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Karta charakterystyki obszaru prognostycznego kruszywa naturalnego 
WÓLKA KOMASZYCKA (0784_007) 

 

1. Lokalizacja i zagospodarowanie obszaru 

Obszar Wólka Komaszycka położony jest w województwie lubelskim, w powiecie 
opolskim, w gminach Opole Lubelskie i Chodel. Jego całkowita powierzchnia wynosi 
1 012 100 m2 (101,21 ha). W granicach niniejszego opracowania znajduje się północno-
zachodnia część tego obszaru, o powierzchni 322 300 m2 (32,23 ha), położona w rejonie 
Wólki Komaszyckiej, w gminie Opole Lubelskie. Zlokalizowany jest on na lewym brzegu 
rzeki Chodelki, na północ od zabudowań miejscowości Wólka Komaszycka (ryc. 1). Znaczna 
część powierzchni obszaru jest użytkowana rolniczo, jedynie północna jego część jest 
miejscami zalesiona. Na południe od obszaru, w odległości 2,5-3 km, przebiega droga 
wojewódzka nr 747 łącząca Opole Lubelskie z Lublinem. Na północny zachód i południowy 
wschód od obszaru znajdują się udokumentowane złoża piasków (ryc. 1).  

2. Budowa geologiczna 

Według Szczegółowej mapy geologicznej Polski w skali 1:50 000 (Marszałek, 2002) 
obszar Wólka Komaszycka położony jest w obrębie występowania piasków i mułków 
rzecznych i rzeczno-peryglacjalnych tarasów nadzalewowych rzeki Chodelki powstałych w 
okresie zlodowaceń północnopolskich (ryc. 2).  

Są to najczęściej piaski drobno- i średnioziarniste, niekiedy różnoziarniste 
z przewarstwieniami żwirów oraz piasków pyłowatych i mułków piaszczystych. Ich 
miąższość wynosi kilka metrów (3-5 m) (Marszałek, 2001). 

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 0784_007 (ryc. 3). 

3. Warunki geośrodowiskowe i hydrogeologiczne 

Obszar Wólka Komaszycka położony jest poza granicami obszarów podlegających 
ochronie prawnej ze względu na cenne walory przyrodnicze, z wyjątkiem jego wschodniej, 
niewielkiej części, która znajduje się w granicach Chodelskiego Obszaru Chronionego 
Krajobrazu (ryc. 3). Na południowy zachód od miejscowości Wólka Komaszycka znajduje się 
specjalny obszar ochrony siedlisk Komaszyce należący do europejskiej sieci ekologicznej 
Natura 2000. Miejscami południowa granica obszaru prognostycznego zbliża się do granicy 
tego obszaru. Obszar Wólka Komaszycka zlokalizowany jest w zlewni rzeki Chodelki, która 
jest prawobrzeżnym dopływem Wisły. Chodelka przepływa w bliskim sąsiedztwie północnej 
granicy obszaru. Cały obszar zlokalizowany jest w granicach wstępnie projektowanego 
obszaru ochronnego głównego zbiornika wód podziemnych GZWP nr 406 – Niecka Lubelska 
(Lublin). Do rozpoznania wskazano część obszaru o powierzchni 289 852 m2 (28,99 ha) 
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zlokalizowaną poza obszarami przyrodniczymi podlegającymi ochronie (obszar chronionego 
krajobrazu). 

4. Omówienie dotychczasowych wyników badań 

W granicach obszaru Wólka Komaszycka ani w jego bezpośrednim sąsiedztwie nie 
wykonano żadnych prac geologiczno-rozpoznawczych. W 2015 r. w ramach opracowania 
warstwy normatywnej Kopaliny będącej częścią Mapy geośrodowiskowej Polski w skali 
1:50 000 zinwentaryzowano jedno wyrobisko, w którym wydobywano piasek. Eksploatację 
kopaliny prowadzono w wyrobisku wgłębnym, suchym o powierzchni około 1000 m2 
(49x22 m). Miąższość kopaliny w odsłonięciu wynosiła od 0,8 do 1,8 m, a grubość nadkładu 
od 0,1 do 0,3 m. Wyrobisko to figurowało w bazie Kopaliny pod numerem 0784_020 (fot. 1). 

 

 

Fot. 1. Punkt niekoncesjonowanej eksploatacji nr 0784_020 wg stanu na marzec 2015 r. 

W 2020 r. podczas kontroli punktów niekoncesjonowanej eksploatacji (PNE), w 
obszarze Wólka Komaszycka, zinwentaryzowano dwa wyrobiska, które znalazły się w bazie 
Kopaliny pod numerami 100612_081, 100612_083 (punkt zinwentaryzowany w 2015 r. jako 
0784_020). Pięć punktów: 100612_085, 100612_087 (fot. 2), 100612_090, 100612_092 
(fot. 3), 100612_093 zinwentaryzowano w pobliżu omawianego obszaru (ryc. 1). 
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W tabeli 1 przedstawiono informacje o punktach niekoncesjonowanej eksploatacji, 
położonych w granicach obszaru lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie, zebrane podczas 
inwentaryzacji w 2020 roku (Bąk, Milianowicz, 2020). 

 
Tabela 1. Zestawienie danych o punktach niekoncesjonowanej eksploatacji 

zinwentaryzowanych w 2020 roku 

Numer 
punktu 

Kopalina/ 
wiek 

Powierzchnia 
(m2) 

Nadkład 
(m) 

Miąższość 
(m) 

Warunki 
hydrogeologiczne 

wyrobiska 
Stan PNE 

100612_081 piasek/ 
czwartorzęd 

360 0,2 – 0,3 1,3 – 2,2 suche zaniechane 

100612_083 piasek/ 
czwartorzęd 

390 0,0 – 0,5 1,5 suche zaniechane 

100612_085 piasek/ 
czwartorzęd 

120 0,0 – 0,2 3,5 – 3,8 suche eksploatowane 

100612_087 piasek/ 
czwartorzęd 

440 0,2 – 0,3 4,8 – 5,7 suche eksploatowane 

100612_090 piasek/ 
czwartorzęd 

400 0,3 – 0,4 1,7 – 2,1 suche zaniechane 

100612_092 piasek/ 
czwartorzęd 

160 0,2 – 0,3 1,8 – 2,7 suche eksploatowane 

100612_093 piasek/ 
czwartorzęd 

120 0,1 – 0,2 1,7 – 1,8 suche zaniechane 

 

 

Fot. 2. Punkt niekoncesjonowanej eksploatacji nr 100612_087  
wg stanu na październik 2020 r. 
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Fot. 3. Punkt niekoncesjonowanej eksploatacji nr 100612_092  
wg stanu na październik 2020 r. 

 
W odległości około 1 km na SE od wschodniej granicy obszaru udokumentowano złoże 

piasku „Wólka Komaszycka I” (Szydeł, Szydeł, 2018). Złoże zostało rozpoznane w tych 
samych utworach, które występują w analizowanym obszarze (Marszałek, 2002).  

W celu udokumentowania złoża, o powierzchni 1,48 ha, odwiercono 8 otworów 
o głębokości 6 m każdy. W żadnym z otworów nie nawiercono zwierciadła wody. Kopalinę 
złoża stanowią piaski średnioziarniste o miąższości od 4,2 do 5,7 m (śr. 5,2 m) zalegające pod 
nadkładem o grubości od 0,3 do 1,8 m (śr. 0,76 m). Stosunek N/Z wynosi od 0,05 do 0,43. 
Zasoby geologiczne złoża wynoszą 124 943 t. 

Parametry jakościowe piasków ze złoża „Wólka Komaszycka I” są następujące: 
• punkt piaskowy: 98,8 – 100%; śr. 99,4% 
• zawartość pyłów mineralnych: 0,2 – 0,7%; śr. 0,5% 

• gęstość nasypowa w stanie utrzęsionym: 1,602 – 1,618 t/m3; śr. 1,61 t/m3 
Piaski ze złoża „Wólka Komaszycka I” mogą być stosowane w budownictwie, 

drogownictwie oraz do robót ziemnych. Nie spełniają natomiast wymagań normy (BN-
88/8932-02 Podtorze i podłoże kolejowe. Roboty ziemne) dla budowy żadnej z warstw nasypu 
ze względu na zbyt niski wskaźnik uziarnienia. 

W załączniku do karty zestawiono profile archiwalnych otworów dokumentujących 
złoże „Wólka Komaszycka I” (ryc. 1). 
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5. Charakterystyka złożowa obszaru prognostycznego 

Powierzchnia obszaru Wólka Komaszycka wynosi 32,23 ha. Do dalszego rozpoznania 
wskazano teren zlokalizowany poza obszarami przyrodniczymi prawnie chronionymi. Po 
uwzględnieniu włączeń powierzchnia obszaru wytypowanego do rozpoznania wynosi 
28,99 ha.  

Można założyć, że parametry geologiczno-górnicze i jakościowe kopaliny będą 
zbliżone do parametrów złoża „Wólka Komaszycka I”, ponieważ zarówno złoże, jak 
i analizowany obszar położone są w obrębie tego samego wydzielenia geologicznego 
budującego taras nadzalewowy rzeki Chodelki. Na podstawie danych z punktów 
niekoncesjonowanej eksploatacji zlokalizowanych w granicach obszaru oraz w jego 
sąsiedztwie wynika, że miąższość utworów piaszczystych wynosi od 1,3 do 5,7 m. Grubość 
nadkładu jest niewielka i zmienia się od 0,0 do 0,5 m. Wyrobiska PNE są suche (tab. 1). 
 
Przewidywana powierzchnia – 289 852 m2 (28,99 ha) 
Przewidywana średnia miąższość kopaliny – 5,0 m 
Przyjęta gęstość nasypowa w stanie zagęszczonym – 1,6 t/m3 
Przewidywane zasoby – 2 318,8 tys. t 
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Załącznik do Karty obszaru prognostycznego kruszywa naturalnego  

WÓLKA KOMASZYCKA 

Profile archiwalnych otworów wiertniczych 

Otwory dokumentujące złoże Wólka Komaszycka I (ID MIDAS 19220) (Szydeł, Szydeł, 2018) 

(numeracja otworów zgodna z dokumentacją geologiczną złoża) 

Otwór 1 

rzędna: 176,70 m n.p.m.    data wykonania: 2018 r. 

0,0 – 0,4 humus piaszczysto-pylasty 

0,4 – 1,4 glina piaszczysta z wkładkami piasku gliniastego, rdzawego 

1,4 – 1,8 glina z otoczakami 

1,8 – 6,0 piasek średnioziarnisty od żółtego w stropie po jasnożółty w spągu, suchy 

wiek kopaliny: czwartorzęd 

zw. wody: otwór suchy 

 

Otwór 2 

rzędna: 175,70 m n.p.m.    data wykonania: 2018 r. 

0,0 – 0,4 humus piaszczysto-pylasty 

0,4 – 1,0 glina piaszczysta z wkładkami piasku gliniastego, rdzawego 

1,0 – 1,7 glina z otoczakami 

1,7 – 6,0 piasek średnioziarnisty od żółtego w stropie po jasnożółty w spągu, suchy 

wiek kopaliny: czwartorzęd 

zw. wody: otwór suchy 

 

Otwór 3 

rzędna: 175,20 m n.p.m.    data wykonania: 2018 r. 

0,0 – 0,4 humus piaszczysto-pylasty 

0,4 – 1,0 glina z otoczakami 

1,0 – 6,0 piasek średnioziarnisty od żółtego w stropie po jasnożółty w spągu, suchy 

wiek kopaliny: czwartorzęd 

zw. wody: otwór suchy 

 

Otwór 4 

rzędna: 174,60 m n.p.m.    data wykonania: 2018 r. 

0,0 – 0,3 humus piaszczysto-pylasty 

0,3 – 6,0 piasek średnioziarnisty od żółtego w stropie po jasnożółty w spągu, suchy 

wiek kopaliny: czwartorzęd 

zw. wody: otwór suchy 

 



7 

 

Otwór 5 

rzędna: 174,50 m n.p.m.    data wykonania: 2018 r. 

0,0 – 0,4 humus piaszczysto-pylasty 

0,4 – 6,0 piasek średnioziarnisty od żółtego w stropie po jasnożółty w spągu, suchy 

wiek kopaliny: czwartorzęd 

zw. wody: otwór suchy 

 

Otwór 6 

rzędna: 172,70 m n.p.m.    data wykonania: 2018 r. 

0,0 – 0,3 humus piaszczysto-pylasty 

0,3 – 6,0 piasek średnioziarnisty od żółtego w stropie po jasnożółty w spągu, suchy  

wiek kopaliny: czwartorzęd 

zw. wody: otwór suchy 

 

Otwór 7 

rzędna: 172,10 m n.p.m.    data wykonania: 2018 r. 

0,0 – 0,3 humus piaszczysto-pylasty 

0,3 – 6,0 piasek średnioziarnisty od żółtego w stropie po jasnożółty w spągu, suchy 

wiek kopaliny: czwartorzęd 

zw. wody: otwór suchy 

 

Otwór 8 

rzędna: 171,60 m n.p.m.    data wykonania: 2018 r. 

0,0 – 0,3 humus piaszczysto-pylasty 

0,3 – 6,0 piasek średnioziarnisty od żółtego w stropie po jasnożółty w spągu, suchy 

wiek kopaliny: czwartorzęd 

zw. wody: otwór suchy 
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100612_092

Objaśnienia:

archiwalny otwór wiertniczy (numer otworu 
zgodny z opracowaniem archiwalnym)
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obszar Wólka Komaszycka
0784_007

złoże i jego numer w bazie MIDAS19220 punkt niekoncesjonowanej eksploatacji kopaliny
i jego nr w bazie  MGśPKopaliny

granica obszaru perspektywicznego 
i jego numer w bazie  MGśPKopaliny

0784_007
obszar prognostyczny wskazany do dalszego rozpoznania

100612_081

100612_093

19220

14182
20354
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Objaśnienia:

obszar Wólka Komaszycka
0784_007

Ryc. . 2 Obszar na tle Szczegółowej mapy geologicznej Polski WÓLKA KOMASZYCKA 
w skali 1:50 000, arkusz 0784 Chodel

złoże i jego numer w bazie MIDAS19220

Objaśnienia wydzieleń geologicznych:

1  - torfy

15 - piaski i mułki rzeczne i rzeczno-peryglacjalne tarasów nadzalewowych

18 - piaski ze żwirami wodnolodowcowe

10/19  - piaski i mułki (pyły) zwietrzelinowe (eluwialne) na glinach zwałowych

2  - namuły i namuły torfiaste

5  - piaski rzeczne tarasów zalewowych

9  - piaski eoliczne w wydmach

19 - gliny zwałowe4  - piaski i gliny (mady) tarasów zalewowych

7  - mułki, gliny i piaski pyłowate, deluwialne

17 - piaski tarasów kemowych

36 - kreda pisząca i margle

granica obszaru perspektywicznego 
i jego numer w bazie  MGśPKopaliny

0784_007

skala 1 : 50 000

1 1

37

4

19

19

6
12

37

10/19

4

ważniejsze źródła

14182

20354

19220

CZWARTORZĘD - HOLOCEN

31

CZWARTORZĘD NIEROZDZIELONY
6  - piaski i piaski pyłowate, deluwialne

CZWARTORZĘD - PLEJSTOCEN

10 - piaski i mułki (pyły) zwietrzelinowe (eluwialne) 

8/19  - piaski eoliczne na glinach zwałowych

CZWARTORZĘD - PLEJSTOCEN - zlodowacenie północnopolskie

12 - mułki i mułki piaszczyste, lessopodobne
12/19 - mułki i mułki piaszczyste, lessopodobne na glinach zwałowych

CZWARTORZĘD - PLEJSTOCEN - zlodowacenie Odry

KREDA GÓRNA
31 - opoki z wkładkami wapieni i margli

37 - margle i opoki z wkładkami kredy piszącej

29

PALEOGEN DOLNY
29 - gezy

15

wybrane ważniejsze wyrobiska 
(P - piaskownie, G - glinianki)P
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łąki  na glebach pochodzenia organicznego

Objaśnienia:

grunty orne (klasy I-IVa użytków rolnych)

lasy

granice terenów zarządzanych przez GDLP

warunki korzystne podłoża budowlanego

p/Q

Ryc. 3. Obszar na tle planszy A Mapy geośrodowiskowej WÓLKA KOMASZYCKA 
Polski (II) w skali 1:50 000, arkusz 0784 Chodel

obszar Wólka Komaszycka
0784_007

obszary Natura 2000: specjalny obszar ochrony siedlisk
(PLH060063 - , PLH060054 - e)Komaszyce Opole Lubelski

ujęcie wód podziemnych o wydajności ≥ 50 m /h3

(k-komunalne, p-przemysłowe, Q - wiek ujmowanych 
utworów; Q - czwartorzęd, Cr - kreda)

granica gminy, miasta

granica działu wodnego trzeciego rzędu

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

granica obszaru chronionego krajobrazu

torfy (t/Q - symbol kopaliny/symbol jednostki 
stratygraficznej; t - torfy, Q - czwartorzęd))

granica obszaru o negatywnych wynikach 
rozpoznania (w - rodzaj kopaliny, wapienie)

wyrobisko

kopalnia czynna

pomnik przyrody żywej

użytek ekologiczny

stanowisko archeologiczne

zabytek sakralny

źródło

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

11603 KOŻUCHÓWKA

głaz narzutowy o średnicy >1,5m 
niezakwalifikowany jako pomnik przyrody

granica obszaru perspektywicznego 
i jego numer w bazie  MGśPKopaliny

0784_007

t/Q

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

obszar i teren górniczy nie dające się 
odwzorować w skali mapy

warunki niekorzystne, utrudniające budownictwogranica obszaru prognostycznego

granica powiatu

w

granica działu wodnego czwartego rzędu

 


