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Karta charakterystyki obszaru prognostycznego kruszywa naturalnego 

WITULIN (0568_003) 

 

1. Lokalizacja i zagospodarowanie obszaru 

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

w południowo wschodniej części gminy Leśna Podlaska, na gruntach wsi Witulin i Ossówka. 

Zagospodarowany jest w przeważającej większości w kierunku rolniczym, a w mniejszym 

stopniu – leśnym. Występują tu użytki rolne na glebach klas bonitacyjnych: RV, RIVb, RVI, 

a w części centralnej i południowo-zachodniej – lasy: w części prywatne, a w części – będące 

pod zarządem Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych.  

Przez południowo-zachodni fragment obszaru, z NW na SE przebiega droga powiatowa 

1022L o nawierzchni utwardzonej, łącząca się na południowym wschodzie z drogą 

wojewódzką nr 811, klasy GP, prowadzącą z Sarnak do Białej Podlaskiej. W granicach 

omawianego obszaru występują również liczne drogi dojazdowe do pól, o nawierzchni 

gruntowej. Wzdłuż drogi gminnej oraz w południowej części obszaru poprowadzone są linie 

elektroenergetyczne. Przy południowej granicy obszaru, po północnej stronie drogi do 

Witulina jest usytuowany cmentarz parafialny, a w południowej części omawianego obszar, 

wzdłuż lasu zlokalizowane są zabudowania mieszkalne i gospodarcze (przysiółek Wycinki).  

Na południe od omawianego obszaru, w jego bezpośrednim sąsiedztwie (Ryc. 1, 2, 3), 

znajduje się zagospodarowane aktualnie złoże piasków „Witulin” (Stec, 2008). Dane o nim 

zestawiono w tabeli, w dalszej części opracowania. W północnej części omawianego obszaru 

zlokalizowane jest duże wyrobisko, powstałe wiele lat temu, w wyniku prowadzenia 

nielegalnej eksploatacji, bez wymaganej prawem koncesji.   

2. Budowa geologiczna obszaru 

Wg Szczegółowej napy geologicznej Polski obszar Witulin obejmuje swoim zasięgiem 

rejon występowania wodnolodowcowych piasków i piasków ze żwirem (górnych) (Ryc. 2), 

osadzonych na glinach zwałowych podczas zlodowacenia Odry. Wśród tych osadów 

zaznaczają się wydłużone, równoległe do siebie wzniesienia, o kierunku NW–SE, zbudowane 

z grubszych frakcji piaszczystych i żwirowych z domieszką materiału gliniastego. Powstały 

one wcześniej w szczelinach topniejącego lądolodu jako osady akumulacji szczelinowej 

(Nitychoruk, Gałązka, 2006; 2008). Miąższość tych osadów zazwyczaj dochodzi do kilku 

metrów. 

W ramach prac, związanych z opracowaniem Mapy geośrodowiskowej Polski 

(Chwistek, Radwanek-Bąk, 2011), w miejscach występowania piasków i piasków ze żwirem 

akumulacji szczelinowej wyznaczono obszary perspektywiczne występowania kruszywa 

naturalnego (piasków i żwirów). W 2018 r. (Formowicz, Grędysa) w rejonie Witulina obszary te 

zostały powiększone o miejsca występowania znacznej pokrywy piasków wodnolodowcowych – 
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wskazano jeden duży obszar perspektywiczny piasków i piasków ze żwirem, który w bazie 

MgśP Warstwa normatywna Kopaliny  ma identyfikator 0568_003 (Ryc. 3).  

3. Warunki geośrodowiskowe i hydrogeologiczne 

Obszar Witulin zlokalizowany jest poza granicami obszarów podlegających ochronie 

prawnej ze względu na cenne walory przyrodnicze (Ryc. 3). Jedynym obiektem chronionym 

prawnie jest pomnik przyrody żywej – lipa drobnolistna, która znajduje się na terenie 

omawianego obszaru, tuż przy jego południowej granicy, przy polnej drodze, wiodącej do 

lasu.  

W odległości ok 0,6-1,2 km na południowy zachód przepływa Klukówka – lewobrzeżny 

dopływ Krzny. Natomiast ok. 0,2-0,45 km od południowo-wschodniej granicy na południe 

płynie niewielki ciek Ossowianka, która poprzez Zalew Terebela, uchodzi do Klukówki. 

W niewielkiej odległości od północnej i wschodniej granicy obszaru występują również rowy 

melioracyjne.   

Obszar położony jest w obrębie głównego zbiornika wód podziemnych GZWP 224 

Subzbiornik Podlasie, który został wyznaczony w utworach porowych paleogenu, neogenu 

i czwartorzędu (Pg-Ng-Q).  

4. Omówienie dotychczasowych wyników badań 

W latach 80. XX w., w ramach prac geologicznych, obejmujących obszar całego 

(dawnego) województwa bialskopodlaskiego, rozpoznanie przeprowadzono m.in. w rejonie 

Witulina (Falkowski (kier.) i in., 1983). W obrębie omawianego obszaru znalazły się 4 sondy 

ręczne oraz 2 wyrobiska /odkrywki (Ryc. 1). W profilach tych sond, do głębokości 1,5 – 

2,0 m oraz w wyrobiskach do gł. 4,0 – 5,0 m stwierdzono występowanie piasków drobno-, 

średnio- i gruboziarnistych, miejscami piasków różnoziarnistych, piasków pylastych, czasem 

także piasków ze żwirami. W odkrywce w-29/IX/1, na gł. poniżej 5 m opisano występowanie 

żwiru warstwowanego (zał. 1).  

W żadnej z tych sond (i wyrobisk) nie osiągnięto spągu serii piaszczystej. Zatem dane 

z tych punktów nie umożliwiają określenia miąższości osadów piaszczystych, pozwalają 

jednak ocenić ich rozprzestrzenienie poziome oraz ocenę grubości nadkładu. 

W opracowaniu nie ma informacji o wykonaniu badań laboratoryjnych kruszywa 

naturalnego, umożliwiających określenie jego przydatności.  

W sąsiadującym od południowego wschodu złożu „Witulin” udokumentowano piaski 

i piaski z wkładkami pospółki. Kopalina nie jest najlepszej jakości, ale spełnia wymagania 

jakościowe w zakresie wykorzystania do budowy nasypów oraz do mieszanek betonowych po 

uprzednim przesianiu (Stec, 2008).  

W tabeli 1 zestawiono informacje o parametrach geologiczno-górniczych złoża 

„Witulin” i parametrach jakościowych występującej w nim kopaliny.  
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Tabela 1. Zestawienie informacji o udokumentowanym złożu piasków, graniczącym z obszarem Witulin. 

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 

Witulin 

/12127 

eksploato-

wane 

okresowo 

p/Q 1,13 0,3-0,7/0,54 4,9-6,7/6,02 /0,09 5,6-7,00/6,56 częściowo 

zawodnione; 

zw. wody: 

4,4-6,0 m 

p.p.t. 

77,7-100,0 2,6-11,0 1,69-1,90/1,76 
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W otworach złożowych, które zlokalizowane są najbliżej granicy obszaru 

perspektywicznego, nawiercono: piaski drobno-, średnio- i gruboziarniste, miejscami 

z cienkimi wkładkami pospółek bądź piasków gliniastych. Występują one pod nadkładem 

o grubości 0,3-1,7 m. Do głębokości 7,0-7,5 m p.p.t. nie zostały przewiercone (załącznik). 

Zwierciadło wody stwierdzono na głębokości 4,4-6,0 m p.p.t. 

W załączniku poniżej zostały zestawione profile archiwalnych otworów badawczych 

(Falkowski (kier.) i in., 1983) oraz otworów wiertniczych, dokumentujących złoże „Witulin” 

(Stec, 2008), które zlokalizowane są najbliżej granicy obszaru perspektywicznego lub w jego 

bliskim sąsiedztwie (Ryc. 1). 

5. Charakterystyka złożowa obszaru prognostycznego 

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

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

i Ossówka. Jego powierzchnia wynosi 1 872 012 m2 (187,20 ha). 

Do szczegółowego rozpoznania wskazuje tylko część tego obszaru, bez terenów 

leśnych, będących pod zarządem Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych (Ryc. 1).  

Przewidywane parametry wskazanego obszaru prognostycznego oszacowano w oparciu 

o dane z opracowań archiwalnych. W załączniku poniżej zestawiono profile wykorzystanych 

do tego archiwalnych otworów wiertniczych (dokumentujących złoże „Witulin” i innych 

otworów badawczych), a na Rycinie 1 przedstawiono ich lokalizację. 

Powierzchnia przewidzianego do rozpoznania obszaru Witulin wynosi ok. 1 026 000 m2 

(102,60 ha). Pod nadkładem (0,2-1,7 m) występują piaski drobno-, średnio- i gruboziarniste, 

miejscami z cienkimi wkładkami pospółek. Możliwa jest również obecność wkładek piasków 

gliniastych. Na podstawie danych z otworów archiwalnych i wyrobisk można założyć, że 

miąższość serii złożowej wynosić może od 4 do 7 m. Do obliczeń przyjęto, że jej średnia 

miąższość wyniesie 5 m.  

Przy południowej granicy obszaru (w granicach złoża „Witulin”) poziom wód gruntowych 

występuje na głębokości 4,5-6 m. W obrębie omawianego obszaru prognostycznego możliwe 

jest zatem częściowe zawodnienie serii złożowej.  

 

Przewidywana powierzchnia – 1 026,0 tys. m2  (102,60 ha) 

Przewidywana średnia miąższość kopaliny – 5,0 m 

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

Przewidywane zasoby – 8 721,0 tys. t 
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Załącznik do Karty obszaru prognostycznego kruszywa naturalnego WITULIN 

Profile archiwalnych otworów wiertniczych  

Otwory dokumentujące złoże „Witulin” (ID MIDAS 12127) (Stec, 2008) 

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

Otwór 1/W 

rzędna – 149,0 m n.p.m.; data wykonania – 10.2008 r. 

0,0 – 0,3 gleba, c. szara 

0,3 – 0,7 pył piaszczysty, beżowy 

0,7 – 1,7 pospółka gliniasta, c. brązowa 

1,7 – 5,6 piasek średni przewarstwiony pospółką gliniastą, rudy 

5,6 – 6,0 piasek drobny, szary  

wiek utworów – czwartorzęd 

zw. wody – 4,4 m p.p.t. 

 

Otwór 2/W 

rzędna – 149,8 m n.p.m.; data wykonania – 10.2008 r. 

0,0 – 0,3 gleba, c. szara 

0,3 – 0,7 pył piaszczysty, beżowy 

0,7 – 6,6 piasek gruby z wkładkami gliniastego, rudy 

6,6 – 7,0 piasek drobny, szary 

wiek utworów – czwartorzęd 

zw. wody – 5,2 m p.p.t. 

 

Otwór 4/W 

rzędna – 150,6 m n.p.m.; data wykonania – 10.2008 r. 

0,0 – 0,3 gleba, c. szara 

0,3 – 7,0 piasek gruby z wkładkami gliniastego, rudy 

7,0 – 7,5 piasek drobny, szary 

wiek utworów – czwartorzęd 

zw. wody – 5,9 m p.p.t. 

 

Otwór 5/W 

rzędna – 150,7 m n.p.m.; data wykonania – 10.2008 r. 

0,0 – 0,3 gleba, c. szara 

0,3 – 2,5 pospółka brązowa 

2,5 – 5,5 piasek średni i gruby, rudy 

5,5 – 7,0 piasek średni, szary 

7,0 – 7,5 piasek drobny, szary 

wiek utworów – czwartorzęd 

zw. wody – 6,0 m p.p.t. 
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Otwory wykonane w ramach prac badawczych na terenie dawnego województwa 

bialskopodlaskiego (Falkowki (kier.) i in., 1983) 

(numeracja otworów zgodna z oznaczeniami w opracowaniu archiwalnym: nr sondy (nr wyrobiska 

/odkrywki  w gminie)/nr rejonu) 

 

Otwory (sondy ręczne) odwiercono w 1983 r.; brak dokładnej daty ich wykonania. Naniesiono je na 

mapę topograficzną w skali 1:25 000, obejmującą gminę Leśna Podlaska. Sond oraz odkrywek nie 

zamierzano, brak jest informacji o rzędnej.  

Wyrobisko /odkrywka W-19/IX/4 

0,0 – 0,3 gleba gliniasta rdzawobrunatna 

0,3 – 0,7 piasek pylasty z pojedynczymi otoczakami i żwirem 

0,7 – 4,0 piaski różnoziarniste, żwiry warstwowane, pospółki barwy żółtej, szarożółtej, 

brunatnej  

wiek utworów – czwartorzęd 

zw. wody – wyrobisko suche 

 

Otwór S-20/IX/4 

0,0 – 0,3 gleba gliniasta rdzawobrunatna 

0,3 – 0,7 piasek pylasty szarobrunatny z pojedynczymi otoczakami i żwirem 

0,7 – 2,0 piaski różnoziarniste ze żwirem, barwy szarożółtej i rdzawej  

wiek utworów – czwartorzęd 

zw. wody – otwór suchy 

 

Otwór S-21/IX/3 

0,0 – 0,4 gleba piaszczysta szarobrunatna z otoczakami i żwirem 

0,4 – 1,2 piasek pylasty rdzawobrunatny z pojedynczymi otoczakami i żwirem 

1,2 – 3,0 piaski różnoziarniste ze żwirem i otoczakami barwy żółtordzawej  

wiek utworów – czwartorzęd 

zw. wody – otwór suchy 

 

Otwór S-22/IX/3 

0,0 – 0,4 gleba piaszczysta jasnoszara 

0,4 – 0,8 piasek pylasty żółtoszary z pojedynczymi otoczakami i żwirem 

0,8 – 2,0 piaski różnoziarniste ze żwirem i otoczakami, barwy żółtordzawej  

wiek utworów – czwartorzęd 

zw. wody – otwór suchy 

 

Otwór S-23/IX/3 

0,0 – 0,1 gleba piaszczysta jasnoszara 

0,1 – 0,4 piasek pylasty jasnoszary 

0,4 – 1,5 piaski różnoziarnisty ze żwirem, jasnoszary  

wiek utworów – czwartorzęd 

zw. wody – otwór suchy 
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Wyrobisko /odkrywka  W-29/IX/1 

0,0 – 0,2 gleba piaszczysta jasnoszara 

0,2 – 5,0 piasek drobno i średnioziarnisty, warstwowany, barwa jasnożółta 

5,0 – 5,5 żwir warstwowany  

wiek utworów – czwartorzęd 

zw. wody – wyrobisko suche 

 



0568_004

Objaśnienia:

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

4/W

R
yc. 1. O

bszar W
IT

U
L

IN
 na podkładzie topografi

cznym

obszar Witulin
0568_003

złoże i jego numer w bazie MIDAS8764

obszar prognostyczny wskazany do dalszego rozpoznania

granica obszaru perspektywicznego 
i jego numer w bazie Kopaliny MGśP

0568_003



6288

8764

17485

11543

20231

19532

18391

10401

6738
11242

10846

Cicibór Mały VI

Cicibór Mały I

Cicibór Mały II

20318

7020

10343

10853

9051

9301

13610

13504

17326

SKALA 1:50 000

Objaśnienia:

obszar Witulin
0568_003

Ryc. 2. Obszar WITULIN na tle Szczegółowej mapy geologicznej Polski 
w skali 1:50 000, arkusz 0568 Biała Podlaska

złoże i jego numer w bazie MIDAS12127

złoże wybilansowane i jego nazwa w bazie MIDASCicibór Mały II

granica obszaru perspektywicznego 
i jego numer w bazie Kopaliny MGśP

0568_003
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1
3

16
13 16/18
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16

16/18

16
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13

Objaśnienia wydzieleń geologicznych:

0
1

1/2
  

2

2/5

2/12

3

9

CZWARTORZĘD - HOLOCEN
- torfy niskie
- torfy niskie na piaskach, mułkach i namułach
  torfiastych jeziornych i rzecznych (rozlewiskowych)
- piaski, mułki i namuły torfiaste jeziorne i rzeczne 
  (rozlewiskowe)
- piaski, mułki i namuły torfiaste jeziorne i rzeczne 
  (rozlewiskowe) na piaskach i mułkach rzecznych 
  tarasów zalewowych 0,5-1,0 m n.p. rzeki
- piaski, mułki i namuły torfiaste jeziorne i rzeczne
  (rozlewiskowe) na piaskach, żwirach i głazach 
  wytopiskowych
- namuły oraz piaski den dolinnych i zagłębień 
  bezodpływowych
CZWARTORZĘD - PLEJSTOCEN - zlodowacenie Wisły
- piaski i mułki rzeczne tarasów nadzalewowych 
  2,0-4,0 m n.p. rzeki

 CZWARTORZĘD - PLEJSTOCEN - zlodowacenie Warty
- piaski, żwiry i mułki wodnolodowcowe
CZWARTORZĘD - PLEJSTOCEN - zlodowacenie Odry
- piaski, żwiry i głazy wytopiskowe
- piaski i piaski ze żwirami wodnolodowcowe
- piaski i piaski ze żwirami wodnolodowcowe na 
  glinach zwałowych
- piaski i mułki kemów
- piaski i piaski ze żwirami wodnolodowcowe
- piaski i piaski ze żwirami wodnolodowcowe na 
  glinach zwałowych
- piaski ze żwirami i gliny zwałowe akumulacji 
  szczelinowej
- gliny zwałowe

10

12
13

13/18

14
16

16/18

17

18

Znaki konwencjonalne:
- znaleziska flory kopalnej

- wybrane punkty dokumentacyjne

- wybrane otwory wiertnicze

- wybrane wyrobiska: 
 Ż-żwirownie, P-piaskownie

12127

- znaleziska fauny kopalnej



Objaśnienia:

Ryc. 3. Obszar WITULIN na tle planszy A Mapy geośrodowiskowej Polski (II) w skali 1:50 000, 
arkusz 0568 Biała Podlaska

obszar Witulin
0568_003

wyrobisko

grunty orne (klasy I-IVa użytków rolnych)

lasy

granice terenów zarządzanych przez GDLP

warunki korzystne podłoża budowlanego

granice gminy, miasta

p/Q symbol kopaliny/symbol jednostki stratygraficznej

warunki niekorzystne podłoża budowlanego

łąki na glebach pochodzenia organicznego

pomnik przyrody nieożywionej
(n-liczba obiektów)

geostanowisko o znaczeniu międzynarodowym

zabytkowy zespół dworski lub pałacowy

zabytek sakralny

granica rezerwatu przyrody lub obszaru ochrony 
ścisłej (os) w obrębie parku narodowego 

aleja drzew pomnikowych

park wiejski (podworski) objęty ochroną 
konserwatorską

oś projektowanej autostrady lub drogi 
szybkiego ruchu

identyfikator z bazy Midas złoża konfliktowego

identyfikator z bazy Midas oraz nazwa
złoża konfliktowego

granica obszaru o negatywnych wynikach
rozpoznania

granica złoża o zasobach udokumentowanych 
w kategoriach A+B+C  i C1

granica złoża o zasobach udokumentowanych 
w kategorii C  2

złoże o powierzchni ≤ 5 ha

punkt niekoncesjonowanej eksploatacji kopaliny

granica obszaru perspektywicznego 
i jego numer w bazie Kopaliny MGśP

piaski

piaski i żwiry

kreda jeziorna i gytia

obszar i teren górniczy złoża o powierzchni ≤ 5 ha

0568_003

kopalnia czynna

kopalnia nieczynna

symbol kopaliny:
   kreda jeziorna i gytia
   piaski i żwiry
   piaski

kj
pż
p.

symbol jednostki stratygraficznej:
   czwartorzędQ
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