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Karta charakterystyki obszaru prognostycznego kruszywa naturalnego 

KOMARNO (0568_001) 

 

1. Lokalizacja i zagospodarowanie obszaru 

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

w południowej części gminy Konstantynów. Zagospodarowany jest w przeważającej 

większości w kierunku rolniczym, a w mniejszym stopniu – leśnym. Występują tu użytki 

rolne na glebach klas bonitacyjnych: RIVa, RIVb, RV, a w części wschodniej – lasy: głównie 

prywatne i niewielki powierzchniowo las, będący pod zarządem Dyrekcji Generalnej Lasów 

Państwowych. Przez środek obszaru, z SW na NE została poprowadzona lokalna droga 

gminna o nawierzchni utwardzonej, prowadząca do składowiska odpadów. Na południu droga 

ta dochodzi do drogi wojewódzkiej nr 811, klasy GP, łączącej Sarnaki z Białą Podlaską. 

Wzdłuż drogi gminnej oraz w zachodniej i północnej części obszaru poprowadzone są linie 

elektroenergetyczne, a tuż za zachodnią granicą obszaru znajduje się gazociąg. W granicach 

omawianego obszar, przy drodze gminnej, zlokalizowanych jest kilka pojedynczych (4-5) 

zabudowań mieszkalnych i gospodarczych.  

Na północ od omawianego obszaru, w jego bezpośrednim i nieco dalszym sąsiedztwie, 

udokumentowano kilka złóż piasków (Ryc. 1, 2, 3). Dane o tych złożach znajdują się 

w dalszej części opracowania. 

Dawne wyrobisko poeksploatacyjne wybilansowanego złoża „Komarno I” (ID MIDAS 

2594), znajdujące sią na południe od złoża „Komarno I/1” (ID 10476), zostało wykorzystane 

na gminne składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne. 

2. Budowa geologiczna obszaru 

Wg Szczegółowej napy geologicznej Polski obszar Komarno obejmuje swoim 

zasięgiem morenę martwego lodu (Ryc. 2), powstałą w stadiale środkowym zlodowacenia 

Odry, zbudowaną z piasków, piasków pyłowatych i żwirów, lokalnie z przewarstwieniami 

glin piaszczystych. Forma ta powstała na wysoczyźnie morenowej płaskiej, a jej miąższość 

może dochodzić do około 10 m (Nitychoruk, Gałązka, 2006; 2008).  

W ramach prac, związanych z opracowaniem Mapy geośrodowiskowej Polski 

(Chwistek, Radwanek-Bąk, 2011), w miejscu występowania moreny martwego lodu został 

wyznaczony duży obszar perspektywiczny występowania kruszywa naturalnego (piasków). 

W 2018 r. (Formowicz, Grędysa) został on znacznie zmniejszony na północy, z uwagi na 

udokumentowanie w tym miejscu kilku złóż (Ryc. 3). W bazie MgśP Warstwa normatywna 

Kopaliny obszar ten ma identyfikator 0568_001. 
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3. Warunki geośrodowiskowe i hydrogeologiczne 

Obszar Komarno zlokalizowany jest poza granicami obszarów podlegających ochronie 

prawnej ze względu na cenne walory przyrodnicze (Ryc. 3). Najbliżej, w odległości 

ok. 1,7 km na północ od jego granicy, znajduje się otulina Parku Krajobrazowego Podlaski 

Przełom Bugu.  

Omawiany obszar zlokalizowany jest na dziale wodnym IV rzędu. W odległości 

ok. 1,0-1,2 km na zachód, przepływa Komarenka, prawobrzeżny dopływ Czyżówki, 

uchodzącej do Bugu. Wschodnia część odwadniana jest przez szereg bezimiennych cieków 

i rowów melioracyjnych, które łączą się z Klukówką – lewobrzeżnym dopływem Krzny, 

przepływającą ok. 6,5 km na południe.  

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 nie ma ujęć wód podziemnych.  

4. Omówienie dotychczasowych wyników badań 

W granicach obszaru Komarno, ani też w jego najbliższym sąsiedztwie, oprócz 

rozpoznania związanego z udokumentowaniem złóż, nie wykonywano innych geologicznych 

badań poszukiwawczych czy też rozpoznawczych.  

Najwcześniej udokumentowano złoża „Komarno” (Paprocka, 1983) i „Komarno I”. 

Pierwsze z nich eksploatowano do 1990 r., a wyrobisko zrekultywowano, natomiast drugie 

było czynne do 2005 r. Obydwa złoża zostały już wybilansowane. Wyrobisko 

poeksploatacyjne złoża Komarno I przeznaczono na składowisko odpadów, a na pozostałej 

części udokumentowano złoża: „Komarno IV” (Stec, 2003) i „Komarno I/1” (Stec, 2013).  

Spośród złóż, sąsiadujących z obszarem Komarno, aktualnie tylko jedno jest 

zagospodarowane i jedno – eksploatowane okresowo. W pozostałych wydobycie nie jest 

prowadzone i mają one aktualnie status złóż rozpoznanych szczegółowo, zaniechanych lub 

wybilansowanych W złożach tych udokumentowane zostały piaski (średnio-, grubo- lub 

drobnoziarniste), miejscami również piaski domieszką żwirów lub też pospółki. Lokalnie 

stwierdzono przewarstwienia piasków pylastych bądź zaglinionych. Ustalono, że kopalina 

z tych złóż jest przydatna do robót budowlanych i drogowych, choć czasem wymaga 

uzdatnienia, poprzez odsianie nadziarna.  

W otworach złożowych, które zlokalizowane są najbliżej granicy obszaru 

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

z niewielką domieszką żwirów. Ich stwierdzona miąższość waha się od 6,5 do ponad 

14 metrów. W podłożu występują gliny bądź piaski pylaste. W kilku otworach, do głębokości 

8,0-15,0 m p.p.t., nie zostały przewiercone (załącznik). Występują one pod nadkładem 

o grubości 0,3-4,5 m. Wszystkie otwory były suche. 

W tabeli 1 zestawiono parametry geologiczno-górniczych poszczególnych złóż oraz 

podstawowe parametry, charakteryzujące jakość kopaliny w tych złożach.  
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Tabela 1. Zestawienie informacji o udokumentowanych złożach piasków, sąsiadujących z obszarem Komarno. 

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 

Komarno I 

/2594 

ZWB p/Q 8,06 0,2-8,3/1,55 7,4-

29,5/13,69 

/0,11 7,8-30,0/13,69 bd bd bd bd 

Komarno II 

/5979 

zaniechane p/Q 1,392 0,4-1,0/0,5 3,0-7,0/4,5 /0,11 4,0-8,0/5,0 suche 

13,0-15,0 

89,0-

100,0/96,5 

1,0-15,0/ /1,6 

Komarno III 

/7648 

rozpoznane 

szczegółowo 

p/Q 4,53 0,0-4,5/1,21 8,8-

15,0/12,89 

/0,9 9,5-15,0/14,15 suche  89,6-

100,0/95,58 

3,1-9,3/5,02 1,35-1,61/1,47 

Wólka 

Polinowska 

/9048 

zagospodaro

wane 

p/Q 1,226 0,2-1,1/0,6 1,6-8,9/5,8 0,04-0,44 

/0,16 

2,3-10,0/6,4 suche 79,1-

100,0/95,23 

1,5-

19,6/10,38 

1,33-1,65/1,46 

Komarno IV 

/9912 

zaniechane p+pż, 

p/Q 

1,49 0,0-4,8/2,0 2,8-15,0/ 

10,05 

/0,2 2,8-15,0/10,05 suche    

  p+pż/Q 

(górna) 

      70,0-90,0/bd 10,0-20,0/bd 2,0-2,1/bd 

  p+pż/Q 

(środk.) 

      70,0-90,0/bd 1,0-3,0/bd /1,62 

  p/Q 

(dolna) 

      /100,0 /do 1,0 /1,57 

Komarno I/1 

/10476 

zaniechane p, 

p+pż/Q 
1,11 0,2-2,0/bd 5,0-

11,8/7,58 

/0,2 5,0-14,0/9,0 suche 70,0-100,0/bd 1,0-3,0/bd /1,74 

Wólka 

Polinowska I 

/11244 

ZWB p/Q 1,52 0,7-4,2/1,78 4,8-9,3/7,87 0,075-

0,875/ 0,28 

9,0-10,0/9,78 suche 80,3-

100,0/95,01 

0,5-13,2/4,73 1,43-1,64/1,53 

Komarno V 

/18479 

rozpoznane 

szczegółowo 

p/Q 0,9967 0,3-2,5/1,4 6,5-8,5/7,5 0,03-0,38/ 

bd 

8,0-10,0/9,0 suche 76,1-81,9/bd 1,1-1,2/1,15 1,5-1,73/1,64 
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W załączniku poniżej zostały zestawione profile tych archiwalnych otworów 

wiertniczych, dokumentujących złoża, które zlokalizowane są wzdłuż granicy obszaru 

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

5. Charakterystyka złożowa obszaru prognostycznego 

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

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

Do szczegółowego rozpoznania wskazuje się cały obszar. 

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 pobliskie złoża), natomiast na 

Rycinie 1 przedstawiono ich lokalizację. 

Powierzchnia obszaru Komarno wynosi ok. 504 400 m2 (50,44 ha). Pod nadkładem 

(0,3-2,5 m) występują piaski średnio-, drobno- lub gruboziarniste, miejscami z niewielką 

domieszką żwirów. Na podstawie danych z pobliskich złóż można założyć, że miąższość 

piasków wynosić może od 6 do 15 m. Do obliczeń przyjęto, że średnia miąższość serii 

złożowej wyniesie 8 m.  

Obszar zlokalizowany jest na dziale wodnym. Zdecydowana większość archiwalnych 

otworów wiertniczych była sucha, jedynie w granicach złoża „Komarno II” (5979) poziom 

gruntowych, stwierdzono na głębokości 13-15 m p.p.t. Założono, że seria złożowa w obrębie 

omawianego obszaru prognostycznego będzie sucha.  

 

Przewidywana powierzchnia – 504,4 tys. m2  (50,44 ha) 

Przewidywana średnia miąższość kopaliny – 8,0 m 

Przyjęta gęstość nasypowa w stanie zagęszczonym – 1,6 t/m3 

Przewidywane zasoby – 6 456,3 tys. t 
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Załącznik do Karty obszaru prognostycznego kruszywa naturalnego KOMARNO 

Profile archiwalnych otworów wiertniczych  

Otwory dokumentujące złoże Komarno II (ID MIDAS 5979) (Szymańska, 1993) 

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

Otwór 1/K-II 

rzędna – 165,0 m n.p.m.; data wykonania – 12.06.1993 r. 

0,0 – 0,4 gleba pylasta, beżowa 

0,4 – 7,5 piasek średnioziarnisty, żółty, z okruchami ziaren pow. 2 mm 

7,5 – 9,0 glina zapiaszczona beżowo-szara  

wiek utworów – czwartorzęd 

zw. wody – otwór suchy 

 

Otwór 2/K-II 

rzędna – 165,0 m n.p.m.; data wykonania – 12.06.1993 r. 

0,0 – 0,4 gleba pylasta, beżowa 

0,4 – 7,5 piasek średnioziarnisty, żółty 

7,5 – 9,0 glina zapiaszczona, beżowo-szara  

wiek utworów – czwartorzęd 

zw. wody – otwór suchy 

Otwory dokumentujące złoża Komarno II (ID MIDAS 5979) i Komarno I (ID MIDAS 2594) 

(Szymańska, 1993) 

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

Otwór 12/K-II 

rzędna – 168,0 m n.p.m.; data wykonania – 10.07.1987 r. 

0,0 – 1,0 piasek różnoziarnisty, gliniasty 

1,0 – 5,2 piasek średnioziarnisty 

5,2 – 11,5 piasek gruboziarnisty 

11,5 – 14,3 piasek gruboziarnisty z domieszką żwiru 

(głazy uniemożliwiły dalsze wiercenie) 

wiek utworów – czwartorzęd 

zw. wody – otwór suchy 

 

Otwór 14/K-II 

rzędna – 166,0 m n.p.m.; data wykonania – 10.07.1987 r. 

0,0 – 0,4 piasek drobnoziarnisty, gliniasty 

0,4 – 4,5 piasek gruboziarnisty 

4,5 – 7,8 piasek gruboziarnisty 

7,8 – 9,8 glina brązowo-beżowa, twarda 

wiek utworów – czwartorzęd 

zw. wody – otwór suchy 
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Otwory dokumentujące złoże Komarno III (ID MIDAS 7648) (Czaja-Jarzmik, 1997) 

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

Otwór 3/K-III 

rzędna – 163,8 m n.p.m.; data wykonania – 03.10.1997 r. 

0,0 – 0,3 gleba zapiaszczona 

0,3 – 1,0 piasek średnioziarnisty z domieszką żwiru, silnie zagliniony 

1,0 – 2,5 piasek średnioziarnisty z przewarstwieniami gliny oraz piasku z domieszką 

żwiru i otoczaków skał N o Ø  do 15 cm 

2,5 – 15,0 piasek średnioziarnisty z domieszką żwiru o Ø  do 1 cm, żółty 

wiek utworów – czwartorzęd 

zw. wody – otwór suchy 

 

Otwór 4/K-III 

rzędna – 163,5 m n.p.m.; data wykonania – 03.10.1997 r. 

0,0 – 0,2 gleba zapiaszczona 

0,2 – 1,5 piasek gliniasty z przewarstwieniami gliny zapiaszczonej i pyłu, obecne żwiry 

i otoczaki skał N o Ø do 2 cm 

1,5 – 15,0 piasek średnioziarnisty, w stropie żółty, ku spągowi j. żółty, z pojedynczymi 

otoczakami skał N o Ø do 1,5 cm 

wiek utworów – czwartorzęd 

zw. wody – otwór suchy 

 

Otwór 5/K-III 

rzędna – 164,1 m n.p.m.; data wykonania – 03.10.1997 r. 

0,0 – 0,4 gleba brązowa, zapiaszczona 

0,4 – 0,6 pył zapiaszczony, beżowy 

0,6 – 0,9 piasek c. żółty z wkładkami gliny, żółto-rdzawy 

0,9 – 4,5 piasek gruboziarnisty z domieszką otoczaków skał N i krzemieni do 4 cm, 

lekko pylasty, w stropie żółty, ku spągowi c. żółty  

4,5 – 5,5 piasek drobnoziarnisty, żółty 

5,5 – 9,0 piasek drobnoziarnisty, j.  żółty, lekko pylasty 

9,0 – 15,0 piasek drobnoziarnisty, c. żółty 

wiek utworów – czwartorzęd 

zw. wody – otwór suchy 

 

Otwór 7/K-III 

rzędna – 166,4 m n.p.m.; data wykonania – 03.10.1997 r. 

0,0 – 2,5 glina brązowa, zapiaszczona, z przewarstwieniami piasku gliniastego 

i otoczakami skał N o Ø do 10 cm 

2,5 – 4,5 glina brązowa, zapiaszczona, z domieszką żwiru i otoczaków skał N 

4,5 – 15,0 piasek drobnoziarnisty, j. żółty, obecne pojedyncze otoczaki skał N 

o Ø do 2 cm 

wiek utworów – czwartorzęd 

zw. wody – otwór suchy 
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Otwory dokumentujące złoże Komarno IV (ID MIDAS 9912) (Stec, 2003) 

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

Otwór 3/K-IV 

rzędna – 167,0 m n.p.m.; data wykonania – 10.2003 r. 

0,0 – 0,2 gleba, szara 

0,2 – 5,0 piasek gliniasty z piaskiem średnim, żółty 

5,0 – 6,0 glina, szara  

wiek utworów – czwartorzęd 

zw. wody – otwór suchy 

 

Otwór 9/K-IV 

rzędna – 169,2 m n.p.m.; data wykonania – 10.2003 r. 

0,0 – 3,0 glina, szaro-brązowa 

wiek utworów – czwartorzęd 

zw. wody – otwór suchy 

Otwory dokumentujące złoże Komarno V (ID MIDAS 18479) (Siluk, 2016) 

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

Otwór 1/K-V 

rzędna – 168,7 m n.p.m.; data wykonania – 2016 r. 

0,0 – 1,5 glina brązowa 

1,5 – 3,5 piasek średni żółty 

3,5 – 4,5 piasek gruby żółty  

4,5 – 10,0 piasek średni żółty 

wiek utworów – czwartorzęd 

zw. wody – otwór suchy 

 

Otwór 2/K-V 

rzędna – 168,5 m n.p.m.; data wykonania – 2016 r. 

0,0 – 0,4 gleba brązowo-szara 

0,4 – 1,8 piasek gliniasty jasnobrązowy 

1,8 – 2,5 glina brązowa  

2,5 – 4,0 piasek średni żółty 

4,0 – 9,0 piasek drobny jasnożółty 

9,0 – 10,0 glina jasnobrązowa 

wiek utworów – czwartorzęd 

zw. wody – otwór suchy 

 

Otwór 3/K-V 

rzędna – 167,2 m n.p.m.; data wykonania – 2016 r. 

0,0 – 0,3 gleba brązowo-szara 

0,3 – 2,0 piasek drobny żółty 

2,0 – 4,0 piasek średni żółty  
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4,0 – 8,0 piasek drobny żółty 

8,0 – 10,0 piasek pylasty jasnożółty 

wiek utworów – czwartorzęd 

zw. wody – otwór suchy 

Otwory dokumentujące złoże Wólka Polinowska I (ID MIDAS 11244) (Czaja-Jarzmik, 2007) 

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

Otwór 5/WPI  

rzędna – 169,9 m n.p.m.; data wykonania – 03.07.2007 r. 

0,0 – 0,2 gleba c. beżowa 

0,2 – 0,5 piasek pylasty, beżowy 

0,5 – 0,8 piasek gliniasty, c. żółty  

0,8 – 1,2 pył j. beżowy 

1,2 – 1,5 piasek gliniasty, żółto-rdzawy 

1,2 – 4,2 glina piaszczysta, c. beżowo-rdzawa, w stropie z wkładkami piasku gliniastego 

4,2 – 7,2 piasek średnioziarnisty j. beżowy (jak w otw. 6, gł. 4,6-10,0 m) 

7,2 – 9,0 piasek średnioziarnisty z domieszką żwiru o ø do 1 cm, j. beżowy 

9,0 – 10,0 glina beżowo-brązowa 

wiek utworów – czwartorzęd 

zw. wody – otwór suchy 

 

Otwór 6/WPI 

rzędna – 170,3 m n.p.m.; data wykonania – 03.07.2007 r. 

0,0 – 0,1 gleba c. beżowa 

0,1 – 0,4 pył j. beżowy, z otoczakami na gł. 0,2 m p.p.t. 

0,4 – 0,6 piasek gliniasty z domieszką żwiru, żółto-rdzawy 

0,6 – 0,8 glina piaszczysta, c. beżowo-rdzawa 

0,8 – 4,6 piasek gruboziarnisty z domieszką żwiru, w stropie c. żółty, ku spągowi j. beżowy 

(jak w otw. 4, gł. 0,7-4,6 m) 

4,6 – 10,0 piasek średnioziarnisty j. beżowy 

wiek utworów – czwartorzęd 

zw. wody – otwór suchy 

Otwory dokumentujące złoże Wólka Polinowska  (ID MIDAS 9048) (Czaja-Jarzmik B., Majka-

Smuszkiewicz A., 1997) 

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

Otwór 1/WP 

rzędna – 169,7 m n.p.m.; data wykonania – 18.10.1997 r. 

0,0 – 0,3 gleba brązowa, pylasta, zapiaszczona 

0,3 – 1,4 pył j. beżowy, w spągu zapiaszczony z pojedynczymi otoczakami skał N  

o ø do 1 cm 

1,4 – 1,6 piasek gliniasty, c. żółty z domieszką żwiru  

1,6 – 1,8 glina zapiaszczona, rdzawo-brązowa 

1,8 – 4,4 piasek gruboziarnisty z domieszką żwiru o ø do 1,5 cm, w stropie zagliniony 
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j. brązowy, ku spągowi c. beżowy 

4,4 – 8,0 piasek gruboziarnisty z domieszką żwiru o ø do 0,5 cm, beżowo-żółty 

wiek utworów – czwartorzęd 

zw. wody – otwór suchy 

 

Otwór 5/WP 

rzędna – 164,8 m n.p.m.; data wykonania – 18.10.1997 r. 

0,0 – 0,1 gleba brązowa, zapiaszczona 

0,1 – 0,6 pył, w stropie beżowy, ku spągowi j. beżowy, zapiaszczony 

0,6 – 1,8 piasek średnioziarnisty, w stropie j. żółty z wkładkami pyłu, w spągu gliniasty, 

c. żółty 

1,8 – 4,0 glina, w stropie szara, pylasta, ku spągowi beżowa z pojedynczymi żwirkami skał N 

o ø do 3 mm 

wiek utworów – czwartorzęd 

zw. wody – otwór suchy 

 

Otwór 5A/WP 

rzędna – 166,8 m n.p.m.; data wykonania – 18.10.1997 r. 

0,0 – 0,3 gleba brązowa, pylasta,  zapiaszczona 

0,3 – 0,4 pył j. beżowy, zapiaszczony 

0,4 – 0,8 piasek drobnoziarnisty  j. żółty z pojedynczymi otoczakami skały N o ø do 1 cm 

0,8 – 1,8 piasek średnioziarnisty z domieszką żwiru, pylasty, w stropie żółty, ku spągowi 

c. żółty 

1,8 – 2,5 glina, c. beżowa, zapiaszczona 

2,5 – 8,0 piasek średnioziarnisty j. żółty, z pojedynczymi otoczakami skał N o ø do 1 cm, 

w spągu żółto-rdzawy 

wiek utworów – czwartorzęd 

zw. wody – otwór suchy 

 

Otwór 5B/WP 

rzędna – 166,8 m n.p.m.; data wykonania – 18.10.1997 r. 

0,0 – 0,4 gleba brązowa, pylasta,  zapiaszczona 

0,4 – 1,3 piasek drobnoziarnisty, w stropie j. żółty, z wkładkami pyłu i pojedynczymi 

otoczakami skał N o ø do 1 cm, ku spągowi c. żółty, gliniasty 

1,3 – 2,0 glina brązowa, zapiaszczona 

2,0 – 8,0 piasek średnioziarnisty j. żółty, odcinkami c. żółty, obecne pojedyncze otoczaki  

skał N o ø do 1 cm 

wiek utworów – czwartorzęd 

zw. wody – otwór suchy 

 

  



11 
 

Otwory dokumentujące złoże Wólka Polinowska  (ID MIDAS 9048) (Czaja-Jarzmik B., 2008) 

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

Otwór 6 (2008)/WP 

rzędna – 168,4 m n.p.m.; data wykonania – 28-29.02.2008 r. 

0,0 – 0,3 gleba piaszczysta, beżowa 

0,3 – 3,0 piasek średnioziarnisty, gliniasty, w stropie c. żółty, ku spągowi żółto-beżowy, 

w spągu na odc. 0,6 m z domieszką żwiru (jak w otw. 4) 

3,0 – 4,2 glina piaszczysta, beżowo-brązowa, z domieszką żwirów skał lodowcowych 

4,2 – 8,3 piasek średnioziarnisty j. beżowy 

8,3 – 10,0 piasek średnioziarnisty, żółty, z wkładkami gliny piaszczystej (jak w otw. 4) 

wiek utworów – czwartorzęd 

zw. wody – otwór suchy 

 

Otwór 7 (2008)/WP 

rzędna – 168,4 m n.p.m.; data wykonania – 28-29.02.2008 r. 

0,0 – 0,3 gleba piaszczysta, c. beżowa 

0,3 – 2,5 piasek średnioziarnisty, żółty (jak w otw. 6, gł. 4,2-8,3 m) 

2,5 – 5,0 glina piaszczysta, c. beżowa, ku spągowi beżowa 

wiek utworów – czwartorzęd 

zw. wody – otwór suchy 
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Ryc. 2. Obszar KOMARNO na tle Szczegółowej mapy geologicznej Polski w skali 1:50 000, arkusz 
0568 Biała Podlaska

złoże i jego numer w bazie MIDAS6288

Objaśnienia wydzieleń geologicznych:

Wólka Polinowska I

złoże wybilansowane i jego nazwa w bazie MIDASWólka Polinowska I
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2/12

2/19

3

3/19

5

6

9

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

granica obszaru perspektywicznego 
i jego numer w bazie Kopaliny MGśP

0568_001

15

Znaki konwencjonalne:
- znaleziska flory kopalnej

- wybrane punkty dokumentacyjne

- wybrane otwory wiertnicze

0568_001

16/18

13/18

18

16

 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, piaski pyłowate i żwiry moren martwego lodu
- 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
15
16

16/18

17

18

- wybrane wyrobiska: 
   Ż-żwirownie, P-piaskownie

- znaleziska fauny kopalnej



Objaśnienia:

Ryc. 3. Obszar KOMARNO na tle planszy A Mapy geośrodowiskowej Polski (II) w skali 1:50 000, 
arkusz 0568 Biała Podlaska
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symbol kopaliny/symbol jednostki stratygraficznej

warunki niekorzystne podłoża budowlanego

łąki na glebach pochodzenia organicznego

piaski i żwiry

kreda jeziorna i gytia

pomnik przyrody żywej
(n-liczba obiektów)

geostanowisko o znaczeniu międzynarodowym

zabytkowy zespół dworski lub pałacowy

zabytek sakralny

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 kategorii C  2

złoże o powierzchni ≤ 5 ha

granica obszaru perspektywicznego 
i jego numer w bazie Kopaliny MGśP

0568_001

obszar i teren górniczy złoża o powierzchni ≤ 5 ha

p/Q
symbol kopaliny:
   kreda jeziorna i gytia
   iły i łupki ilaste ceramiki budowlanej
   piaski i żwiry
   piaski

kj
i(ic)
pż
p.

symbol jednostki stratygraficznej:
   czwartorzędQ

aleja drzew pomnikowych

granica strefy ochronnej (otuliny) parku 
krajobrazowego

SKALA 1:50 000
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