
Karta charakterystyki obszaru prognostycznego kruszywa naturalnego 

MOTWICA (0643_004) 
 

1. Lokalizacja i zagospodarowanie obszaru 

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

w gminie Sosnówka. Jego powierzchnia wynosi 469 200 m2 (46,92) ha. Około 5% 

powierzchni obszaru zajmują lasy państwowe, pozostała część jest użytkowana rolniczo. 

Omawiany obszar położony jest pomiędzy miejscowościami Motwica na północy 

i Pogorzelec na wschodzie. Miejscowości te znajdują się w odległości około 1,5 km od 

granicy obszaru. W kierunku zachodnim i południowym od obszaru występują kompleksy 

lasów państwowych i prywatnych. W odległości około 650 m na NW od obszaru przebiega 

linia energetyczna. Wzdłuż północnej granicy obszaru biegnie droga o nawierzchni 

nieutwardzonej, która łączy się z drogami utwardzonymi w Motwicy, Pogorzelcu 

i Ratajewiczach. Około 3,5 km na zachód od obszaru Motwica przebiega droga wojewódzka 

nr 812 umożliwiająca połączenie z Białą Podlaską i Włodawą.  

W pobliżu obszaru udokumentowano kilka złóż piasku. Dwa z nich graniczą z 

obszarem Motwica (ryc. 1).  

2. Budowa geologiczna 

Według Szczegółowej mapy geologicznej Polski w skali 1:50 000 (Wodyk, 2001) 

obszar Motwica położony jest w obrębie jednego z kemów występujących na wysoczyźnie 

morenowej (ryc. 2). Pagórki te powstały w okresie zlodowaceń środkowopolskich 

(zlodowacenie Odry). Zbudowane są one z piasków warstwowanych różnej granulacji, 

szarobeżowych, z domieszką żwirów i głazów o średnicy do 20 cm, z pakietami piasków 

pyłowatych i pyłów szarozielonych i oliwkowych. W stropie do głębokości 0,9-1,2 m zalegają 

najczęściej gliny zwałowe lub zaglinione piaski drobnoziarniste. Osady te osiągają miąższość 

do 15 m i prawdopodobnie są zaburzone glacitektonicznie (Wodyk, 2000). 

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 0643_004 (ryc. 3).  

3. Warunki geośrodowiskowe i hydrogeologiczne 

Obszar Motwica położony jest poza granicami obszarów podlegających ochronie 

prawnej ze względu na cenne walory przyrodnicze (ryc. 3). W odległości 1 km od jego granic 

również nie ma żadnych form ochrony przyrody. Około 5% powierzchni obszaru, w jego 

środkowej i południowej części, zajmują lasy.  

Omawiany obszar zlokalizowany jest na dziale wodnym IV rzędu. Jego północna część 

położona jest w zlewni Zielawy, która uchodzi do Krzny, natomiast południowa część 

odwadniana jest przez Romanówkę uchodzącą do Hanki – lewobrzeżnego dopływu Bugu.  

 



4. Omówienie dotychczasowych wyników badań 

W granicach obszaru Motwica, oprócz rozpoznania związanego z udokumentowaniem 

dwóch złóż piasku, nie wykonano innych prac geologiczno-rozpoznawczych. W 1986 r. 

obszar Motwica znalazł się w granicach terenu badań związanych z określeniem 

prawidłowości występowania lokalnych złóż kruszywa naturalnego (Falkowski, 1986). 

W ramach tego zadania w omawianym obszarze sprofilowano jedno wyrobisko (W24, zwane 

Popówką)) oraz odwiercono dwie sondy ręczne (S25, S26).  

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

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

które w bazie Kopaliny figuruje pod numerem 0643_016. W wyrobisku stokowo-wgłębnym 

eksploatowane były wówczas piaski o miąższości od 1,5 do 3,6 m występujące pod 

nadkładem o grubości od 0,1 do 2 m. Maksymalna długość wyrobiska wynosiła 250 m, a 

szerokość 180 m (fot. 1-2). 

 

 

Fot. 1. Punkt niekoncesjonowanej eksploatacji nr 0643_016 wg stanu na sierpień 2014 r. 

 

 



 

Fot. 2. Zdjęcie ściany wyrobiska nr 0643_016 wg stanu na sierpień 2014 r. 

 

Obszar Motwica graniczy z dwoma udokumentowanymi złożami piasku: „Motwica” 

(Stec, 2008) i „Motwica I” (Chwesiuk, 2015). W tabeli 1 zestawiono informacje 

o parametrach geologiczno-górniczych tych złóż oraz jakości kopaliny zbadanej 

w wymienionych złożach. 

Według orzeczeń zamieszczonych w dokumentacjach geologicznych, parametry 

jakościowe kopaliny z obu złóż nie spełniają norm dla piasków do zapraw budowlanych, 

kruszywa mineralnego do betonu, kruszywa naturalnego do nawierzchni drogowych. Piaski te 

mogą być stosowane do robót ziemnych w drogownictwie.  

W załączniku do karty zostały zestawione profile archiwalnych otworów wiertniczych, 

dokumentujących złoża „Motwica” i „Motwica I” oraz profile wyrobisk i sond z opracowania 

Falkowskiego (1986), które zlokalizowane są wzdłuż granicy obszaru prognostycznego lub w 

jego bezpośrednim sąsiedztwie (ryc. 1). 

 

 

 



 

Tabela 1 Zestawienie informacji o udokumentowanych złożach piasków, graniczących z obszarem Motwica 

Nazwa złoża 

/ID MIDAS 

stan 

zagospoda-

rowania 

kopalina 

/wiek 

powierz- 

chnia złoża  

(ha) 

Parametry geologiczno-górnicze złoża Parametry jakościowe kopaliny 

grubość 

nadkładu 

(m) 

 

od-do/śr. 

miąższość 

złoża 

(m) 

 

od-do/śr. 

N/Z 

 

od-do/śr. 

głębokość 

spągu złoża 

(m p.p.t.) 

 

od-do/śr. 

zawodnienie 

złoża 

punkt 

piaskowy (%) 

 

od-do/śr. 

zawartość 

pyłów 

mineralnych 

(%) 

 

od-do/śr. 

gęstość 

nasypowa 

w stanie 

utrzęsionym 

(t/m3) 

od-do/śr. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Motwica 

12024 
Z p/Q 1,45 0,3-2,0/1,13 1,8-10,3/5,2 

0,12-1,11/ 

0,22 
2,5-11,5/6,3 

częściowo 

zawodnione 
71,3-100/85,4 1,9-8,1/4,6 1,59-1,84/1,73 

Motwica I 

17610 
N p/Q 1,11 0,3-1,6/0,57 2,2-7,5/5,2 0,05-0,15 3,0-7,9/5,7 suche 87,6-100/97,2 2,5-7,9/4,8 1,51-1,90/1,72 

 

Rubryka 2: Z – złoże zaniechane, N – złoże niezagospodarowane 

Rubryka 3: rodzaj kopaliny: p – piasek; wiek kopaliny: Q – czwartorzęd 
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5. Charakterystyka złożowa obszaru prognostycznego 

Obszar występowania piasków Motwica zajmuje powierzchnię 46,92 ha. Do dalszego 

rozpoznania wskazano prawie całą jego powierzchnię. Wyłączono z niej tereny zalesione 

w południowej części obszaru. 

Powierzchnia wytypowanego obszaru wynosi około 443 900 m2 (44,39 ha) (ryc. 1). 

Miąższość kopaliny w 13 archiwalnych otworach, dokumentujących złoża, zlokalizowanych 

wzdłuż granicy obszaru Motwica zmienia się od 1,8 do 10,3 m (śr. 5,2 m). W nadkładzie, o 

grubości od 0,3 do 2 m, występują: gleba, glina piaszczysta, piasek pylasty, piasek gliniasty. 

Zwierciadło wody nawiercono w 5 otworach, na głębokości od 6,2 m do 10,6 m. 

 

Przewidywana powierzchnia – 443 900 m2 (44,39 ha) 

Przewidywana średnia miąższość kopaliny – 5,0 m 

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

Przewidywane zasoby – 3 773,2 tys. t 
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Załącznik do Karty obszaru prognostycznego kruszywa naturalnego  

MOTWICA 

Profile archiwalnych otworów wiertniczych 

Otwory dokumentujące złoże „Motwica” (ID MIDAS 12024) (Stec, 2008) 

(numeracja otworów zgodna z dokumentacją geologiczną złoża, M – skrót nazwy złoża) 

 

Otwór 1/M 

rzędna: 169,10 m n.p.m.    data wykonania: 09.2008 r. 

0,0 – 0,3 gleba, c. szara 

0,3 – 2,5 piasek drobny, żółty 

2,5 – 2,9 glina, brązowa 

2,9 – 3,5 piasek średni przewarstwiony piaskiem gliniastym, żółty 

3,5 – 4,5 pył piaszczysty, żółty 

4,5 – 8,0 piasek pylasty, beżowy 

wiek kopaliny: czwartorzęd 

zw. wody: otwór suchy 

Otwór 2/M 

rzędna: 170,10 m n.p.m.    data wykonania: 09.2008 r. 

0,0 – 0,2 gleba, c. szara 

0,2 – 1,2 glina, brązowa a 

1,2 – 7,6 piasek gruby i gliniasty, beżowy 

7,6 – 8,0 piasek pylasty, brązowy 

8,0 – 11,5 pospółka, brązowa 

11,5 – 12,0 pył piaszczysty, szary 

wiek kopaliny: czwartorzęd 

zw. wody: 10,60 m p.p.t. 

 

Otwór 3/M 

rzędna: 169,30 m n.p.m.    data wykonania: 09.2008 r. 

0,0 – 0,3 gleba, c. szara 

0,3 – 1,0 piasek gliniasty, rudy 

1,0 – 3,5 pospółka, brązowa 

3,5 – 7,5 piasek gruby, brązowo-szary 

7,5 – 8,0 piasek pylasty, beżowo-szary 

wiek kopaliny: czwartorzęd 

zw. wody: otwór suchy 
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Otwór 4/M 

rzędna: 168,90 m n.p.m.    data wykonania: 09.2008 r. 

0,0 – 0,4 gleba, c. szara 

0,4 – 2,0 piasek gliniasty, brązowy 

2,0 – 3,8 piasek drobny, żółty 

3,8 – 5,0 piasek pylasty, żółto-szary 

wiek kopaliny: czwartorzęd 

zw. wody: otwór suchy 

 

Otwory dokumentujące złoże „Motwica I” (ID MIDAS 17610) (Chwesiuk, 2015) 

(numeracja otworów zgodna z dokumentacją geologiczną złoża, MI – skrót nazwy złoża) 

Otwór 1/MI 

rzędna: 169,90 m n.p.m.    data wykonania: 17.02.2015 r. 

0,0 – 0,3 gleba 

0,3 – 2,5 piasek drobny, beżowy 

2,5 – 3,0 piasek drobny, żółty z domieszką żwiru 

3,0 – 5,0 pył piaszczysty, żółty 

wiek kopaliny: czwartorzęd 

zw. wody: otwór suchy 

Otwór 2/MI 

rzędna: 170,00 m n.p.m.    data wykonania: 17.02.2015 r. 

0,0 – 0,3 gleba 

0,3 – 1,0 piasek gliniasty, żółty 

1,0 – 1,6 glina piaszczysta, żółta 

1,6 – 3,2 piasek średni, beżowy  

3,2 – 3,7 piasek średni, beżowy z domieszką żwiru 

3,7 – 4,6 piasek drobny, beżowy 

4,6 – 5,0 pył piaszczysty, żółty 

5,0 – 5,4 glina piaszczysta, żółta 

5,4 – 7,0 pył piaszczysty, żółty 

wiek kopaliny: czwartorzęd 

zw. wody: otwór suchy 

 

Otwór 3/MI 

rzędna: 170,30 m n.p.m.    data wykonania: 17.02.2015 r. 

0,0 – 0,4 gleba 

0,4 – 1,0 piasek gliniasty, żółty z domieszką żwiru 

1,0 – 1,7 piasek średni, żółty 

1,7 – 2,5 piasek średni ,żółty z domieszką żwiru 
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2,5 – 3,6 piasek średni, żółty 

3,6 – 4,6 piasek drobny, beżowy 

4,6 – 7,8 piasek średni, beżowy 

7,8 – 8,2 pospółka, beżowa 

8,2 – 9,0 piasek średni, ciemnobeżowy 

wiek kopaliny: czwartorzęd 

zw. wody: 7,80 m p.p.t. 

 

Otwór 4/MI 

rzędna: 169,70 m n.p.m.    data wykonania: 17.02.2015 r. 

0,0 – 0,4 gleba 

0,4 – 4,5 piasek drobny, żółty 

4,5 – 6,5 glina piaszczysta, ciemnożółta z domieszką piasku drobnego 

wiek kopaliny: czwartorzęd 

zw. wody: otwór suchy 

 

Otwór 5/MI 

rzędna: 168,80 m n.p.m.    data wykonania: 17.02.2015 r. 

0,0 – 0,3 gleba 

0,3 – 1,8 piasek średni, żółty 

1,8 – 3,4 piasek drobny, żółty 

3,4 – 6,5 piasek średni, żółty  

wiek kopaliny: czwartorzęd 

zw. wody: 6,20 m p.p.t. 

 

Otwór 6/MI 

rzędna: 169,60 m n.p.m.    data wykonania: 17.02.2015 r. 

0,0 – 0,3 gleba 

0,3 – 2,5 piasek drobny, żółty 

2,5 – 3,1 glina piaszczysta, żółta 

3,1 – 4,5 pył piaszczysty, żółty 

wiek kopaliny: czwartorzęd 

zw. wody: otwór suchy 

 

Otwór 7/MI 

rzędna: 170,80 m n.p.m.    data wykonania: 17.02.2015 r. 

0,0 – 0,4 gleba 

0,4 – 8,0 piasek średni, żółty 

wiek kopaliny: czwartorzęd 

zw. wody: 7,90 m p.p.t. 
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Otwór 8/MI 

rzędna: 170,30 m n.p.m.    data wykonania: 17.02.2015 r. 

0,0 – 0,4 gleba 

0,4 – 2,2 piasek drobny, żółty 

2,2 – 4,1 pospółka, żółta 

4,1 – 6,3 piasek drobny, jasnożółty 

6,3 – 8,0 piasek średni, żółty z domieszką żwiru 

wiek kopaliny: czwartorzęd 

zw. wody: 7,60 m p.p.t. 

 

Otwór 9/MI 

rzędna: 170,10 m n.p.m.    data wykonania: 17.02.2015 r. 

0,0 – 0,4 gleba 

0,4 – 1,4 piasek drobny, żółty 

1,4 – 2,5 piasek średni, żółty 

2,5 – 4,8 piasek drobny, żółty 

4,8 – 5,4 piasek średni, żółty 

5,4 – 8,0 piasek drobny, żółty 

wiek kopaliny: czwartorzęd 

zw. wody: 7,50 m p.p.t. 

 

Profile wyrobisk i sond z opracowania Falkowskiego (1986) 

(numeracja wyrobisk i sond zgodna z opracowaniem archiwalnym) 

Wyrobisko W24 

0,0 – 0,3 gleba 

0,3 – 1,8 piasek różnoziarnisty z pojedynczymi okruchami żwiru 

1,8 – 4,5 piasek różny przewarstwiony mniejszymi warstwami żwiru i pospółki 

 

Sonda S25 

0,0 – 0,3 gleba 

0,3 – 1,6 piasek różnoziarnisty miejscami przechodzący w pospółkę beżową 

 

Sonda S26 

0,0 – 0,4 gleba 

0,4 – 1,3 piasek średnioziarnisty przewarstwiony piaskami drobnymi 

1,3 – 1,5 pospółka beżowa 
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Objaśnienia:

0643_004
granica obszaru perspektywicznego 
i jego numer w bazie Kopaliny MGśP

złoże i jego numer w bazie MIDAS12024

archiwalny otwór wiertniczy lub wyrobisko (nr otworu 
zgodny z opracowaniem archiwalnym/skrót nazwy złoża)

1/M

R
yc. 1. O

bszar M
O

T
W

IC
A

 na podkładzie topografi
cznym

obszar prognostyczny wskazany 
do dalszego rozpoznania

punkt niekoncesjonowanej eksploatacji kopaliny
i jego numer w bazie Kopaliny MGśP

obszar Ratajewicze 
0643_003

obszar Motwica
0643_004

0643_016

18460

17610

12024



obszar Ratajewicze 
0643_003

16082

18460

12024
17610

Ryc. 2. Obszar MOTWICA na tle Szczegółowej mapy geologicznej Polski 
w skali 1:50 000, arkusz 0643 Sosnówka

obszar Motwica
0643_004

7 7

8

12

8

3

6

2

skala 1 : 50 000

Objaśnienia:

granica obszaru perspektywicznego
i jego numer w bazie Kopaliny MGśP złoże i jego numer w bazie MIDAS12024

2 - piaski i mułki (mady) rzeczne (rozlewiskowe)

8 - piaski i mułki jeziorne

9 - piaski i piaski ze żwirami kemów

11 - piaski i żwiry lodowcowe

7 - piaski i mułki rzeczno-peryglacjalne1 - torfy

Objaśnienia wydzieleń geologicznych:

3 - namuły den dolinnych i zagłębień bezodpływowych

6 - piaski i mułki jeziorno-rzeczne

10 - piaski ze żwirami wodnolodowcowe

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

12 - gliny zwałowe

4 - piaski eoliczne w wydmach

0643_004

CZWARTORZĘD - HOLOCEN

CZWARTORZĘD NIEROZDZIELONY

CZWARTORZĘD - PLEJSTOCEN - zl. północnopolskie

CZWARTORZĘD - PLEJSTOCEN - interglacjał lubelski

CZWARTORZĘD - PLEJSTOCEN - zlodowacenie Warty

CZWARTORZĘD - PLEJSTOCEN - zlodowacenie Odry

P



Objaśnienia:

Ryc. 3. Obszar MOTWICA na tle planszy A Mapy geośrodowiskowej Polski (II) 
w skali 1:50 000, arkusz 0643 Sosnówka

obszar Ratajewicze 
0643_003

obszar Motwica
0643_004

skala 1 : 50 000

granica obszaru perspektywicznego
i jego numer w bazie Kopaliny MGśP

symbol złoża i jego numer w bazie MIDAS

wyrobisko

kopalnia czynna

kopalnia nieczynna

grunty orne (klasy I-IVa użytków rolnych)

lasy

granice terenów zarządzanych przez GDLP

warunki korzystne podłoża budowlanego

granica powiatu

granica gminy
p/Q

łąki na glebach pochodzenia organicznego

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

0643_004

obszar i teren górniczy nie dające się 
odwzorować w skali mapy

warunki niekorzystne, utrudniające budownictwo

zabytek sakralny

pomnik przyrody żywej

granica działu wodnego czwartego rzędu

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

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