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Karta charakterystyki obszaru prognostycznego kruszywa naturalnego 

WISZNICE (0642_002) 
 

1. Lokalizacja i zagospodarowanie obszaru 

Obszar Wisznice zlokalizowany jest w województwie lubelskim, w powiecie bialskim, 

w gminie Wisznice. Rozciąga się on na terenach leśnych położonych na północny zachód od 

miejscowości Wisznice. Jego powierzchnia wynosi około 298 900 m2 (29,89 ha). Obszar 

przecinają drogi leśne o nieutwardzonej nawierzchni. Nad jego południową częścią 

przebiegają dwie linie energetyczne. Po zachodniej stronie obszaru znajduje się droga 

wojewódzka nr 812, która prowadzi z Wisznic do Białej Podlaskiej. W odległości około 

2,5 km na południe od obszaru biegnie droga krajowa nr 63 prowadząca w kierunku 

wschodnim do Sławatycz a w zachodnim do – Radzynia Podlaskiego (ryc. 1).  

2. Budowa geologiczna 

Według Szczegółowej mapy geologicznej Polski w skali 1:50 000 (Dolecki i in., 1990) 

omawiany obszar położony jest w obrębie równiny wodnolodowcowej zbudowanej z piasków 

i piasków ze żwirem z okresu zlodowaceń środkowopolskich oraz piasków eolicznych 

(ryc. 2). Osady wodnolodowcowe w tym rejonie charakteryzują się dość znaczną zmiennością 

parametrów uziarnienia. Są to przeważnie piaski średnio- i gruboziarniste z domieszką 

żwirów. Niekiedy w ich stropie zalegają piaski pyłowate, natomiast w partiach spągowych – 

piaski drobnoziarniste. Miejscami na osadach wodnolodowcowych występują piaski eoliczne 

budujące wydmy. Miąższość piasków eolicznych na ogół nie przekracza 3-4 m, maksymalnie 

może osiągać 5,5 m. Wydmy zbudowane są z piasków głównie drobnoziarnistych, o ziarnach 

dość dobrze obtoczonych (Dolecki i in., 1995). 

W ramach prac, związanych z opracowaniem Mapy geośrodowiskowej Polski (II) 

(Formowicz, Grędysa, 2017) w rejonie tym, wskazano obszar perspektywiczny piasków, który 

w bazie MGśP Warstwa normatywna Kopaliny  ma identyfikator 0642_002 (ryc. 3).  

3. Warunki geośrodowiskowe i hydrogeologiczne 

Obszar Wisznice położony jest poza granicami obszarów podlegających ochronie 

prawnej ze względu na cenne walory przyrodnicze. W pobliżu obszaru, wzdłuż jego 

południowej i zachodniej granicy przepływa rzeka Zielawa – prawobrzeżny dopływ Krzny. W 

jej dolinie powstały łąki na glebach pochodzenia organicznego podlegające ochronie. Na 

południowy wschód od obszaru, w Wisznicach, w odległości około 1 km zlokalizowane jest 

komunalne ujęcie wód podziemnych z utworów paleogenu i neogenu (ryc. 3).  

4. Omówienie dotychczasowych wyników badań 

W rejonie obszaru Wisznice oprócz prac związanych z określeniem prawidłowości 

występowania lokalnych złóż kruszywa naturalnego (Falkowski, 1984) nie wykonano innych 

prac geologiczno-poszukiwawczych. W ramach tego zadania w granicach omawianego 

obszaru sprofilowano wyrobisko (W42) a poza nim odwiercono jedna sondę (S41). W wyniku 
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wykonanych prac stwierdzono występowanie utworów piaszczystych, co najmniej do 

głębokości 2 m. W załączniku do karty zostały zestawione profile wyrobisk i sond z 

opracowania Falkowskiego (1984), które zlokalizowane są w granicach obszaru 

prognostycznego lub w jego sąsiedztwie (ryc. 1). 

W 2014 r. w ramach opracowania warstwy normatywnej Kopaliny będącej częścią 

Mapy geośrodowiskowej Polski w skali 1:50 000 zinwentaryzowano wyrobisko, które w 

bazie Kopaliny figuruje pod numerem 0642_007. W wyrobisku stokowo-wgłębnym 

eksploatowane były wówczas piaski o miąższości od 1,8 do 4,7 m występujące pod 

nadkładem o grubości od 0,1 do 0,3 m. Maksymalna długość wyrobiska wynosiła 50 m, a 

szerokość 20 m. Wyrobisko było częściowo zawodnione (fot. 1). 

 

 

Fot. 1. Punkt niekoncesjonowanej eksploatacji nr 0642_007 wg stanu na sierpień 2014 r. 

5. Charakterystyka złożowa obszaru prognostycznego 

Obszar występowania piasków Wisznice zajmuje powierzchnię 29,89 ha. Pod 

niewielkim nadkładem (0,1-0,3 m) występują piaski drobno- i średnioziarniste. Na podstawie 

istniejącego wyrobiska (0642_007) można założyć, że miąższość piasków wynosi, co 

najmniej od 2 do 5 m. Poziom wód gruntowych występuje na głębokości około 2-3 m. Ze 

względu na częściowe zawodnienie serii złożowej do obliczeń przyjęto średnią miąższość 

3 m.  
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Przewidywana powierzchnia – 298 900 m2 (29,89 ha) 

Przewidywana średnia miąższość kopaliny – 3,0 m 

Przyjęta gęstość nasypowa w stanie zagęszczonym – 1,7 t/m3 

Przewidywane zasoby – 1 524,4 tys. t 
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Załącznik do Karty obszaru prognostycznego kruszywa naturalnego WISZNICE 

Profile wyrobisk i sond z opracowania Falkowskiego (1984) 

(numeracja wyrobisk i sond zgodna z opracowaniem archiwalnym) 

Sonda S41 

0,0 – 0,5 piasek drobnoziarnisty, żółty, wydmowy 

0,5 – 0,9 piasek pylasty, j. szary 

0,9 – 1,2 piasek średnioziarnisty, j. szary 

1,2 – 1,8 piasek drobnoziarnisty, j. szary 

 

Wyrobisko W42 (piaskownia na wydmie o wymiarach 20 x 30 m) 

0,0 – 0,2 gleba piaszczysta, szara 

0,2 – 2,0 piasek drobnoziarnisty, j. żółty, wydmowy 

 

 



Objaśnienia:

granica obszaru perspektywicznego 
i jego numer w bazie Kopaliny MGśP

archiwalny otwór wiertniczy lub wyrobisko 
(nr otworu zgodny z opracowaniem archiwalnym)

W42

R
yc. 1. O

bszar W
ISZ

N
IC

E
 na podkładzie topografi

cznym

punkt niekoncesjonowanej eksploatacji kopaliny
i jego numerr w bazie Kopaliny MGśP

obszar Wisznice
0642_002

0642_002

0642_007

obszar prognostyczny wskazany do dalszego rozpoznania



obszar Wisznice
0642_002

Objaśnienia:

Ryc. 2. Obszar Wisznice na tle Szczegółowej mapy geologicznej Polski 
w skali 1:50 000, arkusz 0642 Wisznice

złoże wybilansowane i jego nazwaDubica Górna

Objaśnienia wydzieleń geologicznych:

wybrane ważniejsze wyrobiska (P - piaskownie, 
G - glinianki, PŻ - piaskownie-żwirownie)

li Q      - namuły zagłębień bezodpływowychn h

g 1Q  g p3 - gliny zwałowe

nt/pm     - namuły torfiaste na piaskach i mułkach jeziorno-
                  rozlewiskowych zl. północnopolskiego

pż/g      - piaski i żwiry lodowcowe na glinach zwałowych

d
Q        p - piaski deluwialne

li Q  pm p4 - piaski i mułki jeziorno-rozlewiskowe

e
Q       p - piaski eoliczne

Q        tn h - torfy niskie

tn/pm     - torfy niskie na piaskach i mułkach 
                 rzeczno-rozlewiskowych

fg 1
Q  p2 p3 - piaski i piaski ze żwirami wodnolodowcowe górne

k 1
Q     p p3 - piaski, żwiry i mułki kemów

gs 1
Q  p p3 - piaski akumulacji szczelinowej

0642_002

Dubica Górna

g 1Q  g p3

fg 1Q  p2 p3

p/g      - piaski akumulacji szczlinowej na glinach zwałowych
                  zlodowacenia środkowopolskiego

                 zlodowacenia środkowopolskiego

pż/g

CZWARTORZĘD - HOLOCEN

CZWARTORZĘD NIEROZDZIELONY

CZWARTORZĘD - PLEJSTOCEN - zl. północnopolskie

CZWARTORZĘD - PLEJSTOCEN - zl. środkowopolskie

granica obszaru perspektywicznego 
i jego numer w bazie Kopaliny MGśP

P

skala 1 : 50 000



Objaśnienia:

warunki niekorzystne, utrudniające budownictwo

granica obszaru perspektywicznego 
i jego numer w bazie Kopaliny MGśP

piaski (p/Q - symbol kopaliny/symbol jednostki 
stratygraficznej; p - piaski, Q - czwartorzęd)

kopalnia nieczynna

grunty orne (klasy I-IVa użytków rolnych)

lasy

granice terenów zarządzanych przez GDLP

warunki korzystne podłoża budowlanego

granica gminy, miasta

p/Q

Ryc. 3. Obszar WISZNICE na tle planszy A Mapy geośrodowiskowej Polski (II) 
w skali 1:50 000, arkusz 0642 Wisznice

obszar Wisznice 
0642_002

łąki na glebach pochodzenia organicznego

9002 DUBICA GÓRNA

zabytek sakralny

pomnik przyrody żywej

3ujęcie wód podziemnych o wydajności ≥ 50 m /h
(k-komunalne, Pg+Ng - wiek ujmowanych utworów)

punkt niekoncesjonowanej eksploatacji 
kopaliny (p-rodzaj kopaliny; piaski)

symbol złoża, jego numer w bazie MIDAS 
oraz nazwa złoża małokonfliktowego

0642_002

skala 1 : 50 000
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