
               Aktualizacja Numerycznego Modelu Terenu Gminy Gierałtowice 

Na potrzeby działania Urzędu Gminy Gierałtowice  wykonano aktualizacje Numerycznego 

Modelu Terenu z roku 2015 oraz analizę osiadań terenu gminy w okresie od maja 2015 r. do maja 

2019 r (http://gieraltowice.e-mapa.net/) .Wykorzystano do tego celu najnowsze osiągniecia nauki 

tzw. monitoring satelitarny który  pozwala na dokładną i wnikliwą analizę dużego obszaru w wielu 

jego aspektach. Monitoring satelitarny stanowi ewolucję w stosunku do powszechnie używanych 

metod naziemnych: góruje nad nimi pod względem finansowym, ilości punktów pomiarowych, 

częstotliwości pomiarów i ich  dokładność  osiadania terenu tj +/- 1 cm. Satelitarny monitoring 

osiadania terenu przeprowadzono przy wykorzystaniu metody DInSAR. Użyto do tego celu obrazy 

zarejestrowane przez satelitę Sentinel-1A oraz Sentinel-1B w okresie 21.05.2015 – 18.05.2019. W 

wyniku analizy zidentyfikowane zostały obszary, na których między 21.05.2015, a 18.05.2019 

powstały niecki obniżeniowe.  Obszar Gminy Gierałtowice o wielkości 18,2 km2 (46,5%) uległ 

obniżeniu, natomiast 7651 z 13697 (56%) działek ewidencyjnych gminy znalazło się na terenie 

deformacji. 

 

Wykres 1 Procentowy udział działek ewidencyjnych objętych obniżeniami terenu 

 

http://gieraltowice.e-mapa.net/


 

Niecka 1 

Niecka obniżeniowa w Gierałtowicach w okolicach ul. Granicznej, ul. Bolesława Prusa, ul. 

Konopnickiej. Maksymalna głębokość niecki – ok. 100 cm. Punkty adresowe znajdujące się najbliżej 

środka niecki – ul. Bolesława Prusa 5; ul. Miarki 95B. 

 

Niecka 2 

Niecka obniżeniowa w Gierałtowicach w okolicach ul. Zgrzebnioka, ul. Mickiewicza,                

ul. Paderewskiego. Maksymalna głębokość niecki – ok. 40 cm. Punkty adresowe znajdujące się 

najbliżej środka niecki – ul. Zgrzebnioka 1; ul. Mickiewicza 2A 

 



 

Niecka 3 

Niecka obniżeniowa na pograniczu Gierałtowic i Przyszowic w okolicach ul. Gierałtowickiej w 

Przyszowicach. Maksymalna głębokość niecki – ok. 150 cm. Punkty adresowe znajdujące się najbliżej 

środka niecki – ul. Gierałtowicka 16, 18, 39. 

 

Niecka 4 

Niecka obniżeniowa na pograniczu Przyszowic i Paniówek. Wzdłuż niecki przebiega ul. Brzeg. 

Maksymalna głębokość niecki – ok. 50cm. Punkty adresowe znajdujące się najbliżej środka niecki – ul. 

Brzeg 2A, 2B, 4, 4C, 4D,4G, 4H, 4F.  

 



 

Niecka 5 

Niecka obniżeniowa w Paniówkach pomiędzy ulicami Gliwicką oraz Zwycięstwa. Maksymalna 

głębokość niecki – ok. 50 cm. Punkty adresowe znajdujące się najbliżej środka niecki – ul. Gliwicka 13 

oraz 15; ul. Zwycięstwa 132, 134, 136. 

 

 

 

Niecka 6 

Niecka obniżeniowa w Chudowie. Centrum niecki znajduje się na zachód od ul. Jaśminowej. 

Maksymalna głębokość– ok. 110 cm. Punkty adresowe znajdujące się najbliżej środka niecki – ul. 

Boczna 9B; ul. Brzezina 16, 20; ul. Jaśminowa 11, 14. 

 



 

Niecka 7 

Niecka obniżeniowa na południowym wschodzie Chudowa, na granicy z gminą Mikołów. 

Maksymalna głębokość niecki – ok. 120 cm. Punkty adresowe znajdujące się najbliżej środka niecki – 

ul. Szkolna 1B, 2; ul. Nowa 1A, 1B, 2G. 

 

Rys. 1 

Mapa pionowych przemieszczeń terenu. Maksymalne osiadania terenu jakie wystąpiły w 

okresie 21.05.2015 – 18.05.2019 to ok. 150 cm. 



 

Rys.2 

Przykładowa mapa pionowych przemieszczeń terenu – obniżenia w formie izolinii 

(Przyszowice). Izolinie oddalone od siebie o stałą wartość 10 cm cięcia poziomicowego. 

 

 

Rys. 3 

Wizualizacja budynków na nieckach obiżeniowych. Kolorami oznaczone zostały budynki ze 

względu na wielkość osiadania terenu pod nimi w okresie 21.05.2015 – 18.05.2019. Izolinie osiadań 

oddalone od siebie o stałą wartość 10 cm cięcia poziomicowego 



 


