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1. Wstęp 

Niniejsze opracowanie zostało wykonane w Państwowym Instytucie Geologicznym –

Państwowym Instytucie Badawczym (PIG-PIB) w ramach realizowanego zadania państwowej 

służby geologicznej pod nazwą „Zweryfikowane obszary prognostyczne występowania 

kruszyw piaskowo-żwirowych – kontynuacja prac przeprowadzonych w latach 2008-2015 

w ramach MGśP (prace kartografii geośrodowiskowej)”. Celem zadania jest wskazanie 

obszarów prognostycznych występowania piasków i żwirów, które podlegać będą dalszym 

pracom weryfikacyjnym i poszukiwawczo-rozpoznawczym. Rozpoznanie obszarów 

prognostycznych pozwoli na zwiększenie potencjalnej bazy zasobowej kruszywa naturalnego 

w kraju. 

Odbiorcami wyników końcowych będą jednostki administracji samorządowej oraz 

podmioty gospodarcze prowadzące działalność inwestycyjną (budowlaną i drogową) 

i wydobywczą.  

Wskazanie nowych, wstępnie przebadanych, lokalizacji występowania kruszywa 

naturalnego piaskowo-żwirowego jest ważne z punktu widzenia nieustającego dużego popytu 

na ten surowiec oraz niewielkich zasobów bilansowych, wystarczających na pokrycie 

zapotrzebowania jedynie na najbliższe lata oraz na ochronę obszarów prognostycznych przed 

niewłaściwym zagospodarowaniem, które mogłoby uniemożliwić wydobycie surowca 

w przyszłości. 

Zadanie to jest realizowane na zlecenie Ministra Środowiska, a finansowane jest 

w całości ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

Niniejsze opracowanie zostało wykonane dla Rejonu Polski wschodniej (Rejon 14), 

obejmującego 2 obszary: bialski (ID 200) i starachowicko-opolski (ID 9). 

Do jego realizacji wykorzystano materiały archiwalne, w tym arkusze Mapy 

geośrodowiskowej Polski w skali 1:50 000 i Szczegółowej mapy geologicznej Polski w skali 

1:50 000, wraz z objaśnieniami do nich (wykaz arkuszy – tabela 1). Położenie analizowanych 

obszarów na tle cięcia arkuszowego map w skali 1:50 000 przedstawiono na figurach 1 i 2. 
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Tabela 1. Wykaz arkuszy map w skali 1:50 000, wykorzystanych 

przy weryfikacji obszarów prognostycznych 

Numer  

arkusza 

Nazwa 

arkusza 

Godło arkusza  

w układzie 1992 

OBSZAR BIALSKI (ID 200) 

0532 Janów Podlaski N-34-143-A 

0533 Wierzchlas (Jackowiczy) N-34-143-B 

1081 
Wierzchlas E 

(Czernawczycy) 
N-34-144-A 

0568 Biała Podlaska N-34-143-C 
0569 Rokitno N-34-143-D 
0570 Terespol (Briest) N-34-144-C 
0604 Międzyrzec Podlaski M-34-10-B 
0605 Łomazy M-34-11-A 
0606 Piszczac M-34-11-B 
0607 Kodeń (Stradiczy) M-34-12-A 
0641 Wohyń M-34-10-D 
0642 Wisznice M-34-11-C 
0643 Sosnówka M-34-11-D 
0644 Sławatycze (Domaczewo) M-34-12-C 
0680 Kaplonosy (Wyryki-Połód) M-34-23-B 

OBSZAR STARACHOWICKO-OPOLSKI (ID 9) 

0744 Skaryszew M-34-31-B 

0745 Ciepielów M-34-32-A 
0746 Kazimierz Dolny M-34-32-B 
0747 Nałęczów M-34-33-A 
0780 Starachowice M-34-31-C 
0781 Sienno M-34-31-D 
0782 Lipsko M-34-32-C 
0783 Opole Lubelskie M-34-32-D 
0784 Chodel M-34-33-C 
0817 Nowa Słupia M-34-43-A 
0818 Ostrowiec Świętokrzyski M-34-43-B 
0819 Ożarów M-34-44-A 
0820 Annopol M-34-44-B 
0821 Kraśnik M-34-45-A 
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Fig. 1. Obszar bialski na tle cięcia arkuszowego map w skali 1:50 000,  

w układzie PL-1992 

 

 

Fig. 2. Obszar starachowicko-opolski na tle cięcia arkuszowego map w skali 1:50 000,  

w układzie PL-1992 
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2. Charakterystyka rejonu badań  

2.1. Charakterystyka obszaru bialskiego  

2.1.1. Położenie administracyjno-geograficzne 

Obszar bialski zlokalizowany jest we wschodniej Polsce, w północno-wschodniej części 

województwa lubelskiego. Obejmuje swym zasięgiem wschodnią część powiatu bialskiego 

(pow. 2075 km
2
), Miasto Biała Podlaska (pow. 49,43 km

2
) oraz niewielki fragment północno-

wschodniej części powiatu radzyńskiego (pow. 74,21 km
2
) (fig. 3). W obrębie tej części 

powiatu bialskiego znajdują się dwie gminy miejskie: Biała Podlaska i Terespol oraz 16 gmin 

wiejskich (w całości lub w części): Konstantynów, Janów Podlaski, Leśna Podlaska, Rokitno, 

Terespol, Zalesie, Biała Podlaska, Piszczac, Kodeń, Tuczna, Łomazy, Drelów, Rossosz, 

Wisznice, Sosnówka i Sławatycze. Z powiatu radzyńskiego w zasięgu omawianego obszaru 

znalazła się część wiejskiej gminy Komarówka Podlaska. Powierzchnia całego obszaru 

wynosi ok. 2 199,2 km
2
.  

Obszar od wschodu i północy graniczy z Białorusią, a granicę stanowi Bug. 

Na zachodzie sąsiaduje z terenami już przebadanymi pod kątem wyznaczenia prognoz dla 

kruszywa naturalnego w latach 2008-2015, a od południa z obszarem dwóch powiatów 

województwa lubelskiego (parczewskiego i włodawskiego), w granicach których podobne 

prace planowane są dopiero w kolejnym etapie realizacji zadania. 

Według regionalizacji fizycznogeograficznej (Kondracki, 2000; Solon i in., 2018) 

omawiany obszar leży w obrębie dwóch makroregionów (fig. 4). Południowa i centralna 

część znajduje się w granicach Polesia Zachodniego (845.1), w podprowincji Polesie (845), 

wchodzącej w skład prowincji Niż Wschodniobałtycko-Białoruski (84). Mniejsza 

powierzchniowo część północna przynależy do makroregionu Nizina Południowopodlaska 

(318.9), zaliczanego do podprowincji Nizin Środkowopolskich (318), które są częścią 

prowincji Niż Środkowoeuropejski (31). 

W granicach makroregionu Polesie Zachodnie na omawianym obszarze znajdują się 

fragmenty następujących mezoregionów: na południu i wschodzie – Wysoczyzna 

Parczewsko-Kodeńska (845.12), w części centralnej – Zaklęsłość Łomaska (845.11), a tuż 

przy wschodniej granicy – Dolina Środkowego Bugu (845.18). O południowy skrawek 

obszaru zahacza niewielki fragment mezoregionu Zaklęsłość Sosnowicka (845.14). 

Wysoczyzna Parczewsko-Kodeńska (dawna nazwa Równina Kodeńska) na omawianym 

obszarze zajmuje powierzchnię ok. 1 167 km
2
, graniczy z Równiną Łukowską, Doliną 

Środkowego Bugu oraz Zaklęsłością Łomaską. 
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Fig. 3. Położenie obszaru bialskiego na tle podziału administracyjnego 
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Fig. 4. Położenie obszaru bialskiego na tle jednostek fizycznogeograficznych  

(Solon i in., 2018) 

 

Region ten zbudowany jest z glin morenowych, na powierzchni których obecne są ostańce 

żwirowe i częściowo piaski wydmowe. Zaklęsłość Łomaska zajmuje powierzchnię 



 

9 

 

ok. 318 km
2
. Jest to region przeważnie piaszczysty, łąkowo-leśny. Graniczy z Równiną 

Łukowską (na północy) oraz Wysoczyzną Parczewsko-Kodeńską (na południowym 

wschodzie). Dolina Środkowego Bugu jest nowo wydzielonym mezoregionem (Solon i in., 

2018). Na omawianym obszarze zajmuje powierzchnię ok. 128 km
2
 i graniczy z Wysoczyzną 

Parczewsko-Kodeńską. Jest to długi i wąski pas ciągnący się Doliną Bugu, częściowo wzdłuż 

granicy polsko-białoruskiej i polsko-ukraińskiej. Zaklęsłość Sosnowicka obejmuje 

południowy skrawek obszaru (pow. ok. 0,7 km
2
) i graniczy z Wysoczyzną Parczewsko-

Kodeńską. Jest to piaszczysty region pokryty głównie łąkami i lasami łęgowymi. 

Do makroregionu Nizina Południowopodlaska na omawianym obszarze należą 

fragmenty trzech mezoregionów: Równiny Łukowskiej (318.96), Wysoczyzny Siedleckiej 

(318.94) oraz Podlaskiego Przełomu Bugu (318.91). Równina Łukowska zajmuje 

powierzchnię ok. 419 km
2
. Jest to płaski, piaszczysty obszar, który ze względu na mało 

urodzajne gleby bielicowoziemne, odznacza się stosunkowo dużym zalesieniem. Wysoczyzna 

Siedlecka (pow. ok. 88 km
2
), leżąca w strefie moren czołowych zlodowacenia warciańskiego, 

zbudowana jest z glin morenowych oraz gliniastych piasków, na których występują gleby 

brunatnoziemne i płowe, wykorzystywane pod pola uprawne oraz lasy. Podlaski Przełom 

Bugu, który na omawianym obszarze zajmuje powierzchnię ok. 79 km
2
 jest częścią doliny 

Bugu. Na zboczach doliny zaznaczają się listwy zrównań tarasowych, dno doliny zajmuje 

szeroki taras zalewowy.  

Według podziału hydrograficznego obszar bialski położony jest głównie w obrębie 

zlewni czwartego rzędu lewostronnych dopływów Bugu oraz w mniejszym zakresie – 

w zlewni trzeciego rzędu bezpośrednich dopływów Bugu. Największymi rzekami 

omawianego obszaru są: Bug, który stanowi jego wschodnią i północną granicę oraz 

największy na tym terenie dopływ Bugu – Krzna z prawie całym dorzeczem (zał. 1A).  

Bug jest rzeką nieuregulowaną, co decyduje o znacznym zróżnicowaniu szerokości 

koryta i głębokości nurtu. Na wielu odcinkach rzeka silnie meandruje, występują liczne 

rozlewiska i płycizny oraz starorzecza.  

Krzna w znacznej części jest uregulowana, uchodzi do Bugu nieopodal wsi Neple, na 

północny-zachód od Terespola. Największymi prawobrzeżnymi dopływami Krzny, 

w granicach omawianego obszaru, są: Rudka, Zielawa wraz z dopływami: Żarnicą, Lutnią 

i Grabarką oraz Czapelka. Jedynym dużym lewobrzeżnym dopływem Krzny na tym obszarze 

jest Klukówka, wpadająca do niej na wschód od Białej Podlaskiej.  

Przez północną część omawianego obszaru przepływa Czyżówka (z dopływem 

Komarenka), uchodząca bezpośrednio do Bugu, na północ od Janowa Podlaskiego.  



 

10 

 

Oprócz wymienionych powyżej rzek na omawianym obszarze występuje szereg 

bezimiennych cieków i liczne rowy melioracyjne.  

Przez południowo-zachodnią część obszaru przebiega także fragment największego 

w Polsce kanału nawadniająco-odwadniającego Wieprz-Krzna, zbudowanego w latach 

60. XX wieku. Część systemu melioracyjnego kanału tworzy sieć kanałów i rowów oraz 

jeziora zamienione na zbiorniki retencyjne oraz kilka sztucznych zbiorników wodnych (poza 

omawianym obszarem). Woda z kanału jest wykorzystywana do nawadniania łąk w sposób 

bezpośredni lub przez system doprowadzalników i zbiorników retencyjnych.  

 

2.1.2. Geomorfologia 

Obszar bialski leży w zasięgu 7 mezoregionów (fig. 4), które nieznacząco różnią się od 

siebie ukształtowaniem terenu.  

W morfologii terenu dominują formy wodnolodowcowe: równiny wodnolodowcowe 

i sandrowe, lokalnie występują również kemy. Formom wodnolodowcowym towarzyszą 

formy lodowcowe: najczęściej wysoczyzny morenowe płaskie na całym obszarze oraz 

lokalnie w części północnej – wysoczyzny morenowe faliste. Lokalnie występują również 

zagłębienia końcowe (wytopiskowe). Na niewielkich powierzchniowo fragmentach obszaru 

występują również formy denudacyjne i akumulacyjne.  

W północnej części obszaru wysoczyzny morenowe zakończone są pasem długich 

stoków typu kuesty – forma denudacyjna, który odgranicza je od młodszych form. Lokalnie 

występują również dolinki denudacyjne.  

W części centralnej występują równiny jeziorne oraz równiny torfowe. Te drugie 

obecne są również w części południowej. Lokalnie występują również wydmy i równiny 

piasków przewianych – głównie w części centralnej. Wśród młodszych form można wyróżnić 

przede wszystkim dna dolin rzecznych i towarzyszące im starorzecza oraz tarasy 

akumulacyjne nadzalewowe, przede wszystkim w  dolinie Bugu oraz lokalnie w dolinach 

mniejszych cieków.  

 

2.1.3. Budowa geologiczna 

Obszar bialski zlokalizowany jest w zasięgu monokliny mazursko-podlaskiej w obrębie 

polskiej części platformy wschodnioeuropejskiej. Zbudowany jest z utworów jury, kredy, 

paleogenu i neogenu oraz osadów czwartorzędowych.  
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Skały jury reprezentowane są głównie przez wapienie piaszczyste z czertami, wapienie 

oolitowe, wapienie skaliste oraz piaskowce. Strop utworów mezozoicznych budują utwory 

kredowe, tj. piaskowce glaukonitowe lub mułowce, kreda pisząca, wapienie margliste 

i margle piaszczyste, miejscami margle zapiaszczone i kreda pisząca, a także opoki margliste.  

Utwory paleogeńsko-neogeńskie wykształcone są w postaci drobnoziarnistych, często 

zailonych, piasków.  

Utwory czwartorzędowe to osady zlodowaceń południowopolskich, środkowopolskich 

(Odry, Warty) i północnopolskich (Wisły) oraz osady zaliczone do czwartorzędu 

nierozdzielonego i holocenu (fig. 5).  

Osady zlodowacenia Odry reprezentowane są przez utwory zastoiskowe, 

wodnolodowcowe oraz lodowcowe. Największe miąższości tych utworów stwierdzono na 

południowy wschód od Piszczaca (niedaleko Połosek i Zahorowa). Wykształcone są jako: 

piaski i piaski ze żwirami wodnolodowcowe, piaski i żwiry lodowcowe, gliny zwałowe, 

piaski, piaski pyłowate i żwiry moren martwego lodu, piaski i mułki kemów, piaski, żwiry 

i głazy lodowcowe oraz piaski i żwiry akumulacji szczelinowej. Osady wodnolodowcowe 

reprezentują głównie piaski różnoziarniste, niekiedy zailone, jasnoszare ze żwirami 

i otoczakami o średnicy do 5 cm. W stropie przechodzą one w piaski drobnoziarniste, dobrze 

wysortowane. Gliny zwałowe znajdują się zarówno na powierzchni terenu, jak i przykryte są 

warstwą osadów młodszych. Najczęściej są szare, brązowoszare, silnie piaszczyste 

z domieszką żwirów i otoczaków. Osiągają miąższość nawet 20 m. W trakcie zaniku lądolodu 

powstały również piaski i żwiry lodowcowe. Występują one w postaci rozległych płatów na 

wysoczyznach morenowych. Są to piaski różnoziarniste, często zapylone, z dużą ilością 

żwirów o niewielkiej miąższości. Piaski i mułki kemów to osady drobniejsze, dobrze 

wysortowane, warstwowane poziomo, skośnie i przekątnie. Żwiry i głazy lodowcowe 

z przewarstwieniem glin piaszczystych posiadają skośne warstwowanie; osiągają do kilku 

metrów miąższości. Powstały one w czasie krótkiego transportu wodno-błotnego 

w bezpośrednim sąsiedztwie brył lodu. Piaski i żwiry akumulacji szczelinowej zbudowane są 

z grubszych frakcji piaszczystych i żwirowych z udziałem materiału gliniastego.  

Na opisywanym obszarze obecne są również: 

 osady zlodowacenia Warty: piaski ze żwirami wodnolodowcowe, piaski i mułki 

peryglacjalne oraz piaski i mułki rzeczne tarasów nadzalewowych, 

 osady zlodowacenia Wisły: mułki i piaski jeziorno-rzeczne, piaski i mułki rzeczne 

tarasów nadzalewowych.  

 



 

12 

 

 
Fig. 5. Położenie obszaru bialskiego na tle Mapy geologicznej Polski w skali 1:500 000 

wg Marksa, Bera, Gogołka, Piotrowskiej (red), 2006 

 
Czwartorzęd; holocen: 3 – piaski, żwiry i mady rzeczne oraz torfy i namuły. Czwartorzęd 

nierozdzielony: 5 – piaski eoliczne, lokalnie w wydmach, 9 – lessy piaszczyste i pyły lessopodobne. 

Czwartorzęd; plejstocen, zlodowacenia północnopolskie: 10 – gliny, piaski i gliny z rumoszami, 

soliflukcyjno-deluwialne, 11 – piaski , żwiry i mułki rzeczne, 12 – piaski i mułki jeziorne. 

Czwartorzęd; plejstocen, zlodowacenia środkowopolskie: 22 – piaski i mułki jeziorne, 23 – iły, mułki 

i piaski zastoiskowe, 24 – piaski i żwiry sandrowe, 25 – piaski i mułki kemów, 27 – żwiry, piaski, 

głazy i gliny moren czołowych, 28 – gliny zwałowe, ich zwietrzeliny oraz piaski i żwiry lodowcowe. 

Czwartorzęd; plejstocen, zlodowacenia południowopolskie: 31 – mułki, iły i piaski zastoiskowe.  

A – zasięg  zlodowacenia Warty. Ciągi drobnych form rzeźby: B – ozy, C – moreny czołowe,  

D – kemy. Kry utworów starszych od czwartorzędu: E – neogeńskich i paleogeńskich, F – kredowych.  

Zachowano oryginalną numerację wydzieleń wg Mapy geologicznej Polski w skali 1:500 000. 

 

Na wschód od Białej Podlaskiej odsłaniają się również osady czwartorzędu 

nierozdzielonego reprezentowane przez piaski, mułki i gliny deluwialne. Towarzyszą one 

rozcięciom erozyjnym w obrębie wysoczyzny, zboczom dolin rzecznych lub występują 

w suchych dolinkach. Miąższość tych osadów zazwyczaj przekracza 2,0 m. Lokalnie na 

powierzchni występują również piaski eoliczne, w tym piaski eoliczne w wydmach. 
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Holocen na omawianym obszarze występuje w postaci torfów, mułków i piasków 

(mady) rzecznych tarasów zalewowych, piasków, mułków i namułów torfiastych jeziornych 

i rzecznych, namułów i namułów torfiastych oraz mułków den dolinnych zagłębień 

bezodpływowych, namułów oraz piasków den dolinnych i zagłębień bezodpływowych. Torfy 

występują głównie w dolinach rzecznych, na równinach akumulacji jeziornej oraz często 

w drobnych zagłębieniach powytopiskowych. Są przeważnie typu niskiego. W dolinach 

rzecznych torfy zalegają na piaskach i mułkach rzecznych, lokalnie na namułach torfiastych, 

natomiast w obniżeniach pojeziornych – na piaskach i mułkach jeziornych, lokalnie na 

gytiach. Torfowiska należą przeważnie do facji bagienno-szuwarowej. Piaski, mułki i namuły 

jeziorno-rzeczne występują na obszarze den dolin rzecznych, oraz różnej genezy zagłębień. 

Są to piaski pyłowate, drobnoziarniste, mułki i mułki piaszczyste, często z domieszką 

humusu, detrytusu i makroszczątków roślinnych. Obecne są w nich wkładki namułów 

organiczno-mineralnych, a w dolinach większych cieków przewarstwienia piaszczysto-

żwirowe.  

Na powierzchni terenu omawianego obszaru odsłaniają się głównie utwory 

czwartorzędowe: piaski, żwiry i mady rzeczne (holoceńskie), piaski, żwiry, lessy piaszczyste, 

gliny, piaski i gliny z rumoszami, piaski, piaski, żwiry i mułki rzeczne oraz piaski i mułki 

jeziorne (zlodowaceń północnopolskich), piaski, mułki i żwiry rzeczne, piaski i żwiry 

sandrowe, piaski i mułki kemów, żwiry, piaski, głazy i gliny moren czołowych, gliny 

zwałowe oraz piaski i żwiry lodowcowe (zlodowaceń środkowopolskich), a także mułki, iły 

i piaski zastoiskowe zlodowaceń południowopolskich (fig. 5).  

Przedmiotem zainteresowania w niniejszym opracowaniu są piaszczyste i piaszczysto-

żwirowe osady czwartorzędu. Są to głównie: wodnolodowcowe piaski i piaski ze żwirami, 

piaski i piaski ze żwirami kemów, piaski i żwiry akumulacji szczelinowej oraz piaski 

eoliczne. 

 

2.1.4. Warunki hydrogeologiczne 

Według podziału na jednostki hydrogeologiczne Polski (AHP) (Paczyński, Sadurski 

(red.), 2007) obszar bialski położony jest prawie w całości w obrębie prowincji niżowej, 

w regionie mazowiecko-mazursko-podlaskim (II). Jedynie niewielki południowo-zachodni 

fragment znalazł się w zasięgu prowincji wyżynnej, w regionie lubelsko-radomskim (VII).  

Natomiast według jednostek jednolitych części wód podziemnych (JCWPd) omawiany 

obszar przynależy w całości do subregionu nizinnego, wchodzącego w skład regionu 

wodnego Bugu, w prowincji Wisły (Paczyński, Sadurski (red.), 2007). 
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Według obowiązującego podziału na jednolite części wód podziemnych (JCWPd) 

obszar bialski znajduje się w zasięgu jednostki JCWPd nr 67, która obejmuje prawie cały 

omawiany obszar. Jedynie jego dwa niewielkie fragmenty przynależą do innych jednostek. 

I tak na północy jest to JCWPd nr 55, natomiast na południowym zachodzie – JCWPd nr 75 

(fig. 6).  

JCWPd nr 67 wykazuje dobry stan ilościowy, ale słaby stan chemiczny. JCWPd nr 75 

wykazuje dobry stan chemiczny i ilościowy, natomiast JCWPd nr 55 – słaby stan chemiczny 

i ilościowy. 

Zachodnia część obszaru, w okolicy Białej Podlaskiej, położona jest w granicach 

GZWP nr 224 Subzbiornik Podlasie (fig. 6), udokumentowanego w utworach 

czwartorzędowych i paleogeńsko-neogeńskich (Tokarska i in., 2015). Zbiornik ten 

zbudowany jest z różnowiekowych serii piaszczystych, głównie piasków kwarcowych 

o zróżnicowanej granulacji od drobno- do gruboziarnistych. Utwory wodonośne lokalnie są 

rozdzielone przez przewarstwienia mułków lub iłów miocenu lub pliocenu. Zasilanie wód 

podziemnych GZWP nr 224 następuje pośrednio na drodze infiltracji opadów 

atmosferycznych w obrębie zbiornika, oraz w wyniku ascenzji z poziomów głębszych. Stan 

jakościowy wód zbiornika określono jako dobry, dominują wody zaliczone do II klasy.  

W obrębie GZWP nr 224, na terenach podatnych na zanieczyszczenia, wyznaczono 

wstępnie projektowany obszar ochronny, obejmujący południowy i południowo-zachodni 

fragment zbiornika (Mikołajków, Sadurski (red.), 2017). Ze względu na zagospodarowanie 

terenu zakazy, nakazy i ograniczenia w jego użytkowaniu są ukierunkowane na 

zabezpieczenie wód poziomu zbiornikowego przed zagrożeniami związanymi z rolniczą 

formą użytkowania terenu.  

Niewielki, południowo-zachodni fragment obszaru, znajduje się w obrębie 

nieudokumentowanego paleogeńsko-neogeńskiego GZWP nr 215 Subniecka Warszawska. 

Na omawianym obszarze wody podziemne obecne są w osadach czwartorzędu (piaski, 

żwiry), paleogenu i neogenu (piaski) i jury (margle, wapienie, wapienie margliste). Występują 

tutaj cztery poziomy wodonośne: dwa czwartorzędowe, paleogeńsko-neogeński i jurajski.  
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Fig 6. Położenie obszaru bialskiego na tle podziału na jednolite części wód podziemnych 

(JCWPd) oraz zasięgu występowania GZWP 

 

Pierwszy czwartorzędowy, przypowierzchniowy poziom wodonośny, o zwierciadle 

swobodnym jest praktycznie nieizolowany od powierzchni terenu, co umożliwia jego 
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infiltracyjne zasilanie. Jest on zasilany opadami atmosferycznymi bezpośrednio, lub przez 

cienką pokrywę osadów słaboprzepuszczalnych. Drugi, podglinowy czwartorzędowy poziom 

wodonośny związany jest z piaskami i żwirami i charakteryzuje się zwierciadłem napiętym. 

Pozostaje lokalnie w bezpośredniej więzi z wodami piętra paleogeńsko-neogeńskiego. 

Poziomy wodonośne w utworach czwartorzędowych rozdzielone są od siebie pakietem glin 

zwałowych, iłów i utworów mułkowato-ilastych (https://www.pgi.gov.pl/psh/zadania-

psh/8913-zadania-psh-jcwpd.html).  

Piętro paleogeńsko-neogeńskie stanowią piaski drobno- i średnioziarniste. Jego 

zasilanie odbywa się drogą infiltracji opadów atmosferycznych poprzez półprzepuszczalne 

utwory w nadkładzie lub za pomocą okien hydrogeologicznych.  

Poziom jurajski wchodzi w skład głębokiego systemu krążenia. Słabo rozpoznane są 

obszary alimentacji i drenażu wód tego systemu. Przypuszczalnie zasilanie następuje po 

stronie białoruskiej poprzez wyżej zalegające warstwy wodonośne 

(https://www.pgi.gov.pl/psh/zadania-psh/8913-zadania-psh-jcwpd.html). 

 

2.1.5. Ochrona przyrody i krajobrazu 

Obszar bialski charakteryzuje się dużymi walorami przyrodniczymi i krajobrazowymi. 

Stąd najcenniejsze przyrodniczo tereny oraz obszary, wyróżniające się szczególnymi 

wartościami naukowymi, społecznymi i kulturowymi, zlokalizowane w jego granicach, 

zostały objęte ochroną prawną (tab. 2, fig. 7). Większość wielkopowierzchniowych form 

ochrony wyznaczono w północnej i wschodniej części, wzdłuż Bugu. Powierzchnia obszarów 

objętych różnymi formami ochrony przyrody stanowi około 20% całkowitej powierzchni 

analizowanego terenu.  

 

Tabela 2. Zestawienie obszarów ochrony przyrody ustanowionych w zasięgu  

obszaru bialskiego 

Forma ochrony przyrody 
Liczba 

obiektów 

Powierzchnia 

całkowita (ha) 

Powierzchnia w obrębie 

obszaru bialskiego (ha) 

Park krajobrazowy 1 30 904 14 026 

Otulina parku krajobrazowego 1 17 131 7 550 

Rezerwaty 6 361,61 325,28 

Obszar chronionego krajobrazu 1 11 300 8 705 

NATURA 2000 – specjalne 

obszary ochrony siedliskowej 

(SOO) 

6 54 551 8 010 

NATURA 2000 – obszary 

specjalnej ochrony ptaków (OSO) 
3 102 691 12 812 
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Fig. 7. Położenie obszaru bialskiego na tle obszarów ochrony przyrody 
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Park krajobrazowy 

W granicach omawianego obszaru, w jego północnej części, znajduje się część parku 

krajobrazowego: Podlaski Przełom Bugu wraz z otuliną. Został on utworzony w 1994 roku. 

Charakteryzuje się dużą różnorodnością siedlisk – zidentyfikowano tu ponad 760 gatunków 

roślin (w tym 22 objętych ochroną gatunkową) i 141 gatunków ptaków (w tym wiele rzadkich 

i ginących). Jednym z głównych walorów tego parku jest nieuregulowana, meandrująca rzeka 

Bug.  

Rezerwaty 

W granicach obszaru bialskiego ustanowiono 4 rezerwaty leśne, jeden krajobrazowy 

i jeden faunistyczny. Ich charakterystykę przedstawiono w tabeli 3. 

Tabela 3. Rezerwaty przyrody zlokalizowane w granicach obszaru bialskiego 

Lp. 
Nazwa 

rezerwatu 

Powierz-

chnia (ha) 

Rok 

utworzenia 

Rodzaj 

rezerwatu 
Przedmiot ochrony 

1 Czapli Stóg 4,82 1987 faunistyczny 
miejsca lęgowe czapli siwej oraz 

ostoja wielu gatunków ptaków 

2 

Łęg Dębowy 

koło Janowa 

Podlaskiego 

132,38 1973 leśny 

łęg dębowy z licznymi drzewami 

pomnikowymi i rzadkimi 

roślinami runa 

3 
Szwajcaria 

Podlaska 
24,03 1995 krajobrazowy 

urozmaicone drzewostany 

położone na skarpie rzeki Bug z 

licznymi drzewami o charakterze 

pomnikowym, z dużym udziałem 

roślin rzadkich i chronionych 

4 Dobryń 86,6 1983 leśny 

zespoły o charakterze naturalnym: 

grądu z drzewami pomnikowymi, 

olsu i łęgu olszowo-jesionowego 

oraz licznych gatunków roślin 

rzadkich i chronionych 

5 Chmielinne 69,55 1967 leśny 
las łęgowy (w szczególności 

jesionowo-olchowy i wiązowy) 

6 

„Sugry”  

im. Janusza 

Szostakiewicza 

44,23 2021 leśny 

bór chrobotkowy Cladonio – 

Pinetum z licznymi gatunkami 

chronionymi 

 

Obszary chronionego krajobrazu 

We wschodniej części obszaru bialskiego jest Nadbużański Obszar Chronionego 

Krajobrazu. Ustanowiono go w 1990 r. Obejmuje tereny kilku nadbużańskich gmin. Ochroną 

objęte są cenne przyrodniczo tereny lewobrzeżnej doliny Bugu o zachowanym naturalnym 

charakterze, który objawia się krętym biegiem, z licznymi zakolami, starorzeczami 

i naturalną, bogatą roślinnością. Na uwagę zasługują również duże powierzchnie pastwisk 
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i muraw z charakterystyczną dla doliny Bugu roślinnością. Urok tego malowniczego obszaru 

kryje się również w nadbużańskich wioskach o tradycyjnej, drewnianej zabudowie.  

 

Obszary Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 

Natura 2000 to program sieci obszarów objętych ochroną przyrody na terytorium Unii 

Europejskiej. Jego celem jest zachowanie określonych typów siedlisk przyrodniczych oraz 

gatunków, które uważa się za cenne i zagrożone w skali całej Europy, a także ochrona 

różnorodności biologicznej. Na omawianym obszarze występuje sześć (w całości lub 

częściowo) specjalnych obszarów ochrony siedlisk (SOO) oraz trzy obszary specjalnej 

ochrony ptaków (OSO) (tab. 4). 

Tabela 4. Obszary Natura 2000 zlokalizowane w granicach obszaru bialskiego 

Lp. Kod obszaru Nazwa obszaru Natura 2000 Powierzchnia całkowita (ha) 

Specjalne obszary ochrony siedlisk SOO  

1 PLH140011 Ostoja Nadbużańska 46 036,74 

2 PLH060066 Dolina Krzny 202,99 

3 PLH060004 Dobryń 87,78 

4 PLH060053 Terespol 24,93 

5 PLH060032 Poleska Dolina Bugu 8 173,24 

6 PLH060101 Horodyszcze 25,43 

Obszary specjalnej ochrony ptaków OSO  

7 PLB140001 Dolina Dolnego Bugu 74 309,92 

8 PLB060015 Zbiornik Podedwórze 283,71 

9 PLB060003 Dolina Środkowego Bugu 28 096,55 

 

2.1.6. Zagospodarowanie terenu  

Obszar bialski jest regionem typowo rolniczym, nastawionym na uprawę zbóż, roślin 

okopowych oraz hodowlę. Przeważają gleby IV-VI klasy bonitacyjnej, a niewielki udział 

mają gleby klasy I-III. Są to gleby bielicowe, pseudobielicowe, gleby piaskowe różnych 

typów genetycznych, gleby brunatne i bagienne, czarne ziemie i mady. Piaszczyste gleby 

pokryte są w znacznym stopniu lasami, zaś doliny rzek i tereny obniżone – łąkami z dużym 

udziałem bagien i torfowisk.  

Duże, zwarte kompleksy leśne występują w wielu miejscach, m.in.: na północny 

wschód i na południowy zachód od Białej Podlaskiej, na północny zachód i północny wschód 

od Piszczaca oraz na północny wschód od Sosnówki. Zdecydowana część to lasy państwowe, 

będące pod zarządem Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych.  



 

20 

 

W granicach obszaru bialskiego największym ośrodkiem miejskim i centrum 

urbanizacyjno-przemysłowym, jest powiatowe miasto Biała Podlaska (dawna siedziba 

województwa bialskopodlaskiego). Na wschód od niego zlokalizowane jest przygraniczne 

miasto Terespol, wraz z przejściami granicznymi: osobowym i kolejowym. Przejście osobowe 

znajduje się również w Sławatyczach, natomiast przejście towarowe w Kukurykach. 

W Małaszewiczach, na południowy zachód od Terespola, znajduje się największy w Polsce 

kolejowy „suchy” port przeładunkowy, którego zdolność przeładunkowa w ciągu doby 

wynosi 24 tys. ton towarów.  

Omawiany obszar zlokalizowany jest przy dwóch przy ważnych transkontynentalnych 

szlakach komunikacyjnych (fig. 8): drodze E-30 (droga krajowa nr 2: Warszawa – granica 

państwa (Białoruś)) i linii kolejowej E-20 (linia krajowa nr 2: Warszawa Zachodnia – 

Terespol). Tworzą one główny korytarz komunikacyjny Europy: Madryt, Paryż, Berlin, 

Warszawa, Moskwa.  

 
Fig. 8. Położenie obszaru bialskiego na tle Programu Budowy Dróg Krajowych  

na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.) stan na koniec 2020 r. 
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Oprócz drogi krajowej przez omawiany obszar przebiega kilka innych ważniejszych dróg: 

droga krajowa nr 63 Perły – Sławatycze i drogi wojewódzkie: nr 698 Siedlce – Terespol, 

nr 811 Biała Podlaska – Sarnaki, nr 812 Biała Podlaska – Włodawa, nr 815 Wisznice – 

Lubartów oraz nr 816 Terespol – Zosin.  

Według Programu budowy dróg krajowych do 2030 r (z perspektywą do 2033), 

w rejonie badań projektowana jest budowa autostrady A2 Siedlce – granica Państwa, odcinek 

Biała Podlaska (w. Cicibór) – granica Państwa.  

Według Krajowego Programu Kolejowego planowana jest modernizacja tej linii na 

odcinku Siedlce – Terespol oraz budowa infrastruktury systemu GSM-R.  

Wskazanie nowych, wstępnie przebadanych, lokalizacji występowania kruszywa 

naturalnego piaskowo-żwirowego jest ważne z punktu widzenia nieustającego dużego popytu 

na ten surowiec oraz niewielkich zasobów bilansowych, wystarczających na pokrycie 

zapotrzebowania jedynie na najbliższe lata. Średnioroczne zapotrzebowanie na piaski i żwiry 

w Polsce kształtuje się na poziomie 150-200 mln ton (Kabziński, 2018), a wskaźnik 

wystarczalności zasobów w udokumentowanych złożach wynosi zaledwie 18 lat (Kozioł, 

Baic, 2018). 

Tereny planowane do przebadania zlokalizowane są w dużej mierze w sąsiedztwie 

inwestycji drogowych przewidzianych do realizacji zgodnie z Programem budowy dróg 

krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.). 
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2.2. Charakterystyka obszaru starachowicko-opolskiego   

2.2.1. Położenie administracyjno-geograficzne 

Obszar starachowicko-opolski, o powierzchni 1 889,4 km
2
, znajduje się w południowo-

wschodniej części Polski na granicy 3 województw: świętokrzyskiego (powiaty: 

starachowicki, ostrowiecki, opatowski), lubelskiego (powiaty: kraśnicki, opolski) 

i mazowieckiego (powiaty: lipski, radomski) (fig. 9). Swoim zasięgiem obejmuje fragmenty 

9 powiatów: starachowickiego (gminy: Brody, Mirzec, Pawłów, Starachowice), 

ostrowieckiego (gminy: Bałtów, Bodzechów, Ćmielów, Kunów, Ostrowiec Świętokrzyski), 

opatowskiego (gminy: Ożarów, Tarłów), kraśnickiego (gminy: Annopol, Dzierzkowice, 

Gościeradów, Urzędów), opolskiego (gminy: Chodel, Józefów nad Wisłą, Karczmiska, 

Łaziska, Opole Lubelskie, Poniatowa, Wilków), lipskiego (gminy: Chotcza, Lipsko, 

Rzeczniów, Sienno, Solec nad Wisłą) i radomskiego (gmina Iłża).  

Tereny dookoła obszaru starachowicko-opolskiego zostały już przebadane pod kątem 

wyznaczenia prognoz dla kruszywa naturalnego w latach 2008-2015. 

Według podziału fizycznogeograficznego (Kondracki, 2000; Solon i in., 2018) prawie 

cały omawiany obszar położony jest w zasięgu dwóch podprowincji: Wyżyny Małopolskiej 

(342) i Wyżyny Lubelsko-Lwowskiej (343) należących do prowincji Wyżyny Polskie (34). 

Niewielki fragment w północnej części obszaru znajduje się w granicach podprowincji Niziny 

Środkowopolskie (318), wchodzącej w skład prowincji Niż Środkowoeuropejski (31). Obszar 

starachowicko-opolski znajduje się w zasięgu 3 makroregionów (fig. 10). Zachodnia 

i środkowa jego część usytuowana jest w obrębie Wyżyny Kieleckiej (342.3), część 

wschodnia na Wyżynie Lubelskiej (343.1), natomiast niewielki fragment na północy 

w obrębie Wzniesień Południowomazowieckich (318.8).  

Wyżyna Kielecka dzieli się na 6 mezoregionów. Omawiany obszar znajduje się prawie 

w całości w obrębie Przedgórza Iłżeckiego (342.33). Niewielki fragment w SW części 

obszaru leży na Płaskowyżu Suchedniowskim (342.31) i Wyżynie Sandomierskiej (342.36). 

Zachodnia i środkowa część obszaru, o powierzchni około 102 152 ha znajduje się na 

Przedgórzu Iłżeckim, które zaznacza się w krajobrazie jako niewysokie, monoklinalne 

wzniesienia zbudowane ze skał jurajskich i kredowych, tworzące szereg progów 

strukturalnych. Jeden z nich, zbudowany ze skał górnej jury ciągnie się od Iłży do Bałtowa 

nad rzeką Kamienną. Rzeka rozcina go tworząc malowniczy, skalisty przełom 

o wysokościach ścian dochodzących do 60 m. Maksymalne wysokości dochodzą tutaj do 

206 m n.p.m. 
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Fig. 9 Położenie obszaru starachowicko-opolskiego na tle podziału administracyjnego 

 

Płaskowyż Suchedniowski w granicach obszaru zajmuje powierzchnię około 2 240 ha 

i sąsiaduje od północy z Przedgórzem Iłżeckim. Mezoregion charakteryzuje się kopulastymi 

wzniesieniami oraz kotlinami denudacyjnymi.  
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Fig. 10. Położenie obszaru starachowicko-opolskiego na tle jednostek 

fizycznogeograficznych (Solon i in., 2018) 

 

Wyżyna Sandomierska zajmuje niewielki fragment (około 23 ha) w południowo-

zachodniej części obszaru. Od północy sąsiaduje z Płaskowyżem Suchedniowskim.  
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Wyżyna Lubelska dzieli się na 9 mezoregionów. Obszar starachowicko-opolski 

znajduje się w obrębie czterech z nich: Małopolskiego Przełomu Wisły (343.11), Obniżenia 

Chodelskiego (343.13), Wzniesień Urzędowskich (343.15) i Równiny Bełżyckiej (343.13). 

Małopolski Przełom Wisły znajduje się w części wschodniej obszaru i zajmuje 

powierzchnię około 21 011 ha. Od wschodu sąsiaduje ze Wzniesieniami Urzędowskimi, 

i Obniżeniem Chodelskim. Dolina Wisły w tym odcinku obniża się od 135 m n.p.m. do 

115 m n.p.m., a jej strome zbocza wznoszą się 60-70 m nad poziom rzeki. Zbocza doliny 

zbudowane jest z utworów kredowych, głównie z opok. Typową cechą krajobrazu są tutaj 

liczne starorzecza, często wypełnione wodą oraz zabagnienia i podmokłości. W korycie Wisły 

znajdują się piaszczyste łachy i utrwalone przez wikliny wyspy. 

Wzniesienia Urzędowskie znajdują się na wschód od Małopolskiego Przełomu Wisły. 

Jest to obszar wyniesiony morfologicznie, którego kulminacje często przekraczają 

210 m n.p.m. Najwyżej położony punkt o wysokości 231 m n.p.m. znajduje się w pobliżu 

miejscowości Świdry. Obszar ten rozdzielają doliny Wrzelowianki i Wyżnicy, wraz z głęboko 

wciętymi dolinkami denudacyjnymi. W rejonie Gór Kluczkowickich, Zadola i Wandalina na 

pokrywie lessowej rozwinęły się liczne, palczasto rozgałęzione wąwozy. Urodzajne gleby 

uwarunkowały rolniczy charakter tego mezoregionu. 

Obniżenie Chodelskie – nazywane również Kotliną Chodelską sąsiaduje od północnego 

wschodu z Równiną Bełżycką. Jest nieckowatym obniżeniem wypreparowanym w mało 

odpornej na denudację kredzie piszącej. Kotlina ma zarys trójkątny, rozszerzający się ku 

dolinie Wisły, w którą przechodzi bez wyraźnej granicy. Jej powierzchnia obniża się od 

165 m n.p.m. w rejonie Janiszkowic do 130 m n.p.m. w Głodnie. Dno doliny urozmaicają 

liczne wydmy osiągające wysokość do 20 m. 

Północno-wschodnia część obszaru starachowicko-opolskiego, o powierzchni około 

6 236 ha, położona jest w zasięgu Równiny Bełżyckiej. Jest to obszar wyniesiony 

morfologicznie ponad 200 m n.p.m., lekko pofalowany, z łagodnymi wzniesieniami. 

Wzniesienia Południowomazowieckie dzielą się na 6 mezoregionów. Północna część 

omawianego obszaru, o powierzchni około 12 155 ha leży w granicach jednego z nich – 

Równiny Radomskiej (318.86). Jest to równina denudacyjna, przez którą przepływa rzeka 

Krępianka. Teren morfologicznie jest słabo zróżnicowany, a rzędne wysokości zawierają się 

w granicach od 170 do 200 m n.p.m. 

Według podziału hydrograficznego obszar starachowicko-opolski położony jest 

przeważnie w obrębie zlewni drugiego rzędu lewostronnych i prawostronnych dopływów 

Wisły oraz w mniejszym zakresie – w zlewniach trzeciego rzędu ich dopływów. Przez 
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wschodnią część obszaru  przepływa Wisła (zał. 1B). Jest to środkowy odcinek jej 

Małopolskiego Przełomu. Wisła jest obecnie rzeką roztopową o rozgałęziającym się korycie. 

Charakterystyczne są zmiany kierunków biegu jej koryta. Największymi dopływami Wisły na 

omawianym obszarze są Wyżnica i Wrzelowianka (po prawej stronie) oraz Kamienna 

i Krępianka (po lewej stronie). Na północny wschód od Opola Lubelskiego przepływa 

Chodelka, która wpada do Wisły na północ od omawianego obszaru.  

W dolinie Wrzelowianki we Wrzelowcu oraz w dolinie Leonki (dopływ Chodelki) 

w Opolu Lubelskim założono duże kompleksy stawów. W południowo-zachodniej części 

obszaru, na rzece Kamiennej powstał zbiornik „Jezioro Brodzkie” o powierzchni około 

260 ha. Zbiornik pełni funkcje przeciwpowodziowe i rekreacyjne.  

 

2.2.2. Geomorfologia 

Obszar starachowicko-opolski leży na granicy 8 mezoregionów (fig. 10), które 

nieznacznie różnią się od siebie ukształtowaniem terenu. W morfologii przeważają formy 

lodowcowe: równiny moreny dennej, wysoczyzny morenowe płaskie i faliste oraz wzgórza 

moren akumulacyjnych. Takie formy występują przede wszystkim w części centralnej, na 

północy i wschodzie. Formom lodowcowym towarzyszą najczęściej równiny 

wodnolodowcowe.  

Obok rzeźby polodowcowej ważnym elementem geomorfologicznym są formy 

denudacyjne. Stoki denudacyjne bez pokryw czwartorzędowych występują w zachodniej 

części omawianego obszaru. W części zachodniej wyróżnić można również powierzchnie 

zrównań denudacyjnych oraz ostańce erozyjno-denudacyjne jury środkowej. Równiny 

denudacyjne występują przede wszystkim we wschodniej części obszaru towarzysząc 

wysoczyznom morenowym. We wschodniej części można również wyodrębnić powierzchnie 

zrównań denudacyjnych, które od doliny Wisły oddzielone są pasem progów typu kuesty.  

Omawiany obszar rozdzielony jest doliną rzeki Wisły, z którą związane jest 

występowanie wielu form pochodzenia rzecznego. Można wyróżnić min.: tarasy 

akumulacyjne, akumulacyjno-erozyjne, starorzecza. Na całym omawianym obszarze 

występują w dolinach rzecznych formy pochodzenia rzecznego. Lokalnie występują również 

równiny torfowe oraz pola piasków przewianych. W części wschodniej wyróżnić można 

również występujące pasami pokrywy lessowe, miejscami porozcinane siecią wąwozów.  
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2.2.3. Budowa geologiczna 

Najstarszymi utworami, które występują na powierzchni omawianego obszaru są 

utwory triasu dolnego reprezentowane przez piaskowce różnoziarniste, mułowce i iłowce.  

Utwory triasu środkowego to przede wszystkim: wapienie, margle, mułowce i wapienie 

krynoidowe. Trias górny reprezentowany jest przez iłowce, iły pstre, zlepieńce i piaskowce. 

Utwory triasu dolnego, środkowego i górnego występują w części zachodniej obszaru, na SE 

od Starachowic (fig. 11). 

Utwory jury dolnej reprezentowane przez piaskowce, mułowce i iłowce oraz piaskowce 

i iły z wkładkami mułowców i iłowców występują przede wszystkim na SE od Starachowic. 

Jura środkowa reprezentowana jest przez piaskowce, piaskowce wapniste miejscami 

z wkładkami syderytów oraz iły, mułowce i zlepieńce. Utwory te występują przede 

wszystkim na NE od Starachowic oraz w okolicach miejscowości Brody. Skały jury górnej 

reprezentowane są przez: wapienie, margle, wapienie ooidowe, wapienie detrytyczne 

i organodetrytyczne, wapienie płytowe, wapienie gąbkowe oraz muszlowce. Ich wychodnie 

znajdują się w rejonie Iłży, na południe od miejscowości Sienno oraz na NW od Ożarowa.  

Kreda górna reprezentowana jest przez: opoki, margle, gezy, opoki margliste, opoki 

z czertami i krzemieniami oraz wapienie detrytyczne. Utwory takie występują przede 

wszystkim na wschód od Wisły, w pasie pomiędzy miejscowościami Karczmiska a Annopol. 

Spotkać je można również na zachód od doliny Wisły, w rejonie Tarłowa. 

W obszarze starachowicko-opolskim, na powierzchni terenu, dominują utwory 

czwartorzędowe reprezentowane przez osady zlodowaceń środkowopolskich. Wykształcone 

są one przede wszystkim w postaci piasków i żwirów wodnolodowcowych, glin zwałowych 

oraz piasków i żwirów rzecznych. Osady takie dominują przede wszystkim w części 

środkowej obszaru.  

Osady zlodowaceń północnopolskich reprezentowane są przez: lessy, piaski pyłowate 

eoliczne (lessopodobne), występujące w części południowo-wschodniej omawianego obszaru. 

Z okresu zlodowaceń północnopolskich pochodzą również piaski i żwiry rzeczne tarasów 

zalewowych i nadzalewowych Wisły.  

Na utworach zlodowaceń środkowo- i północnopolskich lokalnie zalegają w postaci 

płatów piaski eoliczne, piaski eoliczne w wydmach, piaski i mułki zwietrzelinowe oraz 

deluwialne.  
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Fig. 11. Położenie obszaru starachowicko-opolskiego na tle Mapy geologicznej Polski  

w skali 1:500 000 wg Marksa, Bera, Gogołka, Piotrowskiej (red.), 2006 

Czwartorzęd; holocen: 3 – piaski, żwiry i mady rzeczne oraz torfy i namuły. Czwartorzęd nierozdzielony: 5 – 

piaski eoliczne, lokalnie w wydmach, 8 – lessy. 9 – lessy piaszczyste i pyły lessopodobne. Czwartorzęd; 

plejstocen: 10 – gliny, piaski i gliny z rumoszami, soliflukcyjno-deluwialne, 23 – iły, mułki i piaski zastoiskowe, 

24 – piaski i żwiry sandrowe, 25 – piaski i mułki kemów, 26 – piaski, mułki i żwiry ozów, 28 – gliny zwałowe, 

ich zwietrzeliny oraz piaski i żwiry lodowcowe, 32 – piaski i żwiry sandrowe, 34 – gliny zwałowe, ich 

zwietrzeliny oraz piaski i żwiry lodowcowe, 36 – piaski, żwiry i mułki rzeczne. Neogen; miocen: 38 – wapienie 

organodetrytyczne, siarkonośne, żwiry, piaskowce, 39 – iły, mułki, piaski. Paleogen; eocen: 42 – iły, mułki, 

piaski z fosforytami, paleocen: 43 – gezy, wapienie, opoki. Kreda górna: 44 – wapienie, kreda pisząca 

z krzemieniami, opoki, margle, wkładki piaskowców i gezy, 46 – wapienie, opoki, margle, fosforyty, czerty, 48 

– opoki, margle, mułowce, iłowce i piaskowce, 50 – wapienie, margle, piaskowce, opoki z czertami, fosforyty. 

Jura górna: 58 – wapienie, margle, iłowce, dolomity, wapienie oolitowe lokalnie z wkładkami margli i iłów, 59 – 

wapienie, margle, dolomity, wapienie z krzemieniami, mułowce i piaskowce glaukonitowe. Jura środkowa: 61 – 

wapienie, margle, iłowce, mułowce, zlepieńce, piaskowce, gezy, piaski z wkładkami syderytów. Jura dolna: 62 – 

piaskowce, mułowce, iłowce z wkładkami syderytów. Trias górny: 63 – iłowce, mułowce, piaskowce, dolomity, 

wapienie, gipsy, sole kamienne i anhydryty. Trias dolny: 65 – piaskowce, margle, zlepieńce, iłowce i rudy 

żelaza. Dewon górny: 80 – wapienie, dolomity, margle, iłowce, łupki ilaste, piaskowce, mułowce i zlepieńce. 

Sylur: 89 – mułowce, łupki ilaste, piaskowce, szarogłazy, kwarcyty i zlepieńce, 90 – łupki krzemionkowe, 

iłowce graptolitowe, wapienie, mułowce. Kambr górny: 98 – piaskowce i kwarcyty z wkładkami łupków, 

mułowce i iłowce. Kambr dolny+kambr środkowy: 99 – piaskowce, iłowce, zlepieńce, mułowce, 101 – iłowce, 

mułowce, szarogłazy, tufity i piaskowce. A – zasięg zlodowacenia odry, B – kemy. C – uskoki. Zachowano 

oryginalną numerację wydzieleń wg Mapy geologicznej Polski w skali 1:500:000. 
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W dolinach Wisły oraz innych, mniejszych cieków wodnych występują osady 

holoceńskie, rzeczne: piaski i pyły. Holocen jest również reprezentowany przez osady 

zastoiskowe zagłębień bezodpływowych i starorzeczy: torfy, namuły, piaski humusowe. 

Na powierzchni terenu omawianego obszaru odsłaniają się przed wszystkim gliny 

zwałowe i ich zwietrzeliny oraz piaski i żwiry wodnolodowcowe (część zachodnia obszaru) 

oraz wapienie, opoki i margle (część wschodnia obszaru). Lokalnie występują również piaski 

eoliczne oraz lessy (fig. 11).  

Przedmiotem zainteresowania w niniejszym opracowaniu są piaszczyste i piaszczysto-

żwirowe osady czwartorzędu. Są to głównie: wodnolodowcowe piaski i piaski ze żwirami, 

piaski i piaski ze żwirami kemów, piaski i żwiry akumulacji szczelinowej oraz piaski 

eoliczne. 

 

2.2.4. Warunki hydrogeologiczne 

Według podziału na jednostki hydrogeologiczne Polski (AHP) obszar starachowicko-

opolski położony jest w prowincji wyżynnej, w regionach – lubelsko-radomskim 

i świętokrzyskim (Paczyński, Sadurski (red.), 2007).  

Natomiast podział według jednostek jednolitych części wód podziemnych (JCWPd) 

lokalizuje omawiany obszar prawie w całości w subregionie wyżynnym regionu wodnego 

środkowej Wisły. Tylko niewielki fragment, w rejonie Annopola, znajduje się w subregionie 

zapadliska przedkarpackiego regionu górnej Wisły (Paczyński, Sadurski (red.), 2007). 

W granicach obszaru występuje 8 jednolitych części wód podziemnych: numery – 86, 

87, 88, 102, 103, 104, 117, 118 (fig. 12). Prawie wszystkie JCWPd wykazują dobry stan 

ilościowy i chemiczny z wyjątkiem JCWPd 102 ze słabym stanem jakościowym oraz JCWPd 

86 ze słabym stanem ilościowym.  

W granicach obszaru starachowicko-opolskiego znajdują się fragmenty trzech, 

udokumentowanych, głównych zbiorników wód podziemnych (fig. 12): Niecki lubelskiej 

(Lublin) (GZWP nr 406) (Czerwińska-Tomczyk i in., 2016), Niecki radomskiej (GZWP nr 

405) (Szczerbicka i in., 2011) oraz Zbiornika Wierzbica–Ostrowiec (GZWP nr 420) 

(Mikołajków i in., 2015). 

Zachodnia część obszaru położona jest częściowo w granicach GZWP nr 420 

rozpoznanego w utworach jury środkowej i górnej. Część środkowa znajduje się w granicach 

GZWP nr 405 udokumentowanego w utworach górnej kredy, natomiast obszar położony na 

wschód od Wisły położony jest w zasięgu GZWP nr 406 wyznaczonego również w utworach 

górnej kredy. Wszystkie trzy zbiorniki mają wstępnie zaprojektowane obszary ochronne. 
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Obszar ochronny GZWP nr 420 zajmuje powierzchnię 655,3 km
2
. Obejmuje on cały zbiornik 

oraz 81,7 km
2
 w strefie jego zasilania. Obszar ochronny GZWP nr 405 zajmuje 83,4% 

powierzchni przedmiotowego zbiornika (Mikołajków, Sadurski (red.), 2017). Dla zbiornika 

GZWP nr 406 obszar ochronny został wyznaczony na około 90% jego powierzchni. Poza 

granicami wstępnie projektowanych obszarów ochronnych GZWP znajduje się tylko 

południowo-zachodni fragment omawianego obszaru (fig. 12). 

Głębokość występowania głównego piętra wodonośnego mieści się w przedziałach: 5-

15 m na obrzeżach obszaru, 15-50 m w części centralnej, lokalnie 50-100 m. W dolinach 

rzecznych główne piętro wodonośne występuje na głębokości do 5 m.  

Fig.  12. Położenie obszaru starachowicko-opolskiego na tle podziału na jednolite części wód 

podziemnych (JCWPd) oraz zasięgu występowania GZWP 

 

2.2.5. Ochrona przyrody i krajobrazu 

Różnorodność budowy geologicznej, ukształtowanie powierzchni terenu oraz bogactwo 

szaty roślinnej i świata zwierzęcego spowodowało, że na omawianym obszarze występują 

rozmaite formy ochrony przyrody żywej i nieożywionej. Należą do nich: park krajobrazowy, 

8 rezerwatów przyrody, 6 obszarów chronionego krajobrazu oraz 9 obszarów Natura 2000 

(tab. 5, fig. 13). Walory przyrodniczo-krajobrazowe omawianego obszaru są znaczące 
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zarówno w skali regionalnej jak i krajowej. Tereny objęte różnymi formami ochrony przyrody 

zajmują około 50% powierzchni obszaru starachowicko-opolskiego. 

 

Tabela 5. Zestawienie obszarów ochrony przyrody ustanowionych w zasięgu  

obszaru starachowicko-opolskiego 

Forma ochrony przyrody 
Liczba 

obiektów 

Powierzchnia 

całkowita  

(ha) 

Powierzchnia  

w obrębie obszaru 

starachowicko-

opolskiego (ha) 

Park krajobrazowy 1 4 989 4 989 

Otulina parku krajobrazowego 3 54 161,76 14 477,67 

Rezerwat 8 472,67 395,80 

Obszar chronionego 

krajobrazu 

6 172 788,64 75 740,15 

NATURA 2000 – specjalne 

obszary ochrony siedliskowej 

(SOO) 

8 25 648,64 14 770,79 

NATURA 2000 – obszary 

specjalnej ochrony ptaków 

(OSO) 

1 6 972,78 4 836,91 

 

 
Fig. 13. Położenie obszaru starachowicko-opolskiego na tle obszarów ochrony przyrody 
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Park krajobrazowy 

We wschodniej części obszaru znajduje się Wrzelowiecki Park Krajobrazowy 

utworzony w 1990 r. Powierzchnia parku zajmuje 4 989 ha, a otulina – 13 625 ha.  

Szczególnym celem ochrony parku jest zachowanie walorów przyrodniczych, 

krajobrazowych, kulturowych, historycznych i turystycznych środowiska ze szczególnym 

uwzględnieniem krajobrazu kulturowego północno-zachodniej części Wzniesień 

Urzędowskich oraz Małopolskiego Przełomu Wisły. 

Park obejmuje część przełomu Wisły, który na odcinku pomiędzy Józefowem, 

a Piotrawinem stanowi fragment jednego z najładniejszych profili geologicznych, 

odsłaniających utwory górnej kredy. Ciekawym elementem tego obszaru jest dolina 

Wrzelowianki, głęboko wcięta w utwory lessowe i kredowe skały węglanowe. Występują tu 

liczne wąwozy lessowe, zabytki kultury z pozostałościami parków pałacowych. Lasy 

wyróżniają się znacznym stopniem naturalności. Rosną tutaj rzadkie, chronione gatunki 

roślin: wawrzynek wilczełyko, lilia złotogłów, parzydło leśne, bluszcz pospolity, barwinek, 

tojad mołdawski.   

Ponadto w granicach omawianego obszaru znajdują się niewielkie fragmenty otulin 

dwóch parków krajobrazowych – Sieradowickiego (w SW części obszaru) i Kazimierskiego 

(w NE części).  

Rezerwaty 

Rezerwaty przyrody obejmują obszary w stanie naturalnym lub mało zmienionym, 

a także siedliska oraz elementy przyrody wyróżniające się wartościami przyrodniczymi, 

naukowymi lub kulturowymi. W obrębie obszaru starachowicko-opolskiego, na 

najcenniejszych przyrodniczo i krajobrazowo terenach, utworzono 8 rezerwatów, głównie 

leśnych i przyrody nieożywionej (tab. 6). 

 

Tabela 6. Rezerwaty przyrody zlokalizowane w granicach obszaru starachowicko-opolskiego 

Lp. 
Nazwa 

rezerwatu 

Powierzch

nia (ha) 

Rok 

utworzenia 

Rodzaj 

rezerwatu 
Przedmiot ochrony 

1 
Krzemionki 

Opatowskie 
378,83 1995 krajobrazowy 

rzadkie i chronione gatunki roślin, 

kopalnie krzemienia pasiastego, a także 

wyrobiska górnicze i ślady obozowisk 

górników 

2 Modrzewie 4,68 1971 leśny 

wielogatunkowy las liściasty o 

charakterze naturalnym, z udziałem 

modrzewia polskiego 

3 Piotrowe Pole 1,90 2001 leśny 
grąd wysoki ze starodrzewem modrzewia 

polskiego i europejskiego  
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Lp. 
Nazwa 

rezerwatu 

Powierzch

nia (ha) 

Rok 

utworzenia 

Rodzaj 

rezerwatu 
Przedmiot ochrony 

4 Rosochacz 29.94 1997 leśny 
wielogatunkowe drzewostany porastające 

bagienne źródliska rzeki Świętojanki 

5 Sadkowice 0,70 1997 stepowy stanowiska roślin kserotermicznych 

6 
Skały pod 

Adamowem 
8,82 1995 

przyrody 

nieożywionej 

wychodnie piaskowców dolnotriasowych 

o interesujących kształtach w formie 

ambon nisz i okapów 

7 
Skały w 

Krynkach 
25,26 1997 

przyrody 

nieożywionej 

wychodnie piaskowców dolnotriasowych, 

które występują w formie bloków, 

progów, urwisk, gzymsów, okapów oraz 

grzybów skalnych i kazalnic 

8 Ulów 22,54 1995 leśny 

rzadkie i chronione gatunki roślin, 

fragmenty lasu grądowego z udziałem 

m.in. tojadu mołdawskiego 

 

Obszary chronionego krajobrazu 

Ważnymi elementami ochrony przyrody są obszary chronionego krajobrazu (OChK). 

Chronią one wyróżniające się krajobrazowo tereny, a także tworzą sieć połączeń pomiędzy 

poszczególnymi obszarami odznaczającymi się dużym bogactwem przyrodniczym. 

W granicach omawianego obszaru znajduje się 6 obszarów chronionego krajobrazu, 

które zajmują około 40% powierzchni całego terenu. Należą do nich: Chodelski OChK, 

Kraśnicki OChK. OChK Solec nad Wisłą, OChK Doliny Kamiennej, OChK Iłża-Makowiec, 

Sieradowicki OChK.  

Chodelski OChK powstał w 1990 r. na powierzchni 24 610 ha. Położony jest on 

pomiędzy Wrzelowieckim i Kazimierskim Parkiem Krajobrazowym. Swoim zasięgiem 

obejmuje równinne tereny Kotliny Chodelskiej i niewielkie fragmenty krain sąsiednich. Są to 

tereny o urozmaiconym sposobie użytkowania gruntów, gdzie przeplatają się obszary leśne, 

łąkowe i uprawne położone nad rzeką Chodelką. Przyrodę w tym obszarze wyróżniają 

wilgotne tereny łąkowe i torfowiskowe ze stanowiskami rzadkich gatunków roślin, stawy 

rybne stanowiące ostoje ptaków, a także lasy ze stanowiskami rzadkich ptaków – bielików 

i bocianów czarnych. 

Od południa do otuliny Wrzelowieckiego Parku Krajobrazowego przylega Kraśnicki 

OChK, utworzony w 1990 r. na obszarze 29 207 ha. Swoim zasięgiem obejmuje malowniczy 

krajobraz Wzniesień Urzędowskich, w który wtapiają się lasy grądowe, urokliwe zagajniki, 

śródleśne polany, wąwozy lessowe, liczne stawy i doliny rzeczne. Zachowały się tutaj tereny 

o niewielkim stopniu przekształcenia środowiska naturalnego, co stwarza dogodne warunki 

dla ostoi dzikich zwierząt i rozwoju stanowisk roślin chronionych.  
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W północnej części obszaru, na lewym brzegu Wisły rozpościera się OChK Solec nad 

Wisłą utworzony w 1983 r. na powierzchni 13 794 ha. Odznacza się on dużymi walorami 

przyrodniczymi i krajobrazowymi, głównie ze względu na dolinę Wisły i jej naturalny 

charakter z rozległymi połaciami łąk, szuwarów, bagien, wiklin nadrzecznych oraz 

siedliskami wodno-błotnymi. Na zachodnim, wysokim brzegu rzeki występują głębokie jary, 

wąwozy i przełomy o dużych walorach krajobrazowych.  

W części południowej i zachodniej obszaru starachowicko-opolskiego rozciąga się 

fragment utworzonego w 1995 r. OChK Doliny Kamiennej, o powierzchni około 36 593 ha. 

Całkowita jego powierzchnia wynosi 72 634 ha. Główną jego osią jest dolina rzeki 

Kamiennej z malowniczymi przełomami w rejonie Bałtowa, Okołu i Czekarzewic, a także 

zróżnicowana i bogata szata roślinna reprezentowana przez bory mieszane oraz murawy 

i zarośla kserotermiczne.  

W północno-zachodniej części omawianego obszaru znajduje się fragment OChK Iłża-

Makowiec o powierzchni około 2 064 ha. Obszar ten został utworzony w 1983 r., a jego 

całkowita powierzchnia wynosi 16 650 ha. Obszar Chronionego Krajobrazu Iłża-Makowiec 

obejmuje swym zasięgiem dolinę rzeki Iłżanki przecinającą Wzgórza Iłżeckie, w części 

środkowej – największe torfowisko w województwie mazowieckim (około 700 ha) 

w okolicach Pakosławia ze źródliskami Modrzejowicy oraz położone dalej na północ 

kompleksy leśne Modrzejowice, Skaryszew i Makowiec. Obszar ten jest bardzo malowniczy 

ze względu na zróżnicowane ukształtowanie terenu, występujące rzeki oraz kompleksy leśne. 

Najciekawszym i najbardziej cennym obiektem przyrodniczym jest torfowisko Pakosław 

położone, poza granicami omawianego obszaru, w rejonie miejscowości o tej samej nazwie.  

W południowo-zachodniej części obszaru znajduje się bardzo niewielki kawałek 

Sieradowickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.  

Obszary Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 

Europejską Sieć Ekologiczną NATURA 2000 stanowi szereg obszarów chronionych na 

terenie Unii Europejskiej. Głównym celem jej funkcjonowania jest zachowanie określonych 

typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków, które uważa się za cenne i zagrożone w skali 

całej Europy, a także ochrona różnorodności biologicznej. Na omawianym terenie występuje 

osiem specjalnych obszarów ochrony siedlisk (SOO) oraz jeden obszar specjalnej ochrony 

ptaków (OSO) (tab. 7). 
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Tabela 7. Obszary Natura 2000 zlokalizowane w granicach obszaru starachowicko-opolskiego 

Lp. Kod obszaru Nazwa obszaru Natura 2000  
Powierzchnia całkowita 

obszaru (ha) 

Specjalne obszary ochrony siedliskowej (SOO) 

1 PLH060045 Przełom Wisły w Małopolsce 15 170,88 

2 PLH060054 Opole Lubelskie 2 724,43 

3 PLH060063 Komaszyce 127,82 

4 PLH060082 Świeciechów 130,09 

5 PLH260019 Dolina Kamiennej 2 586,45 

6 PLH260024 Krzemionki 691,12 

7 PLH260031 Uroczyska Lasów Starachowickich 2 349,18 

8 PLH260039 Wzgórza Kunowskie 1 868,67 

Obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO) 

9 PLB140006 Małopolski Przełom Wisły 6 972,78 

 

2.2.6. Zagospodarowanie terenu  

Zagospodarowanie obszaru starachowicko-opolskiego związane jest z naturalnymi 

warunkami przyrodniczymi tego regionu. Grunty rolne tworzą na tym terenie ważny potencjał 

środowiska przyrodniczego, a dużą ich część stanowią gleby chronione. Podstawową funkcją 

gospodarczą gmin jest rolnictwo i leśnictwo. Głównym kierunkiem produkcji rolnej jest 

uprawa zbóż, ziemniaków i roślin przemysłowych (buraki cukrowe, rzepak) oraz warzyw. 

Znaczne obszary zajmują sady oraz plantacje malin, porzeczek i chmielu. W hodowli 

przeważa bydło i trzoda chlewna. Istotną pozycję wśród form użytkowych tego obszaru 

zajmują lasy, przeważnie bory sosnowe.  

Zwarte kompleksy leśne o powierzchni powyżej 10 tys. ha występują w zachodniej 

części obszaru, na wschód od Starachowic (Lasy Starachowickie). Na pozostałym obszarze 

przeważają lasy o mniejszych powierzchniach. Najliczniej występują one po obu stronach 

rzeki Kamiennej oraz we wschodniej części obszaru, w rejonie Opola Lubelskiego i Józefowa 

nad Wisłą. W strukturze własności lasów dominują lasy państwowe, będące pod zarządem 

Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych.  

W granicach obszaru starachowicko-opolskiego największymi ośrodkami miejskimi są 

miasta powiatowe – Opole Lubelskie (ok. 8,6 tys. mieszkańców) i Lipsko (5,6 tys.). 

W pobliżu obszaru położone są dwa duże miasta powiatowe – Ostrowiec Świętokrzyski 

(ok. 72 tys. mieszkańców) i Starachowice (ok. 50 tys.). Do małych miasteczek można 

zaliczyć m.in. Iłżę, Józefów nad Wisłą, Solec nad Wisłą, Annopol. 

Przez omawiany obszar przebiega kilka ważnych dróg (fig. 14). Należą do nich drogi 

krajowe: nr 9 (Radom – Rzeszów), nr 79 (Warszawa – Kraków), nr 74 (Wieluń – granica 
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państwa w miejscowości Zosin) oraz drogi wojewódzkie: nr 747 (Iłża – Konopnica), nr 754 

(Ostrowiec Świętokrzyski – Gołębiów), nr 817 (Kłudzie – Kamień), nr 824 (Żyrzyn – 

Annopol) oraz nr 825 (Kamień – Kolczyn).  

Według Programu budowy dróg krajowych do 2030 r (z perspektywą do 2033), 

w pobliżu omawianego obszaru projektowana jest budowa drogi S74 Kielce – Nisko, odcinek 

Cedzyna – Łagów wraz z obwodnicą Łagowa. 

 

Fig. 14. Położenie obszaru starachowicko-opolskiego na tle Programu Budowy Dróg 

Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.) stan na koniec 2020 r. 
 

Przez południowo-zachodni fragment obszaru przebiega linia kolejowa nr 25 relacji 

Łódź Kaliska – Dębica. Według Krajowego Programu Kolejowego nie jest planowana 

modernizacja tej linii. Najbliżej omawianego obszaru zaprojektowano prace na linii kolejowej 

nr 8 na odcinku Skarżysko Kamienna – Kielce – Kozłów.  
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3. Opis archiwalnych prac geologicznych 

3.1. Opis archiwalnych prac geologicznych w granicach obszaru bialskiego  

W granicach obszaru bialskiego w ostatnich kilkudziesięciu latach przeprowadzono 

liczne prace geologiczne, związane m.in.: z poszukiwaniem i rozpoznawaniem wystąpień 

kopalin, dokumentowaniem złóż tych kopalin, wykonywaniem studni i otworów 

hydrogeologicznych oraz z rozpoznaniem podłoża, m.in. w ramach opracowania arkuszy 

Szczegółowej mapy geologicznej Polski w skali 1:50 000. Zrealizowane prace surowcowe 

pozwoliły na udokumentowanie wielu złóż oraz wskazanie obszarów perspektywicznych. 

Kompleksowa ocena perspektyw surowcowych była wykonywana w ramach opracowania 

arkuszy Mapy geośrodowiskowej Polski w skali 1:50 000. 

Najwięcej prac geologiczno-złożowych dotyczyła kopalin czwartorzędowych, w tym 

występowania kruszyw naturalnych, a w mniejszym zakresie surowców ilastych ceramiki 

budowlanej i kredy jeziornej. Poniżej skrótowo zostanie przestawiony zakres tych prac 

i uzyskane wyniki. 

Najstarsze prace, odnoszące się do poszukiwań kruszyw naturalnych na omawianym 

obszarze, datowane są na lata 60. i 70. XX w. Podstawowym założeniem, przy poszukiwaniu 

złóż kruszyw naturalnych, było kryterium zasobowe, tzn. odpowiednio duże minimalne 

zasoby złoża. W przeciwnym przypadku wynik poszukiwań uznawano za negatywny, nawet 

jeżeli jakość kopaliny i parametry geologiczno-górnicze odpowiadały założonym 

wymaganiom.  

Na północny zachód od Białej Podlaskiej, pomiędzy miejscowościami Sitnik 

i Łukowce, przeprowadzono rozpoznanie w celu udokumentowania złoża piasków 

kwarcowych do produkcji betonów komórkowych. W rejonie Sitnika w trzech otworach, 

spośród sześciu odwierconych, stwierdzono piaski drobno- i różnoziarniste. Jednak tylko 

w jednym z nich miąższość piasków była zadowalająca, natomiast w pozostałych – była zbyt 

mała miąższość piasków oraz zbyt gruby nadkład (Marciniak, 1969). Z tego powodu cały 

obszar uznano za negatywny dla udokumentowania dużego złoża piasków kwarcowych. 

Wskazano jednak, że istnieje możliwość udokumentowania niewielkiego złoża kruszywa 

naturalnego. Podobnym wnioskiem zakończyły się prace w rejonie Łukowców (poza 

omawianym obszarem). 

Prace zwiadowcze za kruszywem naturalnym, przeprowadzone w dolinie Bugu, objęły 

m.in. 6 obszarów na terenie dawnego powiatu bialskiego, w rejonie miejscowości: Bubel 

Granna, Cieleśnica, Dobryń Duży, Kodeń, Międzyleś, Zalewsze (Urbański, Migaszewski, 
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1973). W każdym z tych rejonów odwiercono po kilka – kilkanaście otworów oraz wykonano 

badania laboratoryjne kopaliny. Stwierdzono występowanie zróżnicowanych litologicznie 

osadów czwartorzędowych: głównie piasków, a także glin oraz w mniejszym zakresie żwirów 

i pospółek. W każdym z badanych obszarów kruszywo naturalne występuje w formie gniazd, 

o zmiennej miąższości, a jego jakość nie jest zadowalająca. Uznano, że nie ma możliwości 

udokumentowania dużych złóż kruszywa naturalnego i nie jest uzasadnione prowadzenie 

dalszego rozpoznania w granicach tych obszarów.  

Kolejna próba poszukiwania utworów piaszczysto-żwirowych została przeprowadzona 

na omawianym obszarze pod koniec lat 70. XX w., a jej wyniki przedstawiono 

w „Sprawozdaniu...” (Domańska, Piwocka, 1980). Badaniami objęto formy kopalne 

i powierzchniowe akumulacji lodowcowej, m.in. w kilku rejonach, zlokalizowanych 

w obrębie omawianego obszaru: Gnojno-Bubel Stary, Pieczyska, Konstantynów-Romanów, 

Woskrzenice oraz Dobryń Duży. W każdym z nich wykonano od 4. do maksymalnie 

38 otworów oraz wykonano badania laboratoryjne kopaliny. W żadnym z ww. i rozpoznanych 

obszarów nie stwierdzono nagromadzeń kruszywa grubego – żwiru. W każdym z nich 

nawiercono piaski, zazwyczaj różnoziarniste, miejscami z domieszką żwiru, lokalnie pylaste. 

Piaski mogą być wykorzystywane w budownictwie. Wyniki prac uznano jednak za 

negatywne, gdyż nie znaleziono dużych nagromadzeń kruszywa naturalnego grubego.  

W latach 1978-1987, na terenie dawnego województwa bialskopodlaskiego, zespół 

pracowników Zakładu Prac Geologicznych Uniwersytetu Warszawskiego, pod kierunkiem 

prof. E. Falkowskiego, zrealizował duży projekt pod nazwą „Określenie prawidłowości 

występowania lokalnych złóż kruszywa naturalnego na podstawie oceny rozwoju sieci 

hydrograficznej i jednostek geomorfologicznych terenu”. W oparciu o dostępne materiały, 

w wytypowanych rejonach, wykonano kartowanie oraz odwiercono płytkie (1-5 m) sondy 

ręczne. Prace te zakończono wykonaniem opracowań dla każdej z 35 gmin województwa 

(Falkowski i in., 1983; 1984; 1985; 1986; 1987). Wskazano w nich możliwe rejony 

występowania złóż kruszyw naturalnych oraz wytypowano rejony do dalszych badań 

geologicznych.  

W ramach kontynuacji tych prac, na przełomie lat 80. i 90. XX wieku przeprowadzono 

dalsze pogłębione analizy i prace badawcze dla wytypowanych, najbardziej obiecujących 

53 rejonów, zlokalizowanych na obszarze 23 gmin województwa (Gradys, 1990b). 

Założeniem tych prac było wskazanie takich obszarów występowania kruszywa naturalnego, 

które umożliwiłyby opracowanie projektów prac geologicznych i następnie udokumentowanie 

w kategorii C2 dużych złóż kruszywa naturalnego. Niestety, w żadnym z rozpatrywanych 
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rejonów nie uzyskano aż tak zadowalających wyników, które umożliwiłyby 

udokumentowanie dużego złoża. Całość wyników badań geologicznych przedstawiono 

w „Sprawozdaniu...” (Gradys, 1990b).   

Poszukiwania złóż surowców ilastych prowadzono m.in.: w rejonie Janowa Podlaskiego 

(Traczyk, Hass, 1966), w rejonie Błotkowa k. Terespola, Kodenia, Dobromyśla, Zabłocia 

i Szostaków w powiecie bialskim (Czarakcziewa, 1969), na północ od Łomazów (Cywicka, 

1979) oraz na terenie kilku gmin dawnego województwa bialskopodlaskiego (Gradys, 1990a). 

Wyniki prac terenowych (m.in. wierceń) i badań laboratoryjnych w większości przedstawiano 

w sprawozdaniach geologicznych (wymienione powyżej) lub wskazywano rejony do 

rozpoznania w kategorii C2.   

W połowie lat 90. XX w. na terenie województwa bialskopodlaskiego prowadzono 

poszukiwania plejstoceńskich złóż kredy jeziornej (Bandurska-Kryłowicz, 1994). Objęły one 

22 wytypowane rejony, spośród których w granicach omawianego obszaru zlokalizowanych 

jest 6: Małaszewicze-Kobylany, Kołczyn, Woskrzenice, Romanów, Hrud i Łomazy. 

W każdym z ww. rejonów wykonano od 2. do maksymalnie 11 sond mechanicznych. Wyniki 

końcowe rozpoznania geologicznego we wszystkich lokalizacjach przedstawiono 

w „Sprawozdaniu...” (Bandurska-Kryłowicz, 1994). W dwóch rejonach uzyskano 

zadowalające wyniki zakończone udokumentowaniem złóż kredy jeziornej: 3 w rejonie 

Woskrzenic i jednego w rejonie Hrudu.  

Od lat 90. XX wieku obserwuje się zwiększone zainteresowanie dokumentowaniem 

i eksploatacją złóż kruszywa naturalnego. Zdecydowana większość to złoża małe, 

o powierzchni do dwóch hektarów, dla których aktualnie organem koncesyjnym jest starosta.  

Według danych z Systemu Gospodarki i Ochrony Bogactw Mineralnych Polski MIDAS 

(stan na grudzień 2021 r.) w obszarze bialskim zostało udokumentowanych 115 złóż kruszyw 

naturalnych (w tym 11 zostało wybilansowanych) oraz 1 złoże piasków kwarcowych do 

produkcji cegły wapienno-piaskowej, 3 złoża surowców ilastych ceramiki budowlanej i 6 złóż 

kredy jeziornej. 

Jednym z elementów opracowania Mapy geośrodowiskowej Polski w skali 1:50 000 

było wskazanie miejsc niekoncesjonowanej eksploatacji kopalin, które następnie zostały 

zinwentaryzowane w bazie MGśP Warstwa normatywna Kopaliny. Punkty 

niekoncesjonowanej eksploatacji kopalin stanowią istotne źródło informacji o rodzaju, 

miąższości i zasięgu występowania kruszywa piaskowo-żwirowego.  

W omawianym obszarze bialskim zostało zinwentaryzowanych kilkadziesiąt takich 

punktów (opisanych symbolem WN), a w granicach obszarów prognostycznych wskazanych 
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do rozpoznania znalazło się 6 spośród nich, o numerach: 0568_019, 0569_026, 0569_027, 

0606_014, 0642_007, 0643_016. Ich charakterystyka została przedstawiona w Kartach..... 

(zał. 3A).  

W ramach, prowadzonych od 2019 r. szczegółowych prac związanych 

z „Monitoringiem odkrywkowej eksploatacji kopalin”, prace polegające na identyfikacji 

miejsc niekoncesjonowanej eksploatacji kopalin (PNE), w granicach omawianego obszaru, 

przeprowadzono jedynie na terenie powiatu radzyńskiego. W granicach jedynego 

wskazywanego do rozpoznania obszaru prognostycznego z tego powiatu (0605_005 

Kolembrody), oprócz odkrywki złoża, nie zinwentaryzowano żadnego innego wyrobiska.   

 

3.2. Opis archiwalnych prac geologicznych w granicach obszaru starachowicko-

opolskiego  

W granicach opisywanego obszaru, od końca lat 60. do połowy lat 80. XX wieku, 

prowadzono różne prace geologiczno-poszukiwawcze za kruszywem naturalnym. Prace te 

skoncentrowane były na poszukiwaniu złóż o dużych zasobach.  

W powiecie opatowskim, pod koniec lat 60. przeprowadzono prace poszukiwawcze za 

piaskami w rejonie Duranowa i Kozłówka (Sołtysik, Borzęcki, 1969a) oraz za piaskami 

i żwirami w rejonie Skałecznicy (Sołtysik, Borzęcki, 1969b).  

W rejonie Duranowa odwiercono 24 otwory o głębokości od 5 do 18,5 m i 23 sondy 

o głębokości od 0,5 do 3 m. Rozpoznano tutaj 3 pola występowania piasków (tab. 8). 

Tabela 8. Zestawienie danych geologiczno-złożowych z rejonu Duranowa 

Nazwa pola Powierzchnia pola (m
2
) Średnia miąższość (m) Zasoby (m

3
) 

Pole A 130 500 5,1 665 550 

Pole B 35 500 5,9 209 450 

Pole C 24 000 4,0 96 000 

 

Piaski z rejonu Duranowa nadają się do potrzeb budownictwa (piasek niepłukany), do 

produkcji betonów komórkowych oraz do produkcji cegły wapienno-piaskowej.  

W rejonie Kozłówka wykonano 9 otworów o głębokości od 5 do 7 m i 8 sond 

o głębokości od 0,4 do 3 m. Obszar ten uznano za negatywny ze względu na małą miąższość 

utworów piaszczystych (średnio 3,5 m) i niewielki zasięg ich występowania (Sołtysik, 

Borzęcki, 1969a). 

Piasków i żwirów poszukiwano w rejonie Skałecznicy. Na obszarze o powierzchni 

około 30 ha odwiercono 7 otworów o głębokości od 5 do 23 m. W trzech otworach 
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nawiercono żwiry a w pozostałych piaski. Średnia miąższość żwirów wynosi około 7 m. 

Zasoby żwirów oszacowano na 1 mln m
3
 a piasków na 2 mln m

3
 (Sołtysik, Borzęcki, 1969b). 

W początkach lat 70. wykonano prace poszukiwawcze za kruszywem naturalnym na 

obszarach: Zastów Polanowski, Wilków, Zagłoba, Zakrzów Stary, Leśniczówka i Zajączków 

na terenie powiatu Opole Lubelskie w województwie lubelskim (Lisner, Kwapisz, 1972). 

W analizowanym obszarze zlokalizowane są trzy badane obszary: Zakrzów Stary, 

Leśniczówka i Zajączków.  

W rejonie Zakrzowa Starego wykonano 5 otworów o głębokości od 12 m do 24 m. 

Poziom wód gruntowych nawiercono na głębokości od 3 do 4,6 m. We wszystkich otworach 

nawiercono utwory piaszczyste. Pod nadkładem o grubości od 0,9 do 3,8 m występują 

najczęściej piaski średnio- i drobnoziarniste o miąższości od 6 do 18,5 m. Dla piasków 

oznaczono następujące parametry jakościowe: zawartość ziaren do 2,5 mm (95,05 – 99,87%), 

zawartość pyłów mineralnych < 0,05 mm (1,2 – 5,61%), zawartość grudek gliny (0,0 – 

2,74%), zawartość zanieczyszczeń obcych (0,0%), zawartość siarki całkowitej w przeliczeniu 

na SO3 (0,045 – 0,12%). Na podstawie wykonanych badań określono, że piaski występujące 

w rejonie Zakrzowa mogą być przydatne do betonu oraz zapraw i wypraw, a jako piasek 

płukany – do betonu, zapraw i wypraw oraz gładzi. 

W obszarze Leśniczówka odwiercono 3 otwory: dwa o głębokości 10 m i jeden 

o głębokości 30 m. W dwóch otworach nawiercono tylko gliny bez utworów piaszczystych, 

a w trzecim stwierdzono występowanie piasków, ale pod gliniastym nadkładem o grubości 

7,8 m. Poziom wód podziemnych nawiercono na głębokości 20,6 m. Obszar ten uznano za 

negatywny dla występowania kruszywa naturalnego. 

W obszarze Zajączków wykonano dwa otwory zwiadowcze, które pod niewielkim 

nadkładem piaszczystym nawierciły gliny. Obszar ten okazał się negatywny dla 

występowania kruszywa naturalnego.  

W połowie lat 70. przeprowadzono prace geologiczno-zwiadowcze za piaskami 

budowlanymi i kruszywem naturalnym w rejonie Skarżysko – Starachowice – Ostrowiec Św. 

– Ożarów (Kulczycka 1976). Rozpoznanie wykonano w 8 obszarach wzdłuż doliny 

Kamiennej, pomiędzy Skarżyskiem i Tarłowem. W granicach analizowanego rejonu znajduje 

się 5 obszarów: Brody Iłżeckie, Kunów, Dębowa Wola, Dębowe Pole i Tarłów.  

W obszarze Brody Iłżeckie wykonano 9 otworów (131,5 m.b.) i 18 sond (83,5 m.b.). 

Stwierdzono występowanie piasków, na których płatami zalegają żwiry. Miąższość serii 

piaszczysto-żwirowej wynosi od 10 do 15 m. Piaski są drobnoziarniste o małej zawartości 

pyłów, mogą więc znaleźć zastosowanie w budownictwie do zapraw murarskich i wypraw 
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oraz do produkcji cegły wapienno-piaskowej. Zasoby oszacowano na 600 tys. m
3
. 

W późniejszym czasie udokumentowano w tym rejonie dwa złoża piasków: „Brody Iłżeckie” 

(Sokolińska, Borzęcki, 1980) i „Brody Iłżeckie 1” (Radomska, 2003). 

W rejonie Kunowa prace zwiadowcze wykonano w trzech obszarach. Jeden z nich – 

Piaski Kunowskie – zlokalizowany jest w obszarze starachowicko-opolskim. Zajmuje on 

powierzchnię około 13,4 ha. Kopalinę stanowią piaski drobnoziarniste, dobrze wysortowane. 

Miąższość zmienia się od 2,5 do 10,3 m, średnio wynosi 3,5 m. Poziom wód gruntowych 

występuje na głębokości od 0,5 do 1,5 m. Zasoby piasków oszacowano na 230 tys. m
3
. 

W okolicy udokumentowano kilka złóż piasków: „Kunów – Piaski Zakolejne” (Giełżecka, 

Nicpoń, 1988), „Kolonia Piaski” (Jabłoński, 2005), „Kolonia Inwalidzka” (Radomski, 2008), 

„Kolonia Inwalidzka 1” (Radomski, 2009), „Kolonia Inwalidzka II” (Badora i in., 2015). 

Na południe od Dębowej Woli pracami zwiadowczymi objęto obszar występowania 

piasków i żwirów pochodzenia wodnolodowcowego. Zalegają one pasem o szerokości 300-

400 m ciągnącym się z NW na SE na długości około 2 km. Miąższość serii piaszczysto-

żwirowej wynosi od 4 do 8 m. Zasoby oszacowano na 2-3 mln m
3
.  

W obszarze Dębowe Pole przedmiotem badań był rozległy kompleks wydm 

rozciągający się na powierzchni około 4 km
2
. W celu rozpoznania geologicznego odwiercono 

w tym obszarze 6 otworów (42,5 m.b.) i 91 sond mechanicznych (370,4 m.b.). Wyniki badań 

geologiczno-zwiadowczych w obszarze Dębowe Pole uznano za pozytywne. Występują tutaj 

piaski drobnoziarniste, dobrze wysortowane, o małej zawartości pyłów. Mogą znaleźć 

zastosowanie w budownictwie do zapraw i wypraw oraz częściowo do betonów. Spełniają 

również wymagania piasków do produkcji cegły wapienno-piaskowej. W obszarze tym 

udokumentowano dwa złoża piasków: „Dębowe Pole” (Sokolińska i in., 1977) i „Sarnówek” 

(Chomicka, 1982). 

W rejonie Tarłowa przedmiotem badań był obszar występowania piasków wydmowych 

rozciągający się na długości około 3 km, na zachód i południe od Tarłowa. W obszarze tym 

odwiercono 4 otwory (41 m.b.) i 42 sondy (176,8 m.b.). Najbardziej obiecujący okazał się 

obszar, o powierzchni około 13,3 ha, w obrębie południowej grupy wydm. Występują tutaj 

drobnoziarniste piaski wydmowe o miąższości od 3 do 4 m. Miąższość serii złożowej, łącznie 

z niżej zalegającymi piaskami średnio- i gruboziarnistymi wynosi od 3,3 do 5 m (średnio 

4,2 m). Zasoby piasków oszacowano na 185 tys. m
3
.  

W latach 80. przeprowadzono prace geologiczno-zwiadowcze za kruszywem 

naturalnym w rejonie Ćmielowa, Ożarowa i Tarłowa (Radomska, 1985). Prace 

poszukiwawcze wykonano w 4 obszarach: Lipcówka, Iwanówka k. Czekarzewic, Zemborzyn 
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i Ostrów. W celu rozpoznania tych obszarów odwiercono łącznie 34 otwory (409 mb). 

W rejonie Lipcówki, Zemborzyna i Ostrowa zostały nawiercone piaski przydatne 

w budownictwie i drogownictwie. Natomiast obszar Iwanówka okazał się negatywny. 

W profilach otworów występują piaski pylaste, pyły i gliny. Miąższość utworów 

czwartorzędowych w tym rejonie jest niewielka i wynosi od 2 do 5,5 m. Dla pozytywnych 

obszarów wyliczono zasoby szacunkowe piasków i pospółek: Ostrów – 894,6 tys. ton piasku, 

Zemborzyn – 543,1 tys. ton piasku i 96,7 tys. ton pospółek. W późniejszym czasie, w rejonie 

Lipcówki udokumentowano, w kategorii C2, dwa złoża piasku: „Czekarzewice I-Grobla” 

(Radomska, 1987), „Lipcówka” (Radomska, 1988). 

Dotychczasowe badania geologiczne na tym terenie pozwoliły udokumentować około 

50 złóż kruszywa naturalnego, kilka złóż piasków kwarcowych do produkcji cegły wapienno-

piaskowej oraz złoże piasków formierskich.  

W ramach prac związanych z opracowaniem warstwy normatywnej Kopaliny, będącej 

częścią Mapy geośrodowiskowej Polski, w granicach obszaru starachowicko-opolskiego 

wytypowano, na podstawie wcześniejszych prac geologiczno-poszukiwawczych, 5 obszarów 

prognostycznych dla udokumentowania złóż piasków, a także wskazano 18 obszarów 

perspektywicznych występowania piasków lub piasków i żwirów.  

W 2020 r. na omawianym obszarze wykonano inwentaryzację punktów 

niekoncesjonowanej eksploatacji do sporządzenia raportów dla 3 powiatów 

(starachowickiego, ostrowieckiego, opatowskiego) województwa świętokrzyskiego (Szrek, 

Ślusarek, 2020a,b,c) i 2 powiatów (kraśnickiego, opolskiego) województwa lubelskiego (Bąk, 

Milianowicz, 2020a,b). Na analizowanym obszarze zinwentaryzowano około 150 punktów 

niekoncesjonowanej eksploatacji piasków oraz piasków i żwirów. Najwięcej (około 100) 

zarejestrowano na terenie należącym do powiatu opolskiego. Część z nich zlokalizowana jest 

w obszarach perspektywicznych lub prognostycznych występowania kruszywa naturalnego. 

Charakterystyka punktów, które znalazły się w granicach obszarów prognostycznych, 

wskazanych do dalszego rozpoznania została przedstawiona w Kartach..... (zał. 3B). Punkty 

niekoncesjonowanej eksploatacji są źródłem informacji o rodzaju, miąższości i zasięgu 

występowania kopalin.  

Wynikiem inwentaryzacji są Raporty sporządzane oddzielnie dla każdego powiatu. 

Opisane w nich zagadnienia można znaleźć na stronach: http://emgsp.pgi.gov.pl/emgsp/ oraz 

http://emgsp.pgi.gov.pl/raporty. 
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4. Weryfikacja obszarów prognostycznych na podstawie analizy materiałów 

archiwalnych  

W ramach opracowania Mapy geośrodowiskowej Polski wyznaczono w zasięgu 

obszaru starachowicko-opolskiego: 5 obszarów prognostycznych oraz 18 obszarów 

perspektywicznych, a w granicach obszaru bialskiego: 60 obszarów perspektywicznych 

występowania kruszywa naturalnego. Część z tych obszarów zlokalizowana jest na terenach 

objętych ochroną przyrody, dlatego ewentualna działalność wydobywcza jest w ich zasięgu 

mocno ograniczona lub wręcz niemożliwa.  

Przy ustalaniu obszarów prognostycznych przeznaczonych do dalszych prac 

weryfikacyjnych i poszukiwawczo-rozpoznawczych brane były pod uwagę zarówno 

spodziewane parametry jakościowe kopaliny, jej miąższość i zasoby, jak i fakt, by tereny te 

były zlokalizowane poza obszarami, w których podjęcie eksploatacji może być utrudnione 

z uwagi na np.: ochronę przyrody i wód, czy zagospodarowanie terenu.  

Weryfikacja obszarów polegała głównie na analizie materiałów źródłowych, na 

podstawie których poszczególne obszary zostały wyznaczone, tj. dokumentacji geologicznych 

złóż zlokalizowanych w sąsiedztwie, sprawozdań z prac geologiczno-zwiadowczych 

i geologiczno-poszukiwawczych za kruszywem naturalnym, surowcami ilastymi lub kredą 

jeziorną, a także na analizie informacji o zagospodarowaniu i sposobie użytkowania terenu. 

Ponadto uwzględniono dane zawarte w Mapie geośrodowiskowej Polski w skali 1:50 000 

i w Szczegółowej mapie geologicznej Polski w skali 1:50 000, w tym profile punktów 

dokumentacyjnych (sondy mechaniczne, odsłonięcia). Wykorzystano również informacje 

o miejscach niekoncesjonowanej eksploatacji kopalin, zinwentaryzowane w bazie Kopaliny 

MgśP oraz dane uzyskane w ostatnich trzech latach, a zawarte w „Raportach z monitoringu 

odkrywkowej eksploatacji kopalin”.  

Przy wyborze poszczególnych obszarów kierowano się ustalonymi kryteriami, zgodnymi 

z obowiązującymi granicznymi wartościami parametrów definiujących złoże i jego granice 

dla kruszywa naturalnego (Rozporządzenie Ministra Środowiska…, 2015) oraz kryteriami 

ustalonymi w metodyce (Gabryś-Godlewska i in., 2021). 

Minimalna przewidywana wielkość zasobów dla pojedynczego obszaru musiała 

wynosić ponad 150 tys. ton. Przyjęta minimalna miąższość serii surowcowej wynosiła 2 m, 

a maksymalny stosunek grubości nadkładu do miąższości złoża – 0,3 (dla piasków 

skaleniowo-kwarcowych o przewidywanym punkcie piaskowym powyżej 75%) lub 1 (dla 

żwirów oraz piasków i żwirów o przewidywanym punkcie piaskowym poniżej 75%). 
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Maksymalna zawartość pyłów mineralnych powinna być niższa niż 10 lub 15% w zależności 

od przewidywanego punktu piaskowego. Zwrócono również uwagę aby wytypowane do 

dalszych prac obszary znajdowały się w niedalekim sąsiedztwie od projektowanych 

inwestycji liniowych.  

Do wstępnego oszacowania zasobów wybranych obszarów zastosowano metodę 

średniej arytmetycznej, polegającą na określeniu średnich wartości parametrów złożowych 

dla wydzielonych pól obliczeniowych, a następnie na obliczeniu i zsumowaniu ich zasobów. 

W wyniku przeprowadzonych analiz do dalszych badań wytypowano 17 obszarów: 

 14 z obszaru bialskiego, 

 3 z obszaru starachowicko-opolskiego.  

Łączne zasoby kruszywa naturalnego szacuje się na 81 388,3 tys. ton. 

Ich rozmieszczenie przedstawia Mapa lokalizacji wyznaczonych obszarów (zał. 1A, 1B). 

Podstawowe informacje o tych obszarach zostały zestawione w tabeli (zał. 2), a szczegółowy 

ich opis przedstawiono na Kartach charakterystyki obszaru prognostycznego (zał. 3A, 3B). 

 

5. Zakres projektowanych prac 

Z obszaru bialskiego do szczegółowego rozpoznania wskazuje się 14 obszarów 

prognostycznych (zał. 2, zał. 3A). W obrębie każdego obszaru prognostycznego proponuje się 

odwiercenie od 3 do 6 otworów wiertniczych, o głębokości uzależnionej od lokalnych 

warunków geologicznych, tzn. od: miąższości serii piaszczystej, grubości nakładu oraz 

głębokości występowania poziomu wodonośnego. Założona średnia głębokość otworów 

będzie się wahać od 4 do 10 metrów. Łącznie planuje się wykonanie 64 otworów o metrażu 

około 439 mb (zał. 2).  

Z obszaru starachowicko-opolskiego do szczegółowego rozpoznania wskazuje się 

3 obszary prognostyczne (zał. 2, zał. 3B). W obrębie każdego z nich proponuje się 

odwiercenie od 3 do 8 otworów wiertniczych, a założona średnia głębokość otworów będzie 

się wahać od 6 do 8 metrów. Łącznie planuje się wykonanie 14. otworów o metrażu około 

96 mb (zał. 2).  

Łącznie do szczegółowego rozpoznania z Rejonu 14 Polski wschodniej wskazuje się 

17 obszarów prognostycznych. W ich granicach proponuje się wykonanie 78 otworów 

o całkowitym metrażu około 535 mb (zał. 2, tab. 9).  
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Wszystkie zaproponowane prace i badania dla całego Rejonu 14 Polski wschodniej, 

zostaną wykonane zgodnie z wymogami przepisów Ustawy z dnia 09. czerwca 2011 r. Prawo 

geologiczno-górnicze (tekst jednolity – Dz. U. z 2021 r., poz. 1420, z późn. zmianami).  

Tabela 9. Zestawienie proponowanego zakresu prac dla Rejonu 14 Polski wschodniej 

 

Liczba obszarów 

wskazanych do 

rozpoznania 

Liczba 

otworów 

Średnia 

głębokość 

otworów 

(m) 

Metraż 

otworów 

(mb) 

Liczba próbek 

kruszywa 

naturalnego 

przewidziana 

do badań 

laboratoryjnych 

Obszar bialski 14 64 4-10 439 100 

Obszar starachowicko-

opolski 
3 14 6-8 96 21 

Rejon 14 Polski 

wschodniej (ogółem) 
17 78 4-10 535 121 

 

Zakres i kolejność prac będzie następująca: 

 przeprowadzenie wizji terenowych wszystkich 17. obszarów prognostycznych, w celu 

oceny głównych elementów rzeźby terenu, sprawdzenia ograniczeń w podjęciu 

eksploatacji (zabudowa mieszkaniowa, techniczna), wyznaczenia lokalizacji otworów 

badawczych.  

 opracowanie Projektu robót geologicznych, zgodnie z wymogami Rozporządzenia 

Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. (Dz. U. nr 288 z 2011, poz. 1696; wraz ze 

zmianą z 1. lipca 2015 r. – Dz. U. z 2015, poz. 964);  

 odbiór Projektu robót geologicznych przez zespół koordynujący oraz Komisję Opracowań 

Geologicznych; 

 skierowanie Projektu robót geologicznych do zatwierdzenia przez właściwego ministra 

ds. geologii; 

 wykonanie wszystkich prac, zgodnie z zatwierdzonym Projektem robót geologicznych; 

 opracowanie Dokumentacji geologicznej innej niż dokumentacja geologiczna złoża, 

dotycząca prac kartografii geologicznej dla rozpoznania obszarów prognostycznych 

występowania kruszywa piaskowo-żwirowego, zgodnie z wymogami Rozporządzenia 

Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 23 grudnia 2020 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 2449). 

 odbiór opracowanej Dokumentacji geologicznej innej przez zespół koordynujący; 

 przekazanie Dokumentacji geologicznej innej do organu zatwierdzającego Projekt robót 

geologicznych; 
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 zasilenie danymi aplikacji „Kopaliny” Platformy Integracyjnej MGśP. 

W Projekcie robót geologicznych zostanie przedstawiony i szczegółowo omówiony 

niezbędny do wykonania zakres prac i robót dla 17. obszarów prognostycznych (tab. 9), tzn.:   

 prace terenowe: wytyczenie i odwiercenie 78 otworów wiertniczych, obserwacje 

hydrogeologiczne, opis makroskopowy przewiercanych utworów, pobór próbek, w tym 

próbek do badań laboratoryjnych, określenie współrzędnych x i y otworów za pomocą 

odbiornika GPS w układzie „PL-1992” (Kod EPSG: 2180) ;  

 badania laboratoryjne ok. 121 próbek kruszywa naturalnego (wg obowiązujących norm 

(PN-EN)): analiza granulometryczna, oznaczenie punktu piaskowego (zawartość ziaren o 

średnicy poniżej 2 mm), oznaczenie zawartości pyłów mineralnych  <0,063 mm i <0,075 

mm, oznaczenie zawartości zanieczyszczeń organicznych, oznaczenie gęstości nasypowej 

w stanie luźnym i utrzęsionym, określenie mrozoodporności przy punkcie piaskowym 

<80%; 

 prace kameralne, zakończone wykonaniem Dokumentacji geologicznej innej, zgodnie 

z wymogami Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 23 grudnia 2020 r. 

(Dz. U. z 2020 r., poz. 2449).  
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Załącznik 1A. Mapa lokalizacji wyznaczonych obszarów prognostycznych w obrębie 

obszaru bialskiego.  

Załącznik 1B. Mapa lokalizacji wyznaczonych obszarów prognostycznych w obrębie obszaru 

starachowicko-opolskiego. 
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wschodniej. 

Załącznik 3A. Karty charakterystyki obszaru prognostycznego kruszywa naturalnego –  

Rejon 14 Polski wschodniej, obszar bialski (14 kart). 

Załącznik 3B. Karty charakterystyki obszaru prognostycznego kruszywa naturalnego –  

Rejon 14 Polski wschodniej, obszar starachowicko-opolski (3 karty). 

 


