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Karta charakterystyki obszaru prognostycznego kruszywa naturalnego 

WOSKRZENICE (0569_003) 

 

1. Lokalizacja i zagospodarowanie obszaru 

Obszar Woskrzenice zlokalizowany jest w województwie lubelskim, w powiecie 

bialskim, we wschodniej części gminy Biała Podlaska. Zagospodarowany jest 

w przeważającej większości w kierunku rolniczym. Występują tu użytki rolne na glebach klas 

bonitacyjnych: RIVa, RIVb, RV, RVI oraz łąki  (gleby ŁIV). 

Obszar znajduje się w odległości ok. 0,1-0,2 km na północ od drogi powiatowej 1042L 

z Woskrzenic do Kijowca. W Woskrzenicach Dużych, ok. 1 km na południe, droga ta łączy 

się z drogą krajową nr 2. Na północ oraz w jego granicach występują również drogi 

dojazdowe do zabudowań i pól. W granicach omawianego obszar, przy drodze gminnej, 

zlokalizowanych jest kilka pojedynczych (3-4) zabudowań mieszkalnych i gospodarczych.  

Na południe od omawianego obszaru, w jego bezpośrednim sąsiedztwie, 

udokumentowano trzy złoża piasków, natomiast na północ i północny zachód od niego 

znajdują się dwa złoża kredy jeziornej (Ryc. 1, 2, 3). Dane o tych złożach znajdują się 

w dalszej części opracowania. 

2. Budowa geologiczna obszaru 

Wg Szczegółowej napy geologicznej Polski obszar Woskrzenice obejmuje swoim 

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

o miąższości dochodzącej do 10 metrów, osadzonych podczas zlodowacenia Odry 

(Nitychoruk, Gałązka, 2006; 2007). 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 osadów 

wodnolodowcowych wskazano duży obszar perspektywiczny piasków i piasków ze żwirem, 

który w bazie MgśP Warstwa normatywna Kopaliny  ma identyfikator 0569_003 (Ryc. 3).  

3. Warunki geośrodowiskowe i hydrogeologiczne 

Obszar Woskrzenice zlokalizowany jest poza granicami obszarów podlegających 

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

W odległości ok 0,5 km na północ i ok. 0,7 km na południe, przepływają z W na E, 

cieki, uchodzące do Krzny, która z kolei przepływa ok. 1,5 km na południowy wschód. 

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 Woskrzenicach Dużych, ok. 1,5 km na południowy zachód 

znajduje się ujęcie wód podziemnych dla potrzeb komunalnych (Ryc. 3). 
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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 

Woskrzenic (Falkowski (kier.) i in., 1983). W obrębie obszaru Woskrzenice znalazło się tylko 

jedno wyrobisko W-67, przypisane do rejonu 5/XVII oraz drugie tuż przy jego wschodniej 

granicy: W-68, w rejonie 7/XVII (Ryc. 1). Stwierdzono w nich występowanie piasku, 

a poniżej, od gł. 0,9 m – pospółek, czyli piasków ze żwirem (załącznik). Nie wykonywano 

badań laboratoryjnych kruszywa, umożliwiających określenie ich przydatności. W wyrobisku 

nie osiągnięto spągu serii piaszczystej. Dane te nie umożliwiają określenie miąższości osadów 

piaszczystych i piaszczysto-żwirowych, dostarczają jednak informacji o rozprzestrzenieniu 

poziomym oraz pozwalają na ocenę grubości nadkładu.  

W połowie lat 90. XX w. na terenie województwa bialskopodlaskiego prowadzono 

poszukiwania plejstoceńskich złóż kredy jeziornej (Bandurska-Kryłowicz, 1994). Objęły one 

m.in. rejon Woskrzenic. Wykonano tu 11 sond mechanicznych. Uzyskano zadowalające 

wyniki zakończone wykonaniem projektów prac geologicznych i ostatecznie 

udokumentowaniem 3 złóż kredy jeziornej. Jedna z wykonanych wtedy sond (7/W) znajduje 

się nieco na północ od granicy omawianego obszaru, a stwierdzono w niej cienką warstwę 

piasku, zalegającą na kredzie jeziornej.  

W 1996 roku sporządzono dokumentacje dwóch złóż kredy jeziornej: „Woskrzenice – 

pole B” i „Woskrzenice – pole C” (Bandurska-Kryłowicz, 1996a; 1996b), które są 

zlokalizowane na północny zachód i północ od omawianego obszaru. W trzynastu 

wykonanych wtedy otworach i sondach nawiercono osady piaszczyste: piaski drobno-, 

średnio- i gruboziarniste, lokalnie z niewielką domieszka żwiru, miejscami zaglinione lub 

pylaste, o dosyć zmiennej miąższości (załącznik). W kilku otworach, pod nadkładem 

o grubości 0,4-0,5 m, do głębokości 7,0 mp.p.t. nawiercono piaski drobno- i średnioziarniste, 

miejscami z domieszką piasku gruboziarnistego i/lub ze żwirem. Utworów tych nie 

przewiercono. Zwierciadło wody stwierdzono na głębokości 1,5-7,0 m p.p.t. Nie 

wykonywano badań laboratoryjnych piasków.  

Zlokalizowane na południe 3 złoża piasków: „Woskrzenice Małe” (Szymańska, 1992), 

„Woskrzenice Małe II” (Szydeł, Majka-Smuszkiewicz, 1995) i „Woskrzenice Duże” 

(Kisieliński, 1997) znajdują się w obrębie wodnolodowcowych piasków i piasków ze żwirem, 

czyli w takich samych utworach, jak opisywany obszar prognostyczny.  

W złożach tych udokumentowano piaski drobno- i średnioziarniste, miejscami ze 

zmienną domieszką frakcji żwirowej (miejscami o charakterze pospółki), lokalnie z wkładami 

piasków gliniastych (załącznik). Kopalina spełnia wymagania jakościowe w zakresie 

wykorzystania w drogownictwie i budownictwie (Szymańska, 1992; Szydeł, Majka-

Smuszkiewicz, 1995; Kisieliński, 1997). W tabeli 1 zestawiono informacje o parametrach 

geologiczno-górniczych złóż i parametrach jakościowych kopaliny.  
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Tabela 1. Zestawienie informacji o udokumentowanych złożach piasków, w pobliżu obszaru WOSKRZENICE. 

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 

Woskrzenice 

Małe /5542 

zaniechane 

1992-1994 

p/Q 1,50 0,5-1,6/0,8 1,3-4,8/4,15 bd 1,3-5,6/ częściowo 

zawodnione; 

zw. wody: 

1,3-5,4 m 

p.p.t. 

72,3-98,5/ 

bd 

2,9-6,0/4,45 1,53-1,82/1,68 

Woskrzenice 

Małe II /7085 

ZWB 

1996-2000 

p/Q 2,75 0,4-0,8/0,6 1,0-5,7/4,0 bd/ 0,2 1,5-6,5/ częściowo 

zawodnione; 

zw. wody: 

1,5-6,5 m 

p.p.t. 

80,0-98,8/ 

95,24 

1,6-2,4/2,06 1,55-1,81/1,68 

Woskrzenice 

Duże /8164 

rozpoznane 

szczegółow

o 

p/Q 2,3 0,3-0,8/bd 5,5-7,7/6,46 bd/0,06 4,0-8,0/bd częściowo 

zawodnione; 

zw. wody: 

4,0-7,0 m 

p.p.t. 

77,61-

99,55/91,84 

nie badano 1,61-1,71/1,66 
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W otworach złożowych ww. złóż piasków, które zlokalizowane są najbliżej granicy 

obszaru perspektywicznego, nawiercono: piaski średnio-, drobno i gruboziarniste. Ich 

stwierdzona miąższość waha się od 1,8 do 8,6 metra. W podłożu występują gliny. W kilku 

otworach, do głębokości 5,0-8,0 m p.p.t., piaski nie zostały przewiercone (załącznik). Piaski 

występują pod nadkładem o grubości 0,2-1,6 m. W czterech otworach (3/WD, 4/WD, 5/WD, 

6/WD), wykonanych podczas dokumentowania złoża „Woskrzenice Duże” do głębokości 3 m 

nawiercono głównie gliny – są to otwory negatywne (załącznik). Zwierciadło wody 

stwierdzono w części otworów na głębokości ok. 5 m p.p.t. Kilka otworów do gł. 5-8 m było 

suchych. 

Dodatkowo na Ryc. 1 zaznaczono lokalizację najbliższych otworów wiertniczych, 

dokumentujących ww. złoża. Profile tych otworów zestawiono w załączniku poniżej.  

5. Charakterystyka złożowa obszaru prognostycznego 

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

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

Woskrzenice Duże i Woskrzenice Małe.  

Do szczegółowego rozpoznania wskazuje się cały obszar.  

Przewidywane parametry obszaru prognostycznego oszacowano w oparciu o dane 

z opracowań archiwalnych. W załączniku poniżej zestawiono profile wykorzystanych do tego 

archiwalnych otworów wiertniczych (dokumentujących złoża i wykonanych w 1983 r.), a na 

Rycinie 1 przedstawiono ich lokalizację. 

Powierzchnia obszaru Woskrzenice wynosi ok. 430 800 m2 (43,08 ha). Pod nadkładem 

(0,2-1,6 m) występują piaski drobno- i średnioziarniste, miejscami z domieszką piasku 

gruboziarnistego i/lub ze żwirem. Możliwa jest również obecność wkładek piasków 

gliniastych. Na podstawie danych z otworów archiwalnych można założyć, że miąższość serii 

złożowej wynosić może od 2 do 8,5 m. Do obliczeń przyjęto, że jej średnia miąższość 

wyniesie 5,5 m.  

W oparciu o dane z otworów archiwalnych można założyć, że poziom wód gruntowych 

będzie występował na głębokości 1,5-7 m. W obrębie omawianego obszaru prognostycznego 

możliwe jest zatem częściowe zawodnienie serii złożowej.  

 

Przewidywana powierzchnia – 430,8 tys. m2 (43,08 ha) 

Przewidywana średnia miąższość kopaliny – 5,5 m 

Przyjęta gęstość nasypowa w stanie zagęszczonym – 1,65 t/m3 

Przewidywane zasoby – 3 909,5 tys. t 
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Załącznik do Karty obszaru prognostycznego kruszywa naturalnego WOSKRZENICE 

Profile archiwalnych otworów wiertniczych  

Otwory wykonane w ramach prac badawczych na terenie dawnego województwa 

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

(numeracja otworów zgodna z opracowaniem archiwalnym: nr wyrobiska /odkrywki  

w gminie)/nr rejonu) 

 

Prace terenowe wykonano w 1983 r.; brak dokładnej daty ich wykonania. Wyrobiska / odkrywki 

naniesiono na mapę topograficzną w skali 1:25 000, obejmującą gminę Biała Podlaska. Nie 

zamierzano ich, brak jest informacji o rzędnej.  

Wyrobisko /odkrywka W-67/5/XVII 

0,0 – 0,3 gleba  

0,3 – 0,9 nieregularne warstwy piasku gruboziarnistego 

0,9 – 1,2 pospółka przewarstwiona żwirem  

wiek utworów – czwartorzęd 

zw. wody – wyrobisko suche 

 

Wyrobisko /odkrywka W-68/7/XVII 

0,0 – 0,2 gleba  

0,2 – 0,9 piasek przewarstwiony żwirem 

0,9 – 1,8 żwir z większą ilością piasku  

wiek utworów – czwartorzęd 

zw. wody – wyrobisko suche 

Otwory dokumentujące złoże „Woskrzenice Małe” (ID MIDAS 5542) (Szymańska, 1992) 

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

Otwór 3/WM 

rzędna – nie określono; data wykonania – 27.08.1992 r. 

0,0 – 0,6 pył zapiaszczony 

0,6 – 2,4 piasek drobnoziarnisty, żółty i j. żółty 

2,4 – 5,6 piasek średnioziarnisty, żółty z przewarstwieniem piasku białego,  

w spągu otoczaki skał N o Ø do 3 cm  

wiek utworów – czwartorzęd 

zw. wody – 5,4 m p.p.t. 

 

Otwór 4/WM 

rzędna – nie określono; data wykonania – 27.08.1992 r. 

0,0 – 0,3 gleba pylasta zapiaszczona 

0,3 – 0,7 pył 

0,7 – 0,8 glina zapiaszczona, rdzawo-brązowa  

0,8 – 1,2 piasek gliniasty 



7 
 

1,2 – 1,6 pospółka gliniasta 

1,6 – 4,0 piasek średnioziarnisty żółty, w spągu – pojedyncze otoczaki skał N o Ø do 4 cm 

4,0 – 5,0 piasek gruboziarnisty z domieszką żwiru 

wiek utworów – czwartorzęd 

zw. wody – 5,0 m p.p.t. 

Otwory dokumentujące złoże „Woskrzenice Małe II” (ID MIDAS 7085) (Szydeł, Majka-

Smuszkiewicz, 1995) 

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

Otwór 6/WM-II 

rzędna – 142,5 m n.p.m.; data wykonania – marzec 1995 r. 

0,0 – 0,5 gleba piaszczysta, szara 

0,5 – 4,1 piasek drobny, przewarstwiony piaskiem średnim, beżowy 

4,1 – 6,0 piasek gruby, ciemno-beżowy  

6,0 – 9,0 piasek średni, beżowy 

wiek utworów – czwartorzęd 

zw. wody – 5,0 m p.p.t. 

 

Otwór 7/WM-II 

rzędna – 143,2 m n.p.m.; data wykonania – marzec 1995  r. 

0,0 – 0,4 gleba piaszczysta, szara 

0,4 – 1,3 piasek drobny i piasek średni, beżowy 

1,3 – 9,0 piasek gruby, beżowy 

wiek utworów – czwartorzęd 

zw. wody – 5,0 m p.p.t. 

Otwory dokumentujące złoże „Woskrzenice Duże” (ID MIDAS 8164) (Kisieliński, 1997) 

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

Otwór 2/WD 

rzędna – 142,5 m n.p.m.; data wykonania – 03.01.1997 r. 

0,0 – 0,1 gleba  

0,1 – 1,0 pospółka gliniasta, brązowa 

1,0 – 3,0 glina piaszczysta, szara  

wiek utworów – czwartorzęd 

zw. wody – otwór suchy 

 

Otwór 4/WD 

rzędna – 143,8 m n.p.m.; data wykonania – 03.01.1997 r. 

0,0 – 0,2 gleba  

0,2 – 0,9 pospółka gliniasta, brązowa 

0,9 – 2,0 glina piaszczysta, szara  

2,0 – 2,3 piasek gliniasty, szary 
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2,3 – 3,0 glina pylasta, szara 

wiek utworów – czwartorzęd 

zw. wody – otwór suchy 

 

Otwór 5/WD 

rzędna – 142,5 m n.p.m.; data wykonania – 03.01.1997 r. 

0,0 – 0,2 gleba  

0,2 – 2,0 piasek drobny, szary 

2,0 – 3,0 glina pylasta, c. brązowa  

wiek utworów – czwartorzęd 

zw. wody – otwór suchy 

 

Otwór 6/WD 

rzędna – 143,7 m n.p.m.; data wykonania – 03.01.1997 r. 

0,0 – 0,3 gleba  

0,3 – 1,7 piasek drobny zagliniony, brązowy 

1,7 – 3,0 glina pylasta, szara  

wiek utworów – czwartorzęd 

zw. wody – otwór suchy 

 

Otwór 7/WD 

rzędna – 145,5 m n.p.m.; data wykonania – 03.01.1997 r. 

0,0 – 0,3 gleba  

0,3 – 1,5 piasek drobnoziarnisty, szary 

1,5 – 6,0 piasek średnioziarnisty, szary  

6,0 – 8,0 piasek gruboziarnisty, szary 

wiek utworów – czwartorzęd 

zw. wody – otwór suchy 

 

Otwór 10/WD 

rzędna – 145,5 m n.p.m.; data wykonania – 03.01.1997 r. 

0,0 – 0,3 gleba  

0,3 – 0,8 piasek gliniasty, brązowy 

0,8 – 3,0 piasek drobnoziarnisty, szary  

3,0 – 8,0 piasek średnioziarnisty, szary 

wiek utworów – czwartorzęd 

zw. wody – otwór suchy 
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Otwory wykonane w ramach poszukiwania złóż kredy jeziornej (Bandurska-Kryłowicz, 1994) 

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

Otwór  S-7/W 

rzędna – b.d.;   data wykonania – 1993 r. 

0,0 – 0,5 torf amorficzny, brunatny 

0,5 – 1,8 piasek drobno- i średnioziarnisty, j. szary 

1,8 – 4,0 gytia wapienna, jasnobrązowo-szara 

4,0 – 12,5 gytia wapienna, szaro-brązowa 

wiek utworów – czwartorzęd 

zw. wody – 1,3 m p.p.t. 

Otwory dokumentujące złoże gytii wapiennej „Woskrzenice – pole B” (ID MIDAS 18303) 

(Bandurska-Kryłowicz, 1996a) 

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

Otwór 40/W-B 

rzędna – 139,7 m n.p.m.; data wykonania – 15.07.1995 r. 

0,0 – 0,5 gleba torfiasta, brązowa 

0,5 – 4,0 piasek drobnoziarnisty z domieszką średnioziarnistego, brązowy 

4,0 – 7,0 piasek średnioziarnisty z domieszką gruboziarnistego, szary 

wiek utworów – czwartorzęd 

zw. wody – 1,8 m p.p.t. 

 

Otwór 113/W-B 

rzędna – 144,3 m n.p.m.; data wykonania – 23.09.1995 r. 

0,0 – 0,5 gleba torfiasta, brunatna, pH-6,5; HCl- 

0,5 – 1,9 piasek drobnoziarnisty, słabo zorsztynizowany, brązowo-żółty, pH-6,5, HCl- 

1,9 – 2,6 piasek drobnoziarnisty ze szczątkami roślin, szary 

2,6 – 3,5 gytia wapienna ze szczątkami roślin, biała 

3,5 – 4,6 gytia wapienna z okruchami muszelek, zielono-szara 

4,6 – 6,6 gytia wapienna, szaro-zielona 

6,6 – 9,4 gytia wapienna, zielona 

9,4 – 10,4 piasek drobnoziarnisty, szary 

wiek utworów – czwartorzęd 

zw. wody – 1,1 m p.p.t. 

 

Otwór 118/W-B 

rzędna – 139,7 m n.p.m.; data wykonania – 25.09.1995 r. 

0,0 – 0,5 gleba torfiasta, brunatna 

0,5 – 3,7 piasek drobnoziarnisty z domieszką średnioziarnistego ze szczątkami roślin, brązowy 

3,7 – 7,0 piasek średnioziarnisty z domieszką gruboziarnistego, szary 

wiek utworów – czwartorzęd 

zw. wody – 1,6 m p.p.t. 
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Otwór S-11/W-B 

rzędna – 140,7 m n.p.m.; data wykonania – 25.03.1996 r. 

0,0 – 0,5 gleba piaszczysta, szara, pH-7; HCl- 

0,5 – 2,5 piasek drobno- i średnioziarnisty, z pojedynczym żwirem, brązowo-żółty,  

pH-7, HCl- 

2,5 – 3,5 gytia wapienna, biała 

3,5 – 6,5 gytia wapienna z jaśniejszymi laminami, oliwkowa 

6,5 – 9,0 gytia wapienna + łuski rybie i szczątki organiczne, oliwkowa 

9,0 – 11,8 gytia wapienna, szara 

11,8 – 12,8 glina piaszczysta, brązowo-szara 

wiek utworów – czwartorzęd 

zw. wody – 2,1 m p.p.t. 

 

Otwór S-12/W-B 

rzędna – 140,1 m n.p.m.; data wykonania – 26.03.1996 r. 

0,0 – 0,5 gleba torfiasta, ciemna; pH-7; HCl- 

0,5 – 1,5 torf czarny; pH-7; HCl 

1,5 – 1,7 namuł organiczny, szary;  pH-7; HCl 

1,7 – 3,0 piasek drobno- i średnioziarnisty ze szczątkami roślin, szary 

3,0 – 4,0 piasek drobno- i średnioziarnisty, lekko zagliniony, szary 

4,0 – 5,0 gytia wapienna ze szczątkami roślin, szara 

5,0 – 6,5 gytia wapienna z jaśniejszymi laminami, łuskami ryb, oliwkowa 

6,5 – 9,5 gytia wapienna, oliwkowa 

9,5 – 12,2 gytia wapienna, szara 

12,2 – 13,2 mułek piaszczysty, szary 

wiek utworów – czwartorzęd 

zw. wody – 1,7 m p.p.t. 

 

Otwór S-15/W-B 

rzędna – 141,2 m n.p.m.; data wykonania – 05.04.1996 r. 

0,0 – 0,5 gleba piaszczysta, brązowa 

0,5 – 1,2 piasek drobno- i średnioziarnisty, żółto-brązowy 

1,2 – 2,0 piasek średnioziarnisty z niewielką domieszką żwiru, brązowy 

2,0 – 3,3 piasek średnio- i drobnoziarnisty, żółty 

3,3 – 4,2 piasek średnio- i drobnoziarnisty, brązowo-szary 

4,2 – 7,0 piasek średnio- i gruboziarnisty, ze żwirem, brązowy 

wiek utworów – czwartorzęd 

zw. wody – 3,3 m p.p.t. 
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Otwór S-16/W-B 

rzędna – 142,7 m n.p.m.; data wykonania – 05.04.1996 r. 

0,0 – 0,5 gleba piaszczysta, brązowa, pH-6,5; HCl- 

0,5 – 1,2 piasek drobnoziarnisty z domieszką średnioziarnistego, żółto-brązowy 

1,2 – 1,4 piasek średnio- i gruboziarnisty z pojedynczym żwirem, brązowy 

1,4 – 1,9 piasek średnioziarnisty, rdzawo-brązowy 

1,9 – 3,5 piasek średnio- i drobnoziarnisty, żółty 

3,5 – 4,8 piasek drobno- i średnioziarnisty, brązowo-szary 

4,8 – 7,0 piasek średnio- i gruboziarnisty, ze żwirem, brązowy 

wiek utworów – czwartorzęd 

zw. wody – 3,5 m p.p.t. 

Otwory dokumentujące złoże gytii wapiennej „Woskrzenice – pole C” (ID MIDAS 18304) 

(Bandurska-Kryłowicz, 1996b) 

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

Otwór 57/W-C 

rzędna – 139,2 m n.p.m.; data wykonania – 11.09.1995 r. 

0,0 – 0,6 gleba torfiasta, brunatna, pH-7,0; HCl- 

0,6 – 1,8 piasek średnioziarnisty, zorsztynizowany, brązowy, pH-7,0; HCl- 

1,8 – 3,4 piasek pylasty z częściami organicznymi, szary, pH-7,0; HCl- 

3,4 – 5,3 gytia wapienna z częściami organicznymi i okruchami muszli, szara 

5,3 – 7,7 gytia wapienna, szaro-zielona 

7,7 – 11,4 gytia wapienna z okruchami muszli i szczątkami łusek ryb, zielono-szara 

11,4 – 13,9 gytia wapienna z ciemnymi laminami, szara 

13,9 – 14,9 ił szary 

wiek utworów – czwartorzęd 

zw. wody – 1,4 m p.p.t. 

 

Otwór 103/W-C 

rzędna – 138,7 m n.p.m.; data wykonania – 12.09.1995 r. 

0,0 – 0,6 gleba torfiasta, brunatna, pH-6,5; HCl- 

0,6 – 1,3 piasek drobnoziarnisty, szaro-brązowy, pH-6,5; HCl- 

1,3 – 2,9 piasek średnioziarnisty, zorsztynizowany,  pH-7,0; HCl- 

2,9 – 4,2 gytia wapienna z częściami organicznymi, szara 

4,2 – 6,4 gytia wapienna z okruchami muszelek, szaro-zielona 

6,4 – 9,3 gytia wapienna, zielono-szara 

9,3 – 13,7 gytia wapienna z ciemniejszymi laminami, szara 

13,7 – 14,7 ił szary 

wiek utworów – czwartorzęd 

zw. wody – 1,3 m p.p.t. 
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Otwór S-17/W-C 

rzędna – 142,6 m n.p.m.; data wykonania – 25.03.1996 r. 

0,0 – 0,4 gleba piaszczysta, brązowa 

0,4 – 1,0 piasek drobnoziarnisty z pojedynczym żwirem, brązowy 

1,0 – 6,6 piasek drobnoziarnisty, pylasty, j. żółty 

6,6 – 7,0 piasek drobnoziarnisty, pylasty, brązowo-szary 

wiek utworów – czwartorzęd 

zw. wody – 6,6 m p.p.t. 

 

Otwór S-18/W-C 

rzędna – 141,5 m n.p.m.; data wykonania – 25.03.1996 r. 

0,0 – 0,5 gleba piaszczysta, brązowo-szara 

0,5 – 1,4 piasek drobno- i średnioziarnisty z pojedynczym żwirem i otoczakami, brązowy 

1,4 – 7,0 piasek drobnoziarnisty, pylasty, żółty 

wiek utworów – czwartorzęd 

zw. wody – 7,0 m p.p.t. 

 

Otwór S-19/W-C 

rzędna – 141,4 m n.p.m.; data wykonania – 26.03.1996 r. 

0,0 – 0,5 gleba piaszczysta, brązowa 

0,5 – 1,2 piasek drobno- i średnioziarnisty z pojedynczymi otoczakami, brązowy 

1,2 – 6,8 piasek drobnoziarnisty, pylasty, żółty 

6,8 – 7,0 piasek drobnoziarnisty, brązowy 

wiek utworów – czwartorzęd 

zw. wody – 6,8 m p.p.t. 

 

Otwór S-20/W-C 

rzędna – 141,3 m n.p.m.; data wykonania – 26.03.1996 r. 

0,0 – 0,4 gleba piaszczysta, brązowo-szara 

0,4 – 0,9 piasek drobnoziarnisty, szaro-brązowy 

0,9 – 3,1 piasek drobnoziarnisty, pylasty, brązowy 

3,1 – 3,6 piasek drobnoziarnisty, pylasty, żółto-zielony 

3,6 – 5,3 piasek drobnoziarnisty gliniasty, brązowy 

5,3 – 6,4 piasek różnoziarnisty ze żwirem, gliniasty, brązowy 

6,4 – 7,0 piasek różnoziarnisty ze żwirem, szary 

wiek utworów – czwartorzęd 

zw. wody – 6,4 m p.p.t. 

 



Objaśnienia:

granica obszaru perspektywicznego 
i jego numer w bazie Kopaliny MGśP

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

7/WM-II

R
yc. 1. O

bszar W
O

SK
R
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E

N
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E
 na podkładzie topografi

cznym

złoże i jego numer w bazie MIDAS18303

obszar Woskrzenice
0569_003

złoże wybilansowane i jego nazwa w bazie MIDASWoskrzenice Małe II

Woskrzenice Małe II

0569_003

obszar prognostyczny wskazany do dalszego rozpoznania
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19446

12418

15378

Objaśnienia:

Ryc. 2. Obszar WOSKRZENICE na tle Szczegółowej mapy geologicznej Polski w skali 1:50 000, 
arkusz 0569 Rokitno

złoże i jego numer w bazie MIDAS18303

Objaśnienia wydzieleń geologicznych:

złoże wybilansowane i jego nazwa w bazie MIDASWoskrzenice Małe II

Znaki konwencjonalne:

- głazy narzutowe

obszar Woskrzenice
0569_003

0
1
2
3

3/16

4

6

9

10

CZWARTORZĘD - HOLOCEN
- torfy niskie
- piaski, mułki i namuły torfiaste jeziorne i rzeczne
- namuły oraz piaski den dolinnych i zagłębień 
  bezodpływowych
- namuły oraz piaski den dolinnych i zagłębień 
  bezodpływowych na gytiach, iłach i mułkach jeziornych 
  oraz zastoiskowych
- piaski i mułki rzeczne tarasów zalewowych 
  0,5-1,0 m n.p. rzeki

- piaski, mułki i gliny deluwialne

CZWARTORZĘD - PLEJSTOCEN - zlodowacenie Wisły
- piaski i mułki rzeczne tarasów nadzalewowych 
  4,0-10,0 m n.p. rzeki
CZWARTORZĘD - PLEJSTOCEN - zlodowacenie Warty
- piaski i żwiry wodnolodowcowe

granica obszaru perspektywicznego 
i jego numer w bazie Kopaliny MGśP

0569_003

9

6

15

CZWARTORZĘD - PLEJSTOCEN - zlodowacenie Odry
- 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 i piaski ze żwirami wodnolodowcowe na
  gytiach, iłach i mułkach jeziornych oraz zastoiskowych
- gliny zwałowe
CZWARTORZĘD - PLEJSTOCEN - zlodowacenie Sanu 2
- piaski i żwiry wodnolodowcowe
- gliny zwałowe z wkładkami piaszczysto- żwirowymi

12
13
14

14/15

14/16

15

19
20

- wybrane punkty dokumentacyjne

- wybrane wyrobiska: Ż-żwirownie, 
P-piaskownie

- znaleziska flory kopalnej

SKALA 1:50 000

- wybrane otwory wiertnicze

14

14

14

14
14/15

CZWARTORZĘD NIEROZDZIELONY

- znaleziska fauny kopalnej



Objaśnienia:

Ryc. 3. Obszar WOSKRZENICE na tle planszy A Mapy geośrodowiskowej Polski (II) w skali 1:50 000, 
arkusz 0569 Rokitno

obszar Woskrzenice
0569_003

identyfikator z bazy Midas złoża konfliktowego

wyrobisko

piaski

kopalnia czynna

kopalnia nieczynna

grunty orne (klasy I-IVa użytków rolnych)

lasy

granice terenów zarządzanych przez GDLP

warunki korzystne podłoża budowlanego

pż/Q symbol kopaliny/symbol jednostki stratygraficznej

identyfikator z bazy Midas oraz nazwa
złoża konfliktowego

warunki niekorzystne podłoża budowlanego

łąki na glebach pochodzenia organicznego

granica obszaru o negatywnych wynikach
rozpoznania

piaski i żwiry

kreda jeziorna i gytia

pomnik przyrody żywej (n-liczba obiektów)

zabytek sakralny

oś projektowanej autostrady lub drogi szybkiego ruchu

piaski kwarcowe

punkt niekoncesjonowanej eksploatacji kopaliny

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

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

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

granica głównego zbiornika wód podziemnych z jego numerem

użytek ekologiczny o powierzchni ≤ 5 ha

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

granica gminy, miasta

granica obszaru perspektywicznego 
i jego numer w bazie Kopaliny MGśP

0569_003 symbol jednostki stratygraficznej:
   czwartorzęd

zabytkowy zespół dworski lub pałacowy

obszar i teren górniczy złoża o powierzchni ≤ 5 ha

2
2
4

symbol kopaliny:
   kreda jeziorna i gytia
   gliny ceramiki budowlanej
   piaski i żwiry
   piaski
   piaski kwarcowe

kj
g(gc)
pż
p.
pk

identyfikator z bazy Midas oraz nazwa
złoża małokonfliktowego

Q

siedziba urzędu gminy, miasta

obszar Natura 2000 - specjalny obszar ochrony siedlisk 
(PLH060066 - Dolina Krzny)

S

SKALA 1:50 000
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