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Karta charakterystyki obszaru prognostycznego kruszywa naturalnego 
ZEMBORZYN KOŚCIELNY (0782_008) 

1. Lokalizacja i zagospodarowanie obszaru 

Obszar zlokalizowany jest w województwie świętokrzyskim, w granicach dwóch 
powiatów. Część wschodnia obszaru położona jest w powiecie opatowskim, w gminie 
Tarłów, natomiast zachodnia – w powiecie ostrowieckim, w gminie Bałtów. Omawiany 
obszar rozciąga się wzdłuż doliny rzeki Kamiennej, od Zemborzyna Kościelnego w gminie 
Tarłów do Skarbki w gminie Bałtów. Jego powierzchnia wynosi około 6 885 170 m2 
(688,52 ha). Około 80% powierzchni obszaru jest użytkowana rolniczo, pozostałą zajmują 
lasy. Przez omawiany obszar przebiega droga krajowa nr 79 oraz drogi gminne łączące 
sąsiednie miejscowości. Na północ od obszaru, wzdłuż doliny Kamiennej (po jej lewej 
stronie) biegnie droga wojewódzka nr 754. Obszar graniczy z trzema udokumentowanymi 
złożami kruszywa naturalnego: „Czekarzewice I-Grobla”, „Lipcówka” i „Skarbka” (ryc. 1).  

2. Budowa geologiczna 

Według Szczegółowej mapy geologicznej Polski w skali 1:50 000 (Piotrowska, 2003a) 
omawiany obszar położony jest w obrębie występowania piasków rzecznych z okresu 
zlodowaceń północnopolskich oraz piasków i żwirów wodnolodowcowych z okresu 
zlodowaceń środkowopolskich (ryc. 2). Taras nadzalewowy Kamiennej zbudowany jest z 
piasków warstwowanych z wkładkami żwirów, miejscami ze znaczną domieszką osadów 
ilastych. Piaski i żwiry wodnolodowcowe osiągają miąższość do 16 m. Miejscami przykryte 
są one płatami piasków eolicznych, o maksymalnej miąższości 4-5 m. W dolinie Kamiennej 
na powierzchni zalegają osady holoceńskie reprezentowane przez namuły torfiaste oraz piaski 
i mułki rzeczne (Piotrowska, 2003b). 

W ramach prac, związanych z opracowaniem Mapy geośrodowiskowej Polski (II) 
(Wrzoskiewicz i in., 2015) w rejonie tym, wskazano obszar perspektywiczny piasków, który 
w bazie MGśP Warstwa normatywna Kopaliny  ma identyfikator 0782_008 (ryc. 3). 

3. Warunki geośrodowiskowe i hydrogeologiczne 

Obszar Zemborzyn Kościelny zlokalizowany jest na prawym brzegu rzeki Kamiennej. 
Częściowo położony jest on w granicach obszarów podlegających ochronie prawnej ze 
względu na cenne walory przyrodnicze. Fragment obszaru zlokalizowany na południowy 
zachód od miejscowości Lipcówka znajduje się w granicach Obszaru Chronionego 
Krajobrazu Dolina Kamiennej. Rejon miejscowości Pętkowice Kolonia i Niziny położony jest 
w granicach specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Kamiennej należącego do obszarów 
europejskiej sieci ekologicznej Natura 2000. Tuż za północną granicą obszaru, w rejonie 
miejscowości Czekarzewice, rozciąga się Obszar Chronionego Krajobrazu Solec nad Wisłą. 
W granicach obszaru Zemborzyn Kościelny miejscami występują gleby wyższych klas 
bonitacyjnych (I-IVa), a także łąki na glebach pochodzenia organicznego podlegające 
ochronie. Cały obszar znajduje się w granicach wstępnie projektowanych obszarów 
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ochronnych głównych zbiorników wód podziemnych. Niewielki fragment w jego zachodniej 
części położony jest w obszarze ochronnym GZWP nr 420 Wierzbica-Ostrowiec, pozostała 
zaś – w obszarze ochronnym GZWP nr 405 Niecka Radomska. (ryc. 3). Do rozpoznania 
wskazano część obszaru o powierzchni 1 171 340 m2 (117,13 ha) zlokalizowaną poza 
obszarami przyrodniczymi podlegającymi ochronie (Natura 2000, obszar chronionego 
krajobrazu). 

4. Omówienie dotychczasowych wyników badań 

W północno-wschodniej części obszaru przeprowadzono prace geologiczno-
zwiadowcze za kruszywem naturalnym (Radomska, 1985). W wyniku rozpoznania 
wyznaczono dwa obszary do udokumentowania  dwóch złóż w kat. C2 „Czekarzewice I-
Grobla” i „Lipcówka”. Natomiast na południe od miejscowości Zemborzyn wyznaczono 
obszar prognostyczny występowania piasków oraz piasków i żwirów. W celu rozpoznania 
tego obszaru odwiercono 9 otworów, w których stwierdzono występowanie utworów 
piaszczystych o różnych miąższościach, od 1,1 do 12,7 m, zalegające pod nadkładem o 
grubości od 0,2 do 3,8 m (średnio 0,8 m).  

W tabeli 1 przedstawiono parametry geologiczno-górnicze oraz jakościowe piasków i 
piasków ze żwirami z rejonu Zemborzyna.  

Tabela 1. Zestawienie parametrów geologiczno-górniczych i jakościowych kopaliny 
z rejonu miejscowości Zemborzyn (Radomska, 1985) 

Parametry Piaski Piaski i żwiry 

Parametry geologiczno-górnicze 

Powierzchnia (m2) 63 900 12 800 

Miąższość złoża (m) 2,0 – 12,7; śr. 5,0 2,0 – 5,5; śr. 4,2 

Grubość nadkładu (m) 0,2 – 3,8; śr. 0,8 0,3 

Zasoby szacunkowe (m3) 319 500 53 760 

Zasoby szacunkowe (t) 543 150 96 700 

Parametry jakościowe kopaliny 

Zawartość frakcji < 2 mm (%) 84,5 – 99,9 72,3 

Zawartość pyłów mineralnych (%) 1,0 – 8,2 2,9 

Zawartość zanieczyszczeń obcych (%) 0,0 0,0 

Zawartość zanieczyszczeń organicznych (barwa 
wzorcowa) 

jaśniejsza jaśniejsza 

Zawartość zanieczyszczeń ilasto-gliniastych (%) 0,0 0,0 

Zawartość związków siarki (%) 0,09 – 0,18 0,21 

Wskaźnik piaskowy (%) 61,5 – 88,2 59,4 

Nasiąkliwość (%) - 4,2 

Mrozoodporność (ubytek masy) (%) - 1,0 

Zawartość ziaren wydłużonych płaskich (%) - 12,9 
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Tabela 2. Zestawienie informacji o udokumentowanych złożach piasków graniczących z obszarem Zemborzyn Kościelny 

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 

utrzęsionym 
(t/m3) 

od-do/śr. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Czekarzewice 
I-Grobla 

4359 
N p/Q 59,0 0,2-7/1,8 3,7-17,8/12,6 0,14 5-18/13,7 

częściowo 
zawodnione 

83,2-99,7/94,2 1,4-9,6/4,1 1,69-1,80/1,74 

Lipcówka 
5046 

N p/Q 47,43 0,2-5/1,2 4,7-18,5/11,5 0,14 8-20/13,1 
częściowo 

zawodnione 
88,8-100/96,3 2,1-7,8/4,8 1,68-1,77/1,73 

Skarbka 
10675 

Z p/Q 1,53 0,3-1,7/0,6 3,5-12,5/8,4 0,07 5-12,6/8,3 
częściowo 

zawodnione 
98,3-99,8 1,2-6,5 1,63-1,71/1,67 

 
Rubryka 2: N – złoże nieeksploatowane, Z – eksploatacja złoża zaniechana 
Rubryka 3: rodzaj kopaliny: p – piasek; wiek kopaliny: Q – czwartorzęd 
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Piaski w tym rejonie są drobno- i średnioziarniste, czasami zawierają niewielką 
domieszkę żwiru, okruchów opok i margli. Piaski i żwiry występują w formie nieregularnych 
płatów zalegających wśród piasków. Według autorki sprawozdania istnieje możliwość 
poszerzenia granic obszaru w kierunku wschodnim i zachodnim. 

Piaski oraz piaski i żwiry z tego obszaru mogą mieć zastosowanie w budownictwie i 
drogownictwie. Przy zastosowaniu do zapraw budowlanych piaski wymagają uszlachetnienia 
polegającego na płukaniu i przesianiu.  

Obszar Zemborzyn Kościelny graniczy z trzema udokumentowanymi złożami kruszywa 
naturalnego „Czekarzewice I-Grobla” (Radomska, 1987), „Lipcówka” (Radomska, 1988) i 
„Skarbka” (Knapczyk, 2005). W tabeli 2 zestawiono informacje o parametrach geologiczno-
górniczych tych złóż oraz jakości kopaliny zbadanej w wymienionych złożach. 

W załączniku do karty zestawiono profile archiwalnych otworów wiertniczych, 
dokumentujących obszar Zemborzyn (Radomska, 1985) oraz otwory dokumentujące złoże 
„Czekarzewice I-Grobla” (Radomska, 1987), które zlokalizowane są w bliskim sąsiedztwie 
granicy wyznaczonego obszaru prognostycznego Zemborzyn Kościelny (ryc. 1). 

W 2020 r. podczas kontroli punktów niekoncesjonowanej eksploatacji (PNE), w obszarze 
Zemborzyn Kościelny, zinwentaryzowano dwa wyrobiska, które znalazły się w bazie Kopaliny 
pod numerami 102606_002, 102606_003. W pierwszym punkcie wydobywane są opoki 
i margle a w drugim – lessy (Szrek, Ślusarek, 2020).  

5. Charakterystyka złożowa obszaru prognostycznego 

Całkowita powierzchnia obszaru występowania piasków Zemborzyn Kościelny wynosi 
około 688,52 ha. Do dalszego rozpoznania wskazano część obszaru położoną na wschód od 
złoża „Czekarzewice I-Grobla”. Powierzchnia wytypowanego obszaru wynosi około 
117,13 ha (ryc. 1). Pozostałą część obszaru wyłączono z dalszych prac ze względu na 
położenie w dolinie rzeki i wysoki stan wód gruntowych, a także ze względu na częściowe 
położenie w obszarach przyrodniczych podlegających ochronie (Natura 2000, obszar 
chronionego krajobrazu).  

Miąższość kopaliny w archiwalnych otworach, dokumentujących obszar zmienia się od 2 
do 12,7 m. W nadkładzie, o grubości od 0,2 do 3,8 m (średnio 0,8 m), występują: gleba, 
piasek pylasty, pył. Zwierciadło wody nawiercono w 2 otworach (nr 14 i 15), na głębokości 8-
8,5 m. W otworach dokumentujących złoże „Czekarzewice I-Grobla” poziom wód 
gruntowych występuje płycej, na głębokości od 2 do 4 m. 
 
Przewidywana powierzchnia – 1 171 340 m2 (117,13 ha) 
Przewidywana średnia miąższość kopaliny – 5,0 m 
Przyjęta gęstość nasypowa w stanie zagęszczonym – 1,7 t/m3 
Przewidywane zasoby – 9 956,4 tys. t 
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Załącznik do Karty obszaru prognostycznego kruszywa naturalnego  

ZEMBORZYN KOŚCIELNY 

Profile archiwalnych otworów wiertniczych 

Otwory dokumentujące obszar Zemborzyn (Radomska, 1985) 

(numeracja otworów zgodna z opracowaniem archiwalnym) 

Otwór 7 

rzędna: 141,13 m n.p.m.    data wykonania: 05.04.1984 r. 

0,0 – 0,2 gleba piaszczysta ze żwirem, c. brązowo-szara 

0,2 – 1,5 pospółka piasku ze żwirem (skały północne, krzemienie,  

rzadziej wapienie, margle, opoki), j. brązowo-żółta 

1,5 – 2,5 zwietrzelina z rumoszem margla, popielato-beżowa 

wiek kopaliny: czwartorzęd/kreda 

zw. wody: otwór suchy 

 

Otwór 8 

rzędna: 151,39 m n.p.m.    data wykonania: 06.04.1984 r. 

0,0 – 0,2 gleba piaszczysta, szaro-czarna 

0,2 – 5,0 piasek drobnoziarnisty, j. żółty 

5,0 – 11,0 pył piaszczysty, beżowo-żółty 

11,0 – 12,0 zwietrzelina margla popielata 

wiek kopaliny: czwartorzęd/kreda 

zw. wody: otwór suchy 

 

Otwór 9 

rzędna: 155,94 m n.p.m.    data wykonania: 05.04.1984 r. 

0,0 – 0,2 gleba piaszczysta, szara 

0,2 – 1,5 piasek drobno- i średnioziarnisty, j. beżowo-szary 

1,5 – 3,2 pył beżowo-żółty 

3,2 – 7,8 pył piaszczysty, c. żółty 

7,8 – 10,0 pył z okruchami margli beżowo-popielaty 

wiek kopaliny: czwartorzęd 

zw. wody: otwór suchy 

 

Otwór 10 

rzędna: 144,80 m n.p.m.    data wykonania: 10.04.1984 r. 

0,0 – 0,2 gleba piaszczysta ze żwirem c. szara 

0,2 – 1,3 piasek średnio- i gruboziarnisty ze żwirem, j. brązowo-szary 

1,3 – 2,5 zwietrzelina margli z rumoszem beżowo-popielata 
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wiek kopaliny: czwartorzęd/kreda 

zw. wody: otwór suchy 

 

Otwór 11 

rzędna: 154,92 m n.p.m.    data wykonania: 05.04.1984 r. 

0,0 – 0,2 gleba piaszczysta, szaro-żółta 

0,2 – 1,4 piasek drobno- i średnioziarnisty, j. żółty 

1,4 – 3,8 piasek pylasty beżowo-żółty z przerostami mułków 

3,8 – 8,0 piasek drobno- i średnioziarnisty z niewielka domieszką żwiru, brązowy 

8,0 – 14,0 piasek różnoziarnisty z domieszką żwiru i głazików, j. szaro-popielaty 

14,0 – 15,0 zwietrzelina margla z rumoszem, popielato-beżowa 

wiek kopaliny: czwartorzęd/kreda 

zw. wody: otwór suchy 

 

Otwór 12 

rzędna: 147,33 m n.p.m.    data wykonania: 07.04.1984 r. 

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

0,3 – 1,4 piasek drobnoziarnisty, nieco pylasty, żółty 

1,4 – 2,0 ił pylasty, popielato-beżowy 

2,0 – 6,0 piasek średnioziarnisty z pojedynczymi ziarnami żwiru, brązowo-żółty 

6,0 – 7,0 zwietrzelina margla z rumoszem, popielata 

wiek kopaliny: czwartorzęd/kreda 

zw. wody: otwór suchy 

 

Otwór 13 

rzędna: 149,12 m n.p.m.    data wykonania: 09.04.1984 r. 

0,0 – 0,3 gleba piaszczysta ze żwirem, c. szara 

0,3 – 5,8 pospółka piasku ze żwirem, j. brązowo-żółta; w skład żwiru wchodzą  

przeważnie skały północne, rzadziej margle, opoki, wapienie 

5,8 – 8,0 piasek średnioziarnisty nieco pylasty z domieszką żwiru  

(margle, opoki, rzadziej skały północne), j. brązowy 

8,0 – 9,0 zwietrzelina margla z rumoszem, szaro-popielata 

wiek kopaliny: czwartorzęd/kreda 

zw. wody: otwór suchy 

 

Otwór 14 

rzędna: 140,90 m n.p.m.    data wykonania: 09.04.1984 r. 

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

0,3 – 8,0 piasek drobnoziarnisty, żółty 

8,0 – 10,5 piasek drobnoziarnisty, beżowo-żółty 
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10,5 – 13,0 piasek średnioziarnisty z domieszką żwiru, szaro-żółty 

13,0 – 14,0 zwietrzelina margli z rumoszem, beżowo-popielata 

wiek kopaliny: czwartorzęd/kreda 

zw. wody: 8,0 m p.p.t. 

 

Otwór 15 

rzędna: 139,94 m n.p.m.    data wykonania: 07.04.1984 r. 

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

0,3– 0,7 piasek drobnoziarnisty, żółty 

0,7 – 3,0 pył beżowo-żółty 

3,0 – 4,2 piasek pylasty, beżowo-żółty 

4,2 – 5,0 pył piaszczysty, beżowo-żółty 

5,0 – 8,0 piasek pylasty, żółty 

8,0 – 10,0 pył piaszczysty, beżowo-żółty, mokry 

wiek kopaliny: czwartorzęd 

zw. wody: wysięk na głębokości 8,5 m p.p.t 

Otwory dokumentujące złoże „Czekarzewice I-Grobla”  
zlokalizowane najbliżej wytypowanego obszaru (Radomska, 1987) 

(numeracja otworów zgodna z dokumentacją geologiczną złoża, CI-G – skrót nazwy złoża) 

Otwór 25/CI-G 

rzędna: 136,82 m n.p.m.    data wykonania: 10.07.1986 r. 

0,0 – 0,2 gleba piaszczysta, c. szara 

0,2– 4,0 piasek średnioziarnisty, szaro-biały, od 2,4 m żółto-szary 

4,0 – 9,0 piasek średnio- i gruboziarnisty, c. szary 

9,0 – 15,5 piasek gruboziarnisty, nieco pylasty, c. szary, z domieszką żwirów  

(margle, wapienie, opoki, rzadko krzemienie i skały północne) 

15,5 – 16,5 zwietrzelina marglista, j. niebieskawa 

wiek kopaliny: czwartorzęd/kreda 

zw. wody: 4,0 m p.p.t 

 

Otwór 26/CI-G 

rzędna: 136,60 m n.p.m.    data wykonania: 19.07.1986 r. 

0,0 – 0,2 gleba piaszczysta, c. szara 

0,2– 4,0 piasek średnioziarnisty, szaro-biały z pojedynczymi ziarnami żwiru 

4,0 – 5,5 piasek średnioziarnisty, c. szary 

5,5 – 7,0 glina piaszczysta szaro-zielona z okruchami margli 

7,0 – 8,0 zwietrzelina marglista, zielonkawo-szara 

wiek kopaliny: czwartorzęd/kreda 

zw. wody: 4,0 m p.p.t 
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Otwór 27/CI-G 

rzędna: 136,11 m n.p.m.    data wykonania: 18.07.1986 r. 

0,0 – 0,5 gleba brunatno-szara 

0,5– 2,6 piasek średnioziarnisty, żółto-szary 

2,6 – 10,0 piasek gruboziarnisty, c. szary 

10,0 – 15,8 piasek gruboziarnisty, c. szary, z domieszką żwirów  

(margle, wapienie, opoki, rzadziej krzemienie i skały północne) 

15,8 – 17,0 zwietrzelina marglista, szaro-biała 

wiek kopaliny: czwartorzęd/kreda 

zw. wody: 2,6 m p.p.t 

 

Otwór 28/CI-G 

rzędna: 137,62 m n.p.m.    data wykonania: 18.07.1986 r. 

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

0,3– 2,0 piasek pylasty, j. szary 

2,0 – 3,5 glina piaszczysta z okruchami margli, j. popielato-szara 

3,5 – 5,0 glina piaszczysta z okruchami margli, c. szara 

5,0 – 6,0 zwietrzelina marglista, biało-szara 

wiek kopaliny: czwartorzęd/kreda 

zw. wody: wysięk na głębokości 2,0 m p.p.t 
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obszar Zemborzyn Kościelny
0782_008

4359

5046

10675

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

25/CI-G

złoże i jego numer w bazie MIDAS5046

granica obszaru perspektywicznego 
i jego numer w bazie  MGśPKopaliny

0782_008
obszar prognostyczny wskazany do dalszego rozpoznania

punkt niekoncesjonowanej eksploatacji kopaliny
i jego numer w bazie  MGśPKopaliny

102606_003

102606_003

102606_002
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złoże i jego numer w bazie MIDAS5046

Objaśnienia wydzieleń geologicznych:

2 - piaski, mułki i torfy rzeczne

10  - piaski deluwialne
11  - piaski stożków napływowych

20 - piaski i żwiry wodnolodowcowe

8  - piaski eoliczne

1 - namuły torfiaste

3 - namuły zagłębień bezodpływowych 
o okresowo przepływowych

7  - piaski eoliczne w wydmach

17  - lessy

23 - gliny zwałowe

5  - piaski i mułki (mady) tarasów zalewowych
6  - piaski, iły i mułki deluwialne

15  - piaski i żwiry rzeczne tarasów nadzalewowych

17/23 - lessy na glinach zwałowych

23/37 - gliny zwałowe na opokach z glaukonitem
25 - żwiry i piaski ozów

36 - opoki i margle
37 - opoki z glaukonitem

40 - opoki z czertami i krzemieniami
39 - opoki i gezy z glaukonitem i czertami 

41 - wapienie detrytyczne

42 - piaski i margle piaszczyste z fosforytami i czertami z glaukonitem

45 - wapienie oolitowe i organodetrytyczne z krzemieniami pasiastymi

granica obszaru perspektywicznego 
i jego numer w bazie  MGśPKopaliny

0782_008

10675

CZWARTORZĘD - HOLOCEN

CZWARTORZĘD NIEROZDZIELONY

13/37 - piaski ze żwirami i głazami rezydualne
             na opokach z glaukonitem

CZWARTORZĘD - PLEJSTOCEN - zlodowacenie Wisły

21 - piaski pyłowate lodowcowe

20/23 - piaski i żwiry wodnolodowcowe
            na glinach zwałowych

26 - piaski i żwiry rzeczne i wodnolodowcowe

CZWARTORZĘD - PLEJSTOCEN - zlodowacenie Odry

KREDA GÓRNA

KREDA DOLNA+GÓRNA

JURA GÓRNA
43 - margle, iły, muszlowce i wapienie organodetrytyczne

9/20 - mułki i gliny deluwialne
           na piaskach i żwirach wodnolodowcowych
9/37 - mułki i gliny deluwialne
           na opokach z glaukonitem

8

21

17

skala 1 : 50 000

37

8/37 - piaski eoliczne na opokach z glaukonitem
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Objaśnienia:

granica złoża w kat. C , jego numer w bazie MIDAS2

 oraz nazwa złoża konfliktowego 

łąki  na glebach pochodzenia organicznego

5046 LIPCÓWKA

obszary dolinne zagrożone podtopieniami

symbol złoża i jego numer w bazie MIDAS

piaski (p/Q - symbol kopaliny/symbol jednostki 
stratygraficznej; p - piaski, Q - czwartorzęd)

grunty orne (klasy I-IVa użytków rolnych)

lasy

granica terenów zarządzanych przez GDLP

warunki korzystne podłoża budowlanego

p/Q
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obszar Zemborzyn Kościelny
0782_008

10675

obszary Natura 2000: specjalny obszar 
ochrony siedlisk (PLH260019 - )Dolina Kamiennej

ujęcie wód podziemnych o wydajności ≥ 50 m /h3

(k - komunalne, J - wiek ujmowanych utworów)

granica województwagranica działu wodnego trzeciego rzędu

obszary predysponowane do 
występowania ruchów masowych

geostanowisko o znaczeniu lokalnym

granica obszaru chronionego krajobrazu

granica głównego zbiornika wód podziemnych 
wraz z jego numerem

wapienie (w)
J - jura

piaski i żwiry (pż)

granica obszaru perspektywicznego 
i jego numer w bazie  MGśPKopaliny

0782_008

pż/Q
granica działu wodnego czwartego rzędu

granica powiatu

J

warunki niekorzystne 
utrudniające budownictwo

skala 1 : 50 000

w/J

granica działu wodnego drugiego rzędu

punkt niekoncesjonowanej eksploatacji 
kopaliny (w - rodzaj kopaliny; wapienie)

w

 


