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Karta charakterystyki obszaru prognostycznego kruszywa naturalnego 

CZOSNÓWKA (0568_011) 

 

1. Lokalizacja i zagospodarowanie obszaru 

Obszar Czosnówka zlokalizowany jest w województwie lubelskim, w powiecie 

bialskim, w południowo-wschodniej części gminy Biała Podlaska, na gruntach wsi 

Czosnówka. Zagospodarowany jest w przeważającej większości w kierunku rolniczym, 

a w mniejszym stopniu – leśnym. Występują tu użytki rolne i pastwiska na glebach klas 

bonitacyjnych: RV, RVI, PsVI, a na obrzeżach w części północnej i wschodniej – lasy: 

w części prywatne, a w niewielkiej części – będące pod zarządem Dyrekcji Generalnej Lasów 

Państwowych.  

Obszar zlokalizowany jest na północ od drogi powiatowej 1068L, relacji Biała Podlaska 

– Piszczac. Na jego terenie są drogi dojazdowe do pól i lasów, o nawierzchni gruntowej. 

W jego granicach nie ma zabudowań mieszkalnych czy też gospodarczych. Na południe od 

drogi powiatowej przebiega linia kolejowa relacji Warszawa Zachodnia – Terespol, 

a najbliższy przystanek znajduje się w Ogrodnikach – ok 0,75 km od południowej granicy 

obszaru. 

Południowa granica obszaru (Ryc. 1, 2, 3) jest jednocześnie północną granicą złoża 

piasków „Czosnówka” (Nowak, Turza, 1971). Dane o nim zestawiono w tabeli, w dalszej 

części opracowania.   

2. Budowa geologiczna obszaru 

Wg Szczegółowej napy geologicznej Polski obszar Czosnówka obejmuje swoim 

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

osadzonych podczas zlodowacenia Odry, a na skraju północnym – także zlodowacenia Warty 

(Nitychoruk, Gałązka, 2006; 2008). Miąższość tych osadów w tym rejonie może dochodzić 

do 10-15 metrów. Poniżej nich zalegają gliny zwałowe.  

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

(Formowicz, Grędysa, 2018) w rejonie tym, w miejscu występowania znacznej pokrywy piasków 

wodnolodowcowych, na północ od złoża wskazano duży obszar perspektywiczny piasków, 

który w bazie MgśP Warstwa normatywna Kopaliny  ma identyfikator 0568_011 (Ryc.3).  

3. Warunki geośrodowiskowe i hydrogeologiczne 

Obszar Czosnówka zlokalizowany jest poza granicami obszarów podlegających 

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

chronionym prawnie jest pomnik przyrody nieożywionej – głaz narzutowy, który znajduje się 

w rejonie starej piaskowni, zlokalizowanej na terenie omawianego obszaru, tuż przy jego 

północnej granicy. 
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W odległości ok 0,25-0,35 km od północnej granicy obszaru, z W na E, przepływa 

Krzna, a nieco bliżej, w dolinie rzeki – występują stare zakola (meandry). 

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). W bliskim sąsiedztwie, na zachód oraz po południowej stronie 

drogi krajowej jest kilka ujęć wód podziemnych, w tym duże ujęcie dla potrzeb komunalnych 

(Ryc.3). 

4. Omówienie dotychczasowych wyników badań 

W granicach omawianego obszaru oraz w jego najbliższym sąsiedztwie oprócz 

rozpoznania związanego z udokumentowaniem złoża „Czosnówka”, nie wykonywano innych 

geologicznych badań poszukiwawczych czy też rozpoznawczych.  

Zlokalizowane na południe złoże „Czosnówka”, znajduje się w obrębie 

wodnolodowcowych piasków i piasków ze żwirem, czyli w takich samych utworach, jak 

opisywany obszar prognostyczny. W złożu tym udokumentowano piaski drobnoziarniste, 

w spągu lekko zaglinione, niekiedy z przewarstwieniami piasków z domieszką frakcji 

żwirowej. Kopalina spełnia wymagania jakościowe w zakresie wykorzystania 

w budownictwie, jako piasek do zapraw i wypraw tynkarskich oraz do betonu zwykłego 

(Nowak, Turza, 1971). W tabeli 1 zestawiono informacje o parametrach geologiczno-

górniczych złoża i parametrach jakościowych kopaliny.  

Spośród otworów, odwierconych w ramach dokumentowania złoża (Nowak, Turza, 

1971), kilka z nich znajduje się poza jego granicami, w tym dwa: Z-3/C i S-3/C, usytuowane 

są w granicach obszaru Czosnówka. Na Rycinie 1 zaznaczono otwory wiertnicze, 

dokumentujące od północy złoże oraz dwa otwory (Z-3/C i S-3/C), które znalazły się 

w północnej części omawianego obszaru. Profile tych otworów zestawiono w załączniku 

poniżej.  

W ww. otworach złożowych nawiercono: piaski drobno- i średnioziarniste, miejscami 

lekko zaglinione, sporadycznie z niewielką domieszką żwiru. Ich stwierdzona miąższość 

waha się od 5 do 13,8 metra. W podłożu występują gliny lub iły. W jednym otworze do 

głębokości 14,0 m p.p.t. nie zostały przewiercone (załącznik). Piaski występują pod 

nadkładem o grubości 0,2-1,0 m. Zwierciadło wody stwierdzono na głębokości  

3,2-6,0 m p.p.t. 
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Tabela 1. Zestawienie informacji o udokumentowanym złożu piasków, w pobliżu obszaru Czosnówka. 

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 

Czosnówka 

/4445 

rozpoznane 

wstępnie 

p/Q 40,775 0,2-4,0/1,0 4,5-13,8/8,3 0,01-

0,53/ 0,11 

6,4-14,0/9,3 częściowo 

zawodnione; 

zw. wody: 

2,8-6,0 m 

p.p.t. 

85,6-99,3/ 

95,6 

0,7-7,0/2,1 1,70-1,85/1,75 
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Przy północnej granicy obszaru, w centralnej części starej, częściowo zarośniętej, 

piaskowni zarejestrowano punkt niekoncesjonowanej eksploatacji, w którym pozyskiwano 

piasek i piasek z domieszką żwiru. W bazie MgśP Warstwa normatywna Kopaliny punkt ten 

ma identyfikator 0568_019 (Ryc. 1, 3).  

Charakterystyka wyrobiska, w oparciu o wizję terenową, przeprowadzoną w sierpniu 

2014 roku, została przedstawiona w tabeli 2. Ogólny widok wyrobiska w tym okresie 

przedstawiają 2 załączone  fotografie (Fot. 1, 2). 

 

Tabela 2. Zestawienie informacji o punkcie niekoncesjonowanej eksploatacji,  

zinwentaryzowanym w bazie MgśP Warstwa normatywna Kopaliny 

Charakterystyka  
Identyfikator punktu 

0568_019 

kopalina piasek, piasek ze żwirem 

wiek czwartorzęd 

stan  eksploatowane 

rodzaj wyrobiska wgłębne 

nadkład (m) 
min 0,0 

max 0,1 

miąższość (m) 
min 0,5 

max 1,5 

długość max (m) 54 

szerokość max (m) 65 

pole eksploatacji w kilku miejscach 

warunki wodne wyrobisko suche 

uwagi profil wyrobiska: 

0,1 m gleba; 

0,3 m piasek drobnoziarnisty, lekko gliniasty; 

0,7 piasek z pojedynczymi ziarnami żwiru; 

0,5 m piasek gruboziarnisty 
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Fot. 1. Fot. 2.  Widok ogólny wyrobisk – punktu nielegalnej eksploatacji WN_0568_019  

(z bazy MgśP Warstwa normatywna Kopaliny. Stan na 12.08.2014 r.)  
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5. Charakterystyka złożowa obszaru prognostycznego 

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

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

Czosnówka. Jego powierzchnia wynosi 508 287 m2 (50,83 ha).  

Do szczegółowego rozpoznania wskazuje się tylko część tego obszaru, bez północno-

wschodniego fragmentu, czyli terenów leśnych, będących pod zarządem Dyrekcji Generalnej 

Lasów Państwowych (Ryc. 1). 

Przewidywane parametry wskazanego 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 „Czosnówka”), a na Rycinie 1 przedstawiono ich 

lokalizację. 

Powierzchnia przewidzianego do rozpoznania obszaru Czosnówka wynosi 

ok. 474 300 m2 (47,43 ha). Pod nadkładem (0,2-1,0 m) występują piaski drobno- 

i średnioziarniste, miejscami lekko zaglinione, sporadycznie z niewielką domieszką żwiru. 

Na podstawie danych z otworów archiwalnych i wyrobiska można założyć, że miąższość serii 

złożowej wynosić może od 5 do 14 m. Do obliczeń przyjęto, że jej średnia miąższość 

wyniesie 8 m.  

W otworach wiertniczych dokumentujących złoże „Czosnówka” poziom wód gruntowych 

występuje na głębokości 3-6 m. W obrębie omawianego obszaru prognostycznego możliwe 

jest zatem częściowe zawodnienie serii złożowej.  

 

Przewidywana powierzchnia – 474,3 tys. m2  (47,43 ha) 

Przewidywana średnia miąższość kopaliny – 8,0 m 

Przyjęta gęstość nasypowa w stanie zagęszczonym – 1,75 t/m3 

Przewidywane zasoby – 6 640,2 tys. t 
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Załącznik do Karty obszaru prognostycznego kruszywa naturalnego CZOSNÓWKA 

Profile archiwalnych otworów wiertniczych  

Otwory dokumentujące złoże „Czosnówka” (ID MIDAS 4445) (Czaja-Jarzmik, 2018) 

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

Otwór IV/1/C 

rzędna – 143,3 m n.p.m.; data wykonania – 22-23.04.1971 r. 

0,0 – 0,3 gleba  

0,3 – 1,0 piasek drobno i średnioziarnisty, lekko zagliniony, brązowy 

1,0 – 4,0 piasek drobno i średnioziarnisty, żółto-szary  

4,0 – 6,5 piasek drobno i średnioziarnisty, lekko zagliniony, z domieszką ziaren żwiru, 

żółtobrązowy 

6,5 – 7,0 ił zapiaszczony plastyczny, zielonkawy 

7,0 – 7,5 ił lekko zapiaszczony, plastyczny, ciemnoszary 

wiek utworów 0,0 – 6,5 czwartorzęd 

6,5 – 7,5 neogen  

zw. wody – 3,2 m p.p.t. 

 

Otwór VIII/1/C 

rzędna – 144,6 m n.p.m.; data wykonania – 20-21.04.1971 r. 

0,0 – 0,3 gleba  

0,3 – 7,0 piasek drobnoziarnisty, żółtoszary 

7,0 – 9,2 piasek drobno- i średnioziarnisty, miejscami lekko zagliniony, żółto-szary, 

z pojedynczymi ziarnami żwiru 

9,2 – 10,2 ił plastyczny, lekko zapiaszczony 

wiek utworów 0,0 – 9,2 czwartorzęd 

9,2 – 10,2 neogen  

zw. wody – 4,6 m p.p.t. 

 

Otwór XII/1/C 

rzędna – 144,4 m n.p.m.; data wykonania – 17-19.04.1971 r. 

0,0 – 0,3 gleba  

0,3 – 1,0 piasek drobno- i średnioziarnisty, rdzawobrązowy 

1,0 – 8,0 piasek drobnoziarnisty, żółto-szary  

8,0 – 10,5 piasek drobno- i średnioziarnisty, żółtoszary, z domieszką ziaren żwiru 

10,5 – 11,5 piasek drobnoziarnisty, silnie zamulony, szary 

11,5 – 12,5 ił lekko zapiaszczony, plastyczny, zielonkawoszary 

wiek utworów 0,0 – 10,5 czwartorzęd 

10,5 – 12,5 neogen  

zw. wody – 4,6 m p.p.t. 

 

  



8 
 

Otwór XVI/1/C 

rzędna – 142,7 m n.p.m.; data wykonania – 15-16.04.1971 r. 

0,0 – 0,3 gleba  

0,3 – 5,0 piasek drobnoziarnisty, żółty 

5,0 – 7,2 piasek drobno- i średnioziarnisty, brązowożółty 

7,2 – 8,2 ił plastyczny, ciemnoszary 

wiek utworów 0,0 – 7,2 czwartorzęd 

7,2 – 8,2 neogen  

zw. wody – 3,2 m p.p.t. 

 

Otwór XX/1/C 

rzędna – 145,5 m n.p.m.; data wykonania – 13-14.04.1971 r. 

0,0 – 0,2 gleba  

0,2 – 6,0 piasek drobnoziarnisty, barwy żółtej 

6,0 – 9,0 piasek drobno- i średnioziarnisty, żółto-szary 

9,0 – 12,0 piasek różnoziarnisty, brązowożółty, z domieszką drobnego żwirku 

12,0 – 14,0 piasek drobnoziarnisty, szarożółty 

wiek utworów 0,0 – 14,0 czwartorzęd 

zw. wody – 6,0 m p.p.t. 

 

Otwór Z-3/C 

rzędna – 142,8 m n.p.m.; data wykonania – 03-04.06.1968 r. 

0,0 – 0,2 gleba  

0,2 – 1,0 piasek drobny, lekko zagliniony, żółty 

1,0 – 4,5 piasek drobny, żółty 

4,5 – 5,0 piasek drobno- i średnioziarnisty, lekko zagliniony, brązowy 

5,0 – 8,0 piasek różnoziarnisty, z drobnym żwirem, żółto-brązowy 

8,0 – 9,5 piasek drobnoziarnisty, zapylony, żółty z przerostami gliny zielonkawej 

wiek utworów 0,0 – 9,5 czwartorzęd 

zw. wody – 4,5 m p.p.t. 

 

Otwór Z-5/C 

rzędna – 144,8 m n.p.m.; data wykonania – 05.06.1968 r. 

0,0 – 0,2 gleba  

0,2 – 1,0 piasek drobny, zagliniony, żółty 

1,0 – 6,0 piasek drobny, żółty 

6,0 – 7,0 glina zielonkawo-szara 

wiek utworów 0,0 – 7,0 czwartorzęd 

zw. wody – 3,5 m p.p.t. 
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Otwór S-3/C 

rzędna – brak danych; 

data wykonania – brak dokładnej daty;  

sonda odwiercona  w ramach I etapu prac zwiadowczych, prawdopodobnie w 1968 r. 

0,0 – 0,3 gleba  

0,3 – 4,5 piasek drobnoziarnisty, żółty lekko zapylony 

wiek utworów – czwartorzęd 

zw. wody – b.d. 

 



0568_011

Objaśnienia:

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

IV/1/C

R
yc. 1. O

bszar C
Z

O
SN

Ó
W

K
A

 na podkładzie topografi
cznym

złoże i jego numer w bazie MIDAS4445

obszar Czosnówka
0568_011

punkt niekoncesjonowanej eksploatacji i jego numer w bazie 
Kopaliny MGśP

0568_019
obszar prognostyczny wskazany do dalszego rozpoznania

granica obszaru perspektywicznego 
i jego numer w bazie Kopaliny MGśP



8166

10455

4447

2689

11243

8098

5

8715

13517

Sielczyk

12204

19104

16/18

16

7

2

5

Objaśnienia wydzieleń geologicznych:

0
1

1/2

1/5
  
2

3

5

8

CZWARTORZĘD - HOLOCEN
- torfy niskie
- torfy niskie na piaskach, mułkach i namułach torfiastych 
  jeziornych i rzecznych (rozlewiskowych)
- torfy niskie na piaskach i mułkach rzecznych tarasów
  zalewowoych 0,5-1,0 m n.p. rzeki
- piaski, mułki i namuły torfiaste jeziorne i rzeczne 
  (rozlewiskowe)
- namuły oraz piaski den dolinnych i zagłębień 
  bezodpływowych
- piaski i mułki rzeczne tarasów zalewowych
  0,5-1,0 m n.p. rzeki
CZWARTORZĘD  NIEROZDZIELONY
- piaski eoliczne w wydmach

 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 i piaski ze żwirami wodnolodowcowe
- piaski i piaski ze żwirami wodnolodowcowe na 
  glinach zwałowych
- 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

9

10

13
13/18

16
16/18

17

18

13/18

Znaki konwencjonalne:
- znaleziska flory kopalnej

- wybrane punkty dokumentacyjne

- wybrane otwory wiertnicze

- wybrane wyrobiska: 
 P-piaskownie, Ż- żwirownie

SKALA 1:50 000

4445

10

Objaśnienia:

obszar Czosnówka
0568_011

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

złoże i jego numer w bazie MIDAS4445

granica obszaru perspektywicznego 
i jego numer w bazie Kopaliny MGśP

0568_011

18303



0568_011 symbol kopaliny:
   kreda jeziorna i gytia
   piaski i żwiry
   piaski
   piaski kwarcowe

kj
pż
p.

.pk

grunty orne (klasy I-IVa użytków rolnych)

lasy

granice terenów zarządzanych przez GDLP

warunki korzystne podłoża budowlanego

granica powiatu

warunki niekorzystne podłoża budowlanego

łąki na glebach pochodzenia organicznego

pomnik przyrody nieożywionej (n-liczba obiektów)

zabytkowy zespół dworski lub pałacowy

zabytek sakralny

szlaki turystyczne o znaczeniu ponad lokalnym 
(R-2 - Międzynarodowy Szlak Rowerowy R-2)

granica zabytkowego zespołu architektonicznego

siedziba urzędu gminy, miasta 

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

zabytek architektoniczny  (n-liczba obiektów)

Objaśnienia:

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

piaski

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

obszar Czosnówka
0568_011

granica obszaru perspektywicznego 
i jego numer w bazie Kopaliny MGśP

piaski kwarcowe

kreda jeziorna i gytia

p/Q

identyfikator z bazy Midas złoża konfliktowego

wyrobisko

identyfikator z bazy Midas oraz nazwa
złoża konfliktowego

punkt niekoncesjonowanej eksploatacji kopaliny

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

obszar i teren górniczy złoża o powierzchni ≤ 5 ha

granica obszaru górniczego

granica terenu górniczego

kopalnia czynna

kopalnia nieczynna

piaski i żwiry

SKALA 1:50 000

symbol jednostki stratygraficznej:
     Q - czwartorzęd, Ng - neogen, Pg - paleogen

symbol kopaliny/symbol jednostki stratygraficznej

4445 CZOSNÓWKA
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