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Karta charakterystyki obszaru prognostycznego kruszywa naturalnego 

KOLEMBRODY  (0605_005) 

 

1. Lokalizacja i zagospodarowanie obszaru 

Obszar Kolembrody położony jest w województwie lubelskim, w powiecie radzyńskim, 

w północnej części gminy Komarówka Podlaska, na gruntach wsi Żelizna i Kolembrody. 

Zagospodarowany jest w kierunku rolniczym i leśnym. Występują tu użytki rolne na glebach 

klas bonitacyjnych RV oraz lasy: w części południowej, będące pod zarządem Dyrekcji 

Generalnej Lasów Państwowych, natomiast w części północnej – lasy prywatne. W jego 

granicach nie ma zabudowań mieszkalnych i gospodarczych.   

Obszar zlokalizowany jest na zachód od zwartej zabudowy wsi Kolembrody. Przez 

południową część obszaru, przebiega droga powiatowa 1243L, łącząca Kolembrody 

z Żelizną. W obrębie obszaru występują również drogi dojazdowe do pól i lasów, 

o nawierzchni gruntowej.  

W południowej części obszaru (Ryc. 1, 2, 3) znajduje się złoże kruszywa naturalnego 

„Kolembrody” (Siluk, 2004). Dane o nim zestawiono w tabeli, w dalszej części opracowania.   

2. Budowa geologiczna obszaru 

Wg Szczegółowej napy geologicznej Polski obszar Kolembrody obejmuje swoim 

zasięgiem fragment rozległej formy kemowej (Ryc. 2), związanej ze zlodowaceniem Odry 

(Albrycht, 200b). Jest ona zbudowana z przewarstwiających się piasków drobno-, średnio- 

i różnoziarnistych, z pojedynczymi soczewkami zawierającymi żwiry i otoczaki skał 

północnych. Miąższość tych osadów przekracza 10 m (Albrycht, 2002a). 

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

(Formowicz, Grędysa, 2018) w rejonie tym, wskazano obszar perspektywiczny piasków, który 

w bazie MgśP Warstwa normatywna Kopaliny  ma identyfikator 0605_005 (Ryc. 3). 

3. Warunki geośrodowiskowe i hydrogeologiczne 

Obszar Kolembrody zlokalizowany jest poza granicami obszarów podlegających 

ochronie prawnej ze względu na cenne walory przyrodnicze (Ryc. 3). W przyszłości 

planowane jest w tym rejonie utworzenie Bialskopodlaskiego Obszaru Chronionego 

Krajobrazu.  

W odległości ok 1,1-1,2 km na wschód, z NE na SW, przepływa Żarnica – lewobrzeżny 

dopływ Zielawy, która uchodzi do Krzny.  

Omawiany obszar znajduje się w odległości ok. 0,5-0,7 km od południowej granicy 

głównego zbiornika wód podziemnych GZWP 224 Subzbiornik Podlasie, który został 

wyznaczony w utworach porowych paleogenu, neogenu i czwartorzędu (Pg-Ng-Q). 

W bliskim sąsiedztwie nie ma ujęć wód podziemnych (Ryc. 3).  
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4. Omówienie dotychczasowych wyników badań 

Złoże „Kolembrody” (Siluk, 2004) znajduje się w obrębie piasków kemu, czyli w takich 

samych utworach, jak opisywany obszar prognostyczny. W złożu tym udokumentowano 

piaski drobnoziarniste z domieszką piasków średnioziarnistych oraz pospółki. Kopalina 

spełnia wymagania jakościowe w zakresie wykorzystania w drogownictwie i budownictwie 

(Siluk, 2004). W tabeli 1 zestawiono informacje o parametrach geologiczno-górniczych złoża 

i parametrach jakościowych kopaliny. W załączniku poniżej zostały zestawione profile tych 

archiwalnych otworów wiertniczych, dokumentujących złoże, które zlokalizowane są wzdłuż 

granicy obszaru perspektywicznego lub w jego bliskim sąsiedztwie  (Ryc. 1).  

W otworach złożowych, które zlokalizowane są najbliżej granicy obszaru 

perspektywicznego, nawiercono piaski drobnoziarniste, miejscami z przewarstwieniami 

piasków średnioziarnistych lub piasków pylastych, lokalnie z niewielką ilością żwiru. Ich 

stwierdzona miąższość waha się od 6 do nieco ponad 11 metrów. W kilku otworach, do 

głębokości 7,0-10,0 m p.p.t., nie zostały przewiercone (załącznik). W podłożu występują 

piaski pylaste lub gliny pylaste. Piaski występują pod nadkładem o grubości 0,3 m. 

Zwierciadło wody stwierdzono w części otworów na głębokości 6,6-12,4 m p.p.t., a kilka 

otworów było suchych. 

W granicach omawianego obszaru i w jego bezpośrednim sąsiedztwie znalazły się 

4 punkty dokumentacyjne arkusza 0605 Łomazy Szczegółowej mapy geologicznej Polski 

w skali 1:50 000 (Albrycht, 2002a, b). Są to 3 sondy mechaniczne, o głębokości 6 metrów 

oraz odsłonięcie sztuczne (0605-0747) – aktualnie wyrobisko eksploatacyjne złoża 

„Kolembrody”. Ich profile są w załączniku poniżej.  

W najbliżej położonej sondzie (0605-0745) pod glebą stwierdzono warstwę (o grubości 

2,5 m) piasków drobnoziarnistych, a niżej, do głębokości 3,4 m, piaski z domieszką iłów. 

Sondą 0605-0746 nawiercono piaski średnioziarniste, zalegające pod warstwą (o grubości 

1,6 m) piasków drobnoziarnistych z domieszką iłów. Do głębokości 6,0 m p.p.t. nie 

osiągnięto spągu serii piaszczystej.  

Nie wykonano badań laboratoryjnych piasków, umożliwiających określenie ich 

przydatności.  

W ramach prac, przeprowadzonych w 2021 r., a związanych z „Monitoringiem 

odkrywkowej eksploatacji kopalin”, w granicach omawianego obszaru Kolembrody, oprócz 

odkrywki opisanego powyżej złoża, nie zinwentaryzowano żadnego innego wyrobiska.   
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Tabela 1. Zestawienie informacji o udokumentowanym złożu piasków, w pobliżu obszaru Kolembrody 

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 

zagęszczonym 

(t/m3) 

od-do/śr. 

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

Kolembrody 

/9740 

eksploato-

wane 

okresowo 

p/Q 1,74 0,0-0,3/0,3 7,0-11,7/9,0 / 0,03 7,0-12,0/9,1 częściowo 

zawodnione; 

zw. wody: 

6,6-12,7 m 

p.p.t. 

92,0-100,0/ 

97,3 

0,9-1,4/1,2 1,47-1,54/1,50 
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5. Charakterystyka złożowa obszaru prognostycznego 

Obszar Kolembrody, wyznaczony w ramach Mapy geośrodowiskowej Polski (II) 

(Formowicz, Grędysa, 2018), położony jest na kilkudziesięciu działkach w obrębach: 

Kolembrody i Żelizna. Jego powierzchnia wynosi 680 793 m2 (68,08 ha).  

Do szczegółowego rozpoznania wskazuje się tylko północną część tego obszaru, bez 

terenów leśnych, prywatnych i będących pod zarządem Dyrekcji Generalnej Lasów 

Państwowych (Ryc. 1).  

Przewidywane parametry wskazanego do rozpoznania obszaru prognostycznego 

(z wyłączeniem powierzchni terenów leśnych) oszacowano w oparciu o dane z opracowań 

archiwalnych. W załączniku poniżej zestawiono profile wykorzystanych do tego 

archiwalnych otworów wiertniczych (dokumentujących złoże „Kolembrody” i sond SmgP), 

a na Rycinie 1 przedstawiono ich lokalizację. 

Powierzchnia przewidzianego do rozpoznania obszaru Kolembrody wynosi 

ok. 431 200 m2 (43,12 ha). Pod nadkładem (0,3-1,6 m) występują piaski drobnoziarniste, 

miejscami z przewarstwieniami piasków średnioziarnistych lub piasków pylastych, lokalnie 

z niewielką ilością żwiru. Na podstawie danych z otworów archiwalnych i wyrobiska można 

założyć, że miąższość serii złożowej wynosić może od 6 do 12 m. Do obliczeń przyjęto, że jej 

średnia miąższość wyniesie 8 m.  

W otworach wiertniczych dokumentujących złoże „Kolembrody” poziom wód gruntowych 

występuje na głębokości 6,6-12,4 m. W obrębie omawianego obszaru prognostycznego 

możliwe jest zatem częściowe zawodnienie serii złożowej.  

 

Przewidywana powierzchnia – 431,2 tys. m2  (43,12 ha) 

Przewidywana średnia miąższość kopaliny – 8,0 m 

Przyjęta gęstość nasypowa w stanie zagęszczonym – 1,5 t/m3 

Przewidywane zasoby – 5 174,4 tys. t 
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Załącznik do Karty obszaru prognostycznego kruszywa naturalnego KOLEMBRODY  

Profile archiwalnych otworów wiertniczych  

Otwory dokumentujące złoże „Kolembrody” (ID MIDAS 9740) (Siluk, 2004) 

(numeracja otworów zgodna z dokumentacją geologiczną złoża; K – skrót nazwy złoża) 

Otwór 1/K 

rzędna – 158,0 m n.p.m.; data wykonania – 05.06.2004 r. 

0,0 – 0,3 gleba  

0,3 – 5,0 piasek drobny, żółty, na pograniczu piasku pylastego 

5,0 – 8,0 piasek drobny, żółty  

8,0 – 9,5 piasek pylasty z domieszką iłu pylastego 

9,5 – 15,0 glina pylasta siwo-szara 

wiek utworów – czwartorzęd 

zw. wody – 7,3 m p.p.t. 

 

Otwór 2/K 

rzędna – 160,0 m n.p.m.; data wykonania – 05.06.2004 r. 

0,0 – 0,3 gleba  

0,3 – 9,5 piasek drobny, żółty, z przewarstwieniami piasku pylastego,  

piasku drobnego i pospółki 

9,5 – 12,0 piasek drobny, żółty, na pograniczu piasku pylastego 

12,0 – 13,0 piasek pylasty z domieszką iłu pylastego 

13,0 – 16,0 glina pylasta siwo-szara 

wiek utworów – czwartorzęd 

zw. wody – 9,5 m p.p.t. 

 

Otwór 3/K 

rzędna – 162,5 m n.p.m.; data wykonania – 05.06.2004 r. 

0,0 – 0,3 gleba  

0,3 – 10,0 piasek drobny, żółty, z przewarstwieniami piasku pylastego,  

piasku drobnego i pospółki 

wiek utworów – czwartorzęd 

zw. wody – otwór suchy 
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Otwór 4/K 

rzędna – 163,0 m n.p.m.; data wykonania – 04.06.2004 r. 

0,0 – 0,3 gleba  

0,3 – 12,0 piasek drobny, żółty, z przewarstwieniami piasku pylastego, 

 piasku drobnego i pospółki 

12,0 – 14,0 piasek pylasty, j. żółty, z domieszką iłu pylastego siwego  

14,0 – 16,0 glina pylasta siwo-szara 

wiek utworów – czwartorzęd 

zw. wody – 12,4 m p.p.t. 

 

Otwór 5/K 

rzędna – 157,5 m n.p.m.; data wykonania – 04.06.2004 r. 

0,0 – 0,3 gleba  

0,3 – 5,0 piasek pylasty, j. żółty, z przewarstwieniami piasku drobnego, żółtego 

wiek utworów – czwartorzęd 

zw. wody – otwór suchy 

 

Otwór 6/K 

rzędna – 159,0 m n.p.m.; data wykonania – 04.06.2004 r. 

0,0 – 4,0 piasek drobny, żółty, na pograniczu piasku pylastego 

4,0 – 7,0 piasek drobny, żółty 

7,0 – 8,0 piasek pylasty, j. żółty, z przewarstwieniami iłu pylastego siwego 

wiek utworów – czwartorzęd 

zw. wody – otwór suchy 

 

Otwór 7/K 

rzędna – 157,0 m n.p.m.; data wykonania – 05.06.2004 r. 

0,0 – 5,0 piasek drobny, żółty, z przewarstwieniami piasku pylastego, j. żółtego  

i piasku średniego oraz pospółki 

5,0 – 7,0 piasek drobny, żółty 

wiek utworów – czwartorzęd 

zw. wody – 6,6 m p.p.t.  

 

Otwór 8/K 

rzędna – 159,0 m n.p.m.; data wykonania – 05.06.2004 r. 

0,0 – 6,0 piasek drobny, żółty, z przewarstwieniami piasku średniego 

6,0 – 8,0 piasek drobny, żółty 

wiek utworów – czwartorzęd 

zw. wody – otwór suchy 

 

Uwaga: otwory 6/K, 7/K i 8/K wykonano w dnie wykopu/wyrobiska, brak gleby.  
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Punkty dokumentacyjne – sondy mechaniczne, wykonane w ramach prac terenowych do 

opracowania Szczegółowej mapy geologicznej Polski w skali 1:50 000, arkusz 0605 Łomazy 

(Albrycht, 2002a, b) 

(numeracja otworów zgodna z numeracją CBDG) 

Otwór 0605-745 

rzędna – 157,94 m n.p.m.; data wykonania – 1994 r. 

0,0 – 0,2 gleba  

0,2 – 1,4 piaski drobnoziarniste, żółte 

1,4 – 2,7 piaski drobnoziarniste, rdzawe 

2,7 – 3,4 piaski drobnoziarniste, szarobrązowe, z domieszką iłów 

3,4 – 4,3 pyły piaszczyste, szaro-żółte 

4,3 – 6,0 pyły ilaste, szaro-żółte 

wiek utworów – czwartorzęd 

zw. wody – otwór suchy 

 

Otwór 0605-0746 

rzędna – 162,00 m n.p.m.; data wykonania – 1993 r. 

0,0 – 0,1 gleba  

0,1 – 1,3 piaski drobnoziarniste żółte, z domieszką iłów, z poziomem orsztynizacji 

1,3 – 1,6 piaski różnoziarniste rdzawe, z domieszką iłów i żwirów  

1,6 – 6,0 piaski średnioziarniste szaro-żółte, z domieszką piasków drobnoziarnistych 

wiek utworów – czwartorzęd 

zw. wody – otwór suchy 

 

Otwór 0605-0747 / odsłonięcie sztuczne  

(aktualnie wyrobisko złoża „Kolembrody” (ID MIDAS 9740)) 

rzędna – 164,96 m n.p.m.; data wykonania opisu  – 1993 r. 

0,0 – 0,4 gleba  

0,4 – 2,8 piaski drobnoziarniste żółte, z domieszką iłów, przewarstwione piaskami 

średnioziarnistymi 

2,8 – 10,0 piaski różnoziarniste jasnożółte, z domieszką żwirów gruboziarnistych 

wiek utworów – czwartorzęd 

zw. wody – wyrobisko suche 

 

Otwór 0605-0748 

rzędna – 161,00 m n.p.m.; data wykonania – 1993 r. 

0,0 – 0,2 gleba  

0,2 – 0,5 piaski różnoziarniste brązowe, z domieszką iłów 

0,5 – 2,2 piaski różnoziarniste brunatne, z domieszką iłów i żwirów 

2,2 – 6,0 gliny zwałowe szaro-zielone 

wiek utworów – czwartorzęd 

zw. wody – otwór suchy 

 



0605_005

0605-0746

Objaśnienia:

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

6/K

R
yc. 1. O

bszar K
O

L
E

M
B

R
O

D
Y

 na podkładzie topografi
cznym

obszar Kolembrody
0605_005

złoże i jego numer w bazie MIDAS9740 punkt dokumentacyjny wykonany w ramach prac terenowych 
do opracowania SMGP (numer zgodny z bazą CBDG)

0605-0747

granica obszaru perspektywicznego 
i jego numer w bazie Kopaliny MGśP

obszar prognostyczny wskazany do dalszego rozpoznania

0605-0745

0605-0748

0605-0746

9740



Ryc. 2. Obszar KOLEMBRODY na tle Szczegółowej mapy geologicznej Polski w skali 1:50 000, 
arkusz 0605 Łomazy

Objaśnienia:

złoże i jego numer w bazie MIDAS9740

granica obszaru perspektywicznego 
i jego numer w bazie Kopaliny MGśP

0605_005

obszar Kolembrody
0605_005

Objaśnienia wydzieleń geologicznych:
0
0
1

2/6

3
3/10

6
6/10

7
8

10

CZWARTORZĘD - HOLOCEN
- torfy niskie
- namuły torfiaste na piaskach, mułkach i namułach 
  jeziorno-rzecznych
- namuły zagłębień bezodpływowych
- namuły zagłębień bezodpływowych na piaskach 
  i mułkach, miejscami humusowych, jeziorno-rzecznych 
  i jeziornych
- piaski, mułki i namuły jeziorno-rzeczne
- piaski, mułki i namuły jeziorno-rzeczne na piaskach 
  i mułkach, miejscami humusowych, jeziorno- rzecznych 
  i jeziornych
CZWARTORZĘD NIEROZDZIELONY
-piaski eoliczne w wydmach
-piaski eoliczne
CZWARTORZĘD - PLEJSTOCEN - zlodowacenie Wisły
- piaski i mułki, miejscami humusowe, jeziorno-rzeczne 
  i jeziorne

13
13/25

14

16
16/25

17
18

25

CZWARTORZĘD - PLEJSTOCEN - zlodowacenie Warty
- piaski ze żwirami wodnolodowcowe
- piaski ze żwirami wodnolodowcowe na glinach 
  zwałowych
- piaski rzeczno-peryglacjalne
CZWARTORZĘD - PLEJSTOCEN - zlodowacenie Odry
- piaski ze żwirami wodnolodowcowe
- piaski ze żwirami wodnolodowcowe na 
  glinach zwałowych 
- piaski i mułki kemów
- gliny zwałowe
CZWARTORZĘD - PLEJSTOCEN - zlodowacenie Wilgi
- gliny zwałowe

9740

Znaki konwencjonalne:

- wybrane otwory wiertnicze

- wybrane wyrobiska: 
  Ż-żwirownie, P-piaskownie

13

6/10

3

1

3/106

SKALA 1:50 000

- wybrane punkty dokumentacyjne



Ryc. 3. Obszar KOLEMBRODY na tle planszy A Mapy geośrodowiskowej Polski (II) w skali 1:50 000,
 arkusz 0605 Łomazy

obszar Kolembrody
0605_005

224

granica obszaru perspektywicznego 
i jego numer w bazie Kopaliny MGśP

0605_005

Objaśnienia:

grunty orne (klasy I-IVa użytków rolnych)

lasy

granice terenów zarządzanych przez GDLP

warunki korzystne podłoża budowlanego

granica gminy, miasta

wyrobisko

kopalnia czynna

pomnik przyrody żywej

użytek ekologiczny o powierzchni ≤ 5ha

łąki na glebach pochodzenia organicznego

warunki niekorzystne, utrudniające budownictwo

granica powiatu

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

granica projektowanego obszaru chronionego krajobrazu

granica głównego zbiornika wód podziemnych 
wraz z jego numerem

identyfikator z bazy Midas oraz nazwa
złoża małokonfliktowego

złoże o powierzchni ≤ 5 ha

obszar i teren górniczy złoża o powierzchni ≤ 5 ha

granica obszaru o negatywnych wynikach
rozpoznania

piaski

p/Q symbol kopaliny/symbol jednostki 
stratygraficznej

symbol kopaliny:
   piaski
   iły i łupki ilaste ceramiki budowlanej

p
i(ic)

symbol jednostki stratygraficznej:
   czwartorzęd

Q

224

SKALA 1:50 000

zabytek sakralny
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