8.. Ortofotomapa - nalot z zaznaczonym zasięgiem osuwiska 
[1] 

 
W środkowej części obszaru, wzdłuż linii spadku terenu, roz-

ciąga się nisza i jęzor osuwiskowy o szerokości około 15 -25 m  
i długości ok 45 m. Liczne, drobne osuwiskowe formy morfologiczne 
występują w strefie przylegającej do drogi, szczególnie na jej po-
czątkowym odcinku. Na kontakcie z drogą występują skarpy  
o wysokości dochodzącej do ok 4 m. Znaczący element urzeźbienia 
stoku stanowi skarpa denudacyjna o wysokości dochodzącej do 
4,5m, występująca w górnej, północno-wschodniej części obszaru. 
Nieznaczny wpływ na urzeźbienie stoku ma droga polna, biegnąca 
trawersem w zachodniej części obszaru.  

Obszar rozpatrywanego osuwiska znajduje się w obrębie Kar-
patach Zachodnich fliszowych, na granicy płaszczowiny śląskiej 
oraz płaszczowiny magurskiej [1]. Przypowierzchniowe warstwy 
terenu zabudowane są z trzeciorzędowych utworów fliszowych 
tworzących skaliste podłoże i pokrywy czwartorzędowej. 

Występujące na tym terenie utwory fliszowe reprezentowane 
są przez warstwy piaskowców płytowych i skorupowych z łupkami 
[1]. Występujące piaskowce są głównie cienko ławicowe oraz 
średnioławicowe. Grubości warstw wahają się od kilkunastu do 
około 30 cm. Przeplatają się one w większości z piaskowcami, 
których miąższość wynosi kilka centymetrów. Rzadko można spo-
tkać warstwę piaskowca o miąższości dochodzącej do 50 cm. War-
stwy piaskowców płytowych są stosunkowo twarde i podatne na 
rozkład na cienkie płyty [1]. Większą podatność do podziału na 
formy skorupowe wykazują piaskowce skorupowe, które są słabsze 
od piaskowców płytowych. Występują również warstwy piaskowców 
rozsypliwych, o małej zwięzłości.  

Warstwy piaskowców przeplatają się z warstwami łupków, 
głównie marglistych lub zbliżonych do margli, szarych lub popiela-
tych [1]. Zdarzają się czasami łupki zielonkawe lub brązowe. Często 
zawierają znaczne domieszki muskowitu. Łupki te mają zwykle 
teksturę bezładną i rozpadają się na duże, nieregularne kostki, są 
kruche, słabe, przechodzą w glinę pylastą. 

Innymi spotykanymi na tych terenach łupkami są łupki ilaste  
i margliste o teksturze łupkowej i laminowanej, w kolorze brunat-
nym, są one twarde, rozpadające się na cienkie płyty i formy liścia-
ste. Wśród skał na omawianym terenie przeważają piaskowce. 
Zachowują  one charakter fliszu normalnego, piaskowcowo-
łupkowego, tworząc serię kompleksów, o zawartości piaskowców 
50-75 %. Zwietrzałe piaskowce tworzą glinę piaszczystą, która jest 
często spotykana na analizowanym terenie. Na obszarach, gdzie 
przeważają łupki margliste oraz łupki grubo łupiące się, po zwie-
trzeniu tych skał tworzą się gliny pylaste. 

W skarpie drogi na Zadziele, drogi Lanckorona-Palcza oraz  
u podnóża stoku analizowanego osuwiska zanotowano naturalne 
odsłonięcia warstw krośnieńskich [1].  

Flisz na omawianym terenie uformowany jest w strukturę anty-
klinalą, obaloną na północ, nazywaną inaczej siodłem [1]. Warstwy 
nachylone są głównie w kierunku południowym i południowo-
zachodnim pod kątem 10-70 stopni, przy czym dominującym kątem 
nachylenia jest około 30 stopni.  

Analizowane osuwisko jest osuwiskiem typu subsekwentnego, 
kierunek zapadania warstw jest poprzeczny lub w przybliżeniu 
prostopadły do kierunku nachylenia powierzchni stoku [1].  

Na podstawie wykonanych wierceń oraz obserwacji natural-
nych odsłonięć, można zauważyć, że utwory podłoża fliszowego są 
silnie spękane i zwietrzałe. Powierzchnia stropowa częściowo zwie-
trzałego podłoża fliszowego występuje na głębokości od około 1,5 - 
6,0 m p.p.t.  

Pokrywa czwartorzędowa na obszarze osuwiskowym i w jego 
otoczeniu jest zbudowana z utworów zwietrzelinowych, deluwial-
nych i koluwialnych. Bezpośrednio na warstwach fliszowych wystę-
pują ich zwietrzeliny. W dolnej części warstwy zwietrzelinowej są to 
okruchy piaskowca z gliną. W górnej części przechodzą w gliny  
z domieszkami mniejszych okruchów skalnych. W warstwach zwie-
trzelinowych występujące gliny to głównie gliny piaszczyste, gliny 
pylaste i gliny. Na terenach objętych obecnymi ruchami masowymi 
występują koluwia pochodzące głównie z materiału zwietrzelinowo – 
deluwialnego. Występują też sporadycznie fragmenty pakietów skał 
fliszowych [1]. Koluwia mogą pokrywać całe zbocza lub nasuwać się 
na pierwotne utwory zwietrzelinowo-deluwialne. 

Miąższość czwartorzędowej pokrywy utworów zboczowych 
waha się pomiędzy około 1,5 m do około 6 m [1].  

Na terenie rozpatrywanego osuwiska i w jego najbliższym oto-
czeniu dotychczas nie prowadzono badań dotyczących wód pod-
ziemnych. Przeprowadzenie odpowiednich obserwacji w tym zakre-
sie uniemożliwia brak studni lub źródeł naturalnych na tym terenie. 
Dlatego też o występowaniu wód podziemnych można jedynie 
wnioskować na podstawie ogólnych przesłanek hydrogeologicz-
nych. Zakłada się, że w przypowierzchniowej warstwie terenu, wody 
podziemne występują podłożu fliszowym oraz pokrywie czwartorzę-
dowej. 

W warstwach podłoża fliszowego występują wody szczelinowo 
- porowe. Gromadzone są one głównie w systemach piaskowców i 
tworzą zbiorniki oraz systemy zbiorników połączonych przez sieci 
spękań. Zasilanie warstw fliszowych następuje poprzez miejscową 
infiltrację opadów atmosferycznych oraz przez napływ wód pod-
ziemnych z wyższych partii zbocza, z terenów położonych powyżej 
obszaru osuwiskowego. Zakłada się, że zwierciadło wody występuje 
na głębokości do kilkunastu metrów pod powierzchnią terenu poza 
obszarem osuwiskowym, do kilku metrów w dolnych częściach 
stoku [1].  
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2. PRZYCZYNY I SKUTKI WYSTĘPOWANIA OSUWISK 

Wyróżniamy trzy główne czynniki wpływające na powstawanie 
osuwisk na terenie Polski: budowa geologiczna i rzeźba terenu, 
opady atmosferyczne, działalność człowieka [2]. 

W polskich Karpatach rozwojowi osuwisk sprzyja głównie bu-
dowa geologiczna podłoża i rzeźba terenu [2]. W tym rejonie podło-
że tworzą głównie skały fliszowe z naprzemiennie ułożonymi war-
stwami łupkowymi, piaskowcowymi i łupkowo-piaskowcowymi. 
Dodatkowo warstwy te pokryte są warstwą zwietrzeliny lub gruntami 
gliniastymi, które mogą osiągać grubość od kilkudziesięciu centyme-
trów do kilkunastu metrów. W normalnych warunkach warstwy te są 
utrzymywane w stanie stabilnym poprzez siły kohezji oraz kąt tarcia 
wewnętrznego. W sytuacji, gdy zostanie zmienione nachylenie 
stoku, w sposób naturalny bądź antropologiczny, stabilność mas 
ziemnych zostaje zachwiana, co prowadzi do osunięć terenu. 

Działania pochodzenia antropologicznego, które sprzyjają osu-
nięciom mas ziemnych to między innymi: regulacja potoków, two-
rzenie nasypów i wcięć, zarówno na potrzeby drogowe, jak i kolejo-
we, wykonywanie wykopów pod budynki. 

Czynniki naturalne to głównie erozja rzeczna, duże różnice wy-
sokości oraz znaczne nachylenia stoków. 

Okresowe, intensywne opady atmosferyczne znacznie wpływa-
ją na powstawanie osuwisk [2]. Wysokie zawilgocenie terenu może 
mieć destrukcyjne działanie. Najbardziej niebezpieczne są długo-
trwałe i obfite letnie opady. Zwiększona wilgotność gruntu oznacza 
zwiększoną zawartość wody w gruncie, której obecność wpływa 
negatywnie na parametry mechaniczne gruntów. 

Do ruchów masowych dochodziłoby również bez ingerencji 
człowieka, jednak część przyczyn leży po jego stronie [2]. Działal-
ności takie jak niewłaściwe prowadzenie wykopów, nasypów, nie-
właściwy dobór posadowienia budynków na ternach podatnych, 
wibracje wywołane ruchem pojazdów, eksploatacją górniczą, kru-
szyw, zmiana użytkowania (np. intensywne wycinanie lasów) zwięk-
szają szanse na powstawanie osuwisk. 

Osuwiska powodują degradację objętych nimi terenów i znisz-
czenie posadowionych na ich obszarze obiektów budowlanych oraz 
infrastruktury (sieć drogowa, kanalizacyjna, linie telekomunikacyjne, 
elektryczne, gazociągi). Na terenach rolnych zniszczeniu ulegają 
uprawy i niekiedy przywrócenia wymaga funkcja rolna tego obszaru. 
Zniszczenia w drzewostanie powodują osuwiska występujące  
na obszarach leśnych. Na rys. 9 przedstawiono zniszczenia drogi, 
jakie może spowodować osuwisko. 

 

 
Rys. 9. Fragment drogi w Szczepanowicach zniszczony przez 
osuwisko [3] 

3. ANALIZA NUMERYCZNA PRZEDMIOTOWEGO OSU-
WISKA W PROGRAMIE MIDAS GTS NX 

Przeprowadzono dwa rodzaje analizy stateczności zbocza. 
Pierwsza z nich zakłada posadowienie przedmiotowego budynku na 
płycie fundamentowej. Druga z kolei została przeprowadzona przy 
założeniu posadowienia obiektu na palach fundamentowych. 

Celem wykonanych obliczeń było wyznaczenie współczynni-
ków stateczności ogólnej FoS dla analizowanych wariantów posa-
dowienia budynku. Obliczenia wykonano przy użyciu metody reduk-
cji wytrzymałości na ścinanie (SRM). Określone zostały także mak-
symalne przemieszczenia mas gruntowych, maksymalne odkształ-
cenia całkowite oraz miejsca ich występowania. W ten sposób 
uzyskano położenie płaszczyzny poślizgu.  

3.1. Założenia do obliczeń - projektowany budynek 

Zakłada się przeprowadzenie obliczeń danego zbocza obciąża-
jąc je obiektem budowlanym. Projektowany budynek jest budynkiem 
jednorodzinnym, dwukondygnacyjnym, niepodpiwniczonym.. Za-
sadnicza część domu ma wymiary 10,0x16,0 m, dodatkowo projek-
towany jest garaż (rys.10). 

 
Rys. 10. Model budynku w programie Autodesk Robot Professional 

 
Całkowity ciężar określony został na podstawie obliczeń wyko-

nanych na schematycznym modelu. Zestawienie obciążeń przyjęto 
jak dla typowego budynku mieszkalnego o konstrukcji żelbetowej. 

Najprostszym sposobem obciążenia, jaki umożliwia program 
Midas GTS NX, jest przyłożenie obciążenia równomiernie rozłożo-
nego na powierzchni stoku.  

Obciążenie równomiernie wyznaczono na podstawie modelu 
wykonanego w programie Robot, odpowiednio przeliczając obcią-
żenie oddziaływujące na m2 płyty fundamentowej oraz obciążenie 
jakie będzie działało na podstawę pala. 

Tabela 1. przedstawia przyjęte obciążenia dla dwóch sposo-
bów posadowienia budynku.  

 
Tab. 1. Obciążenia zbocza w zależności od sposobu  

posadowienia budynku 
Posadowienie pośrednie na płycie fundamentowej: 

Pole powierzchni płyty: 167,3 m2 

Obciążenie działające na 1m2 płyty 33 kN/m2 

Posadowienie bezpośrednie na palach: 

Powierzchnia, z jakiej obciążenie przenoszone jest przez 
jeden pal: 

5 m2 

Obciążenie pala: 165 kN/m2 
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3.2. Model numeryczny 

Na podstawie danych zawartych w dokumentacji geologiczno - 
inżynierskiej [3] przyjęto do obliczeń parametry geotechniczne 
gruntów zestawione w tab. 2. oraz na rys. 11. 

 

Nazwa gruntu 
E 

[kN/m2] 
𝜐 
[-] 

γ 
[kN/m3] 

c 
[kN/m2] 

φ 
[o] 

Glina piaszczysta 30 000 0,3 26,7 25 22 

Gina pylasta 20 000 0,3 26,8 20 18 

Zwietrzelina gliniasta 50 000 0,3 26,5 20 30 

Zwietrzelina 35 000 0,3 26,5 10 30 

Łupki 100 000 0,3 26,5 22 18 

Piaskowiec 2000 000 0,3 26,5 50 44 

Oznaczenia: E-moduł sprężystości; 𝜐-współczynnik Poisson’a; γ-ciężar własny 
gruntu; c-kohezja; φ-kąt tarcia wewnętrznego. 

 

 
Rys. 11. Model osuwiska w Skawinkach 

3.3. Posadowienie budynku na płycie fundamentowej 

W wyniku przeprowadzonych obliczeń dla zamodelowanej bryły 
przy założeniu posadowienia projektowanego budynku mieszkalne-
go na płycie fundamentowej uzyskano współczynnik stateczności 
FoS=1.06. Wartość współczynnika stateczności wskazuje, że osu-
wisko znajduje się w pozornej stateczności (FoS>1). Nie zostały 
natomiast spełnione warunki zawarte w Rozporządzeniu Ministra 
Transportu  
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usy-
tuowanie [6] (1.06<1.50). W takim wypadku przedmiotową skarpę 
należy uznać za niestateczną i zagrażającą drodze zlokalizowanej  
u jej podnóża. 

Maksymalne przemieszczenia całkowite analizowanej skarpy 
wynoszą ok. 0,31 m (rys. 11), przemieszczenia poziome – ok. 0,17 
m (rys. 12). Najbardziej narażone na ruchy osuwiskowe są płytkie 
warstwy glin piaszczystych oraz glin pylastych. Potencjalna po-
wierzchnia poślizgu zlokalizowana jest nieco niżej – w warstwach 
zwietrzeliny.  Jej położenie potwierdza mapa odkształceń całkowi-
tych (rys. 13). 

 

Rys. 11. Przemieszczenia całkowite [m] 
 

 
Rys. 12. Przemieszczenia poziome [m] 

 

 
Rys. 13. Maksymalne odkształcenia całkowite [-] 

3.4. Posadowienie budynku na palach 

Z przeprowadzonych powyżej obliczeń, dla projektowanego 
budynku posadowionego na płycie fundamentowej wynika, że po-
wierzchnia poślizgu w analizowanym osuwisku zlokalizowana jest  
w głęboko umiejscowionych warstwach gruntu. Aby zapobiec ru-
chom osuwiskowym zagrażającym położonej poniżej skarpy drodze, 
proponuje się autorskie rozwiązanie posadowienia projektowanego 
budynku mieszkalnego na prefabrykowanych palach żelbetowych.  
Zamodelowano pięć kolumn pali kwadratowych o wymiarach 40x40 
cm, które zostały zakotwione w podłożu skalnym.  

Pale prefabrykowane najczęściej wykorzystuje się przy zabez-
pieczaniu rozległych, strukturalnych osuwisk. Umożliwiają zabez-
pieczenie osuwisk z głęboko zlokalizowanymi powierzchniami pośli-
zgu. Aby zastosowane pale mogły jednak odpowiednio pełnić swoją 
rolę, zapewniona musi być nośność podłoża zalegającego poniżej 
powierzchni poślizgu. 

W wyniku przeprowadzonych obliczeń uzyskano współczynnik 
stateczności FoS=1.50. Poddane analizie zbocze można uznać za 
stateczne. Przedmiotowa skarpa spełnia również warunki przedsta-
wione w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej 
z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie [7]. Należy 
jednak zwrócić uwagę, że aktywność osuwiska oraz współczynnik 
stateczności może się zmienić w okresach szczególnie wilgotnych. 

Załączone wyniki pokazują, że pale zabezpieczyły dolną część 
skarpy oraz drogę przed ruchami osuwiskowymi. Narażone na 
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ruchy masowe są powierzchniowe warstwy glin piaszczystych oraz 
glin pylastych (rys. 14, rys. 15). Potencjalna powierzchnia poślizgu 
jeśli dojdzie do utraty stateczności pojawi się w górnej części stoku, 
co potwierdza mapa maksymalnych odkształceń całkowitych (rys. 
16).  

 

 
Rys. 14. Przemieszczenia całkowite [m] 

 

 
Rys. 15. Przemieszczenia poziome [m] 

 

 
Rys. 16. Maksymalne dkształcenia całkowite [-] 

PODSUMOWANIE 

W artykule przeprowadzono analizę stateczności skarpy ze 
zlokalizowaną u jej podnóża drogą. Przedmiotowa skarpa została 
obciążona budynkiem mieszkalnym. Obliczenia przeprowadzono dla 
dwóch rodzajów posadowienia budynku – na płycie fundamentowej i 
żelbetowych palach prefabrykowanych. Z przeprowadzonych obli-
czeń wynika, że dla posadowienia bezpośredniego (płyta fundamen-
towa) współczynnik stateczności ogólnej FoS=1,06  co świadczy o 
pozornej stateczności skarpy. Nie zostają natomiast spełnione 
wymagania dotyczące współczynnika stateczności dla dróg.  
Drugi, pośredni rodzaj posadowienia budynku (pale prefabrykowa-
ne) gwarantuje zachowanie stateczności skarpy. Współczynnik 
stateczności FoS=1,50. Należy jednak pamiętać, że aktywność 
osuwiska może się zmieniać w okresach szczególnie wilgotnych. 

Przedstawiony przykład w pełni oddaje skalę problemu niesta-
teczności skarp i zboczy w obrębie infrastruktury drogowej. Podjęty 
problem zwraca uwagę na konieczność rozpatrywania wielu aspek-
tów przy projektowaniu obiektów budowlanych w obrębie dróg 
zagrożonych ruchem osuwiskowym. Poddana analizie droga znaj-

duje się na terenie osuwiskowym co skutkuje ciągłym zagrożeniem 
ruchami masowymi. Poprawne zaprojektowanie i wykonanie projek-
towanego budynku może zagwarantować jednak bezpieczeństwo 
drogi.  
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The influence of building  foundations  
on the threat to the road due to landslide movements 

In the paper the problem of a landslide loaded by the 

building and located in the vicinity of the road is discussed. 

The landslide located in Skawinki (Lanckorona municipality, 

Wadowice county) is used as an example. This area is locat-

ed in the Carpathian Flysch – the region in Poland which is 

the most threatened by landslides. Two types of foundations 

are analysed – base plate foundations and prefabricated 

piles. Slope stability analyses were performed in MIDAS GTS 

NX. Determined Factors of Safety FoS shows that piles pro-

vide more secure foundations. The slip surface indicates that 

the landslide movement does not threaten the road located 

below the slope. 
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