


1

Kraków - Wrocław 2013

SCENARIUSZE TECHNOLOGICZNE  
POZYSKIWANIA I ZAGOSPODAROWANIA 

SUROWCÓW SKALNYCH  
W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM

POLTEGOR-INSTYTUT
INSTYTUT GÓRNICTWA ODKRYWKOWEGO

Praca zbiorowa pod redakcją 
Wiesława Kozioła i Łukasza Machniaka  

Autorzy – pracownicy AGH Akademii Górniczo-Hutniczej 
im. Stanisława Staszica w Krakowie: 

Adrian Borcz
Andrzej Ciepliński
Wiesław Kozioł
Dorota Łochańska
Łukasz Machniak
Wojciech Naworyta
Marek Stryszewski



2

Recenzenci
prof. dr hab. inż Zbigniew Kasztelewicz
dr hab. inż. Krzysztof Galos

Pracę wykonano w ramach projektu p.t. ”Strategie i Scenariusze 
Technologiczne Zagospodarowania i Wykorzystania Złóż Surowców 
Skalnych” realizowanego na podstawie umowy 
nr UDA-POIG.01.03.01-00-001/09-00  z dnia 17.09.2009 r.,
ZADANIE 6: Scenariusze technologiczne pozyskiwania i 
zagospodarowania surowców skalnych w głównych regionach Polski 
w nawiązaniu do występującego zapotrzebowania na nie

   

WYDAWCA 
POLTEGOR – INSTYTUT 
Instytut Górnictwa Odkrywkowego  
Redaktor mgr Renata Skałecka-Klimkiewicz 
51-616 Wrocław, ul. Parkowa 25 
tel. 71 348 82 27, 71 348 82 15 
fax 71 348 43 20 
e-mail: poltegor@igo.wroc.pl  

SKŁAD I DRUK 
Zubek Poligrafia, www.zubek.pl

ISBN 978-83-60905-53-1



3 

 

Spis treści 

SPIS TREŚCI .......................................................................................................... 3 

WPROWADZENIE ................................................................................................. 5 

1 OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA WOJEWÓDZTWA ........................................... 7 

2 BAZA GEOLOGICZNA I PRODUKCYJNA SUROWCÓW SKALNYCH 

WOJEWÓDZTWA ............................................................................................... 10 

2.1 ZŁOŻA ZAGOSPODAROWANE I ICH WYSTARCZALNOŚĆ .......................................... 10 

2.1.1 Charakterystyka bazy zasobów surowców skalnych województwa 

podkarpackiego ............................................................................................... 10 

2.1.2 Złoża zagospodarowane piasków i żwirów ........................................ 17 

2.1.3 Zagospodarowane złoża kamieni łamanych i blocznych .................... 29 

2.1.4 Złoża zagospodarowane surowców ilastych ceramiki budowlanej i ich 

wystarczalność ................................................................................................ 33 

2.1.5 Złoża zagospodarowane pozostałych surowców i ich wystarczalność 38 

2.2 ZŁOŻA NIEZAGOSPODAROWANE I ICH WALORYZACJA ........................................... 38 

2.2.1 Charakterystyka udokumentowanej bazy niezagospodarowanych złóż 

surowców skalnych .......................................................................................... 38 

2.2.2 Niezagospodarowane złoża surowców skalnych ................................ 39 

2.2.3 Zasady waloryzacji i hierarchizacji złóż .............................................. 46 

2.2.4 Waloryzacja udokumentowanych niezagospodarowanych złóż kopalin 

skalnych ........................................................................................................... 49 

2.3 OBSZARY PERSPEKTYWICZNE .......................................................................... 52 

3 INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA WOJEWÓDZTWA .............................. 57 

3.1 OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA SIECI DROGOWEJ I KOLEJOWEJ .................................. 57 

3.2 WYKORZYSTANIE INFRASTRUKTURY DROGOWEJ DO WYWOZU SUROWCÓW SKALNYCH 61 

3.3 WYKORZYSTANIE INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ DO WYWOZU SUROWCÓW SKALNYCH 71 

4 RELACJE POPYTU I PODAŻY KRUSZYW NATURALNYCH W WOJEWÓDZTWIE 

PODKARPACKIM ................................................................................................ 73 

4.1 ROLA WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO W POKRYCIU POPYTU KRAJOWEGO ........... 73 

4.1.1 Kruszywa piaskowo-żwirowe ............................................................. 74 

4.1.2 Kruszywa łamane ............................................................................... 77 

4.2 IDENTYFIKACJA POPYTU LOKALNEGO ORAZ WIELKOŚCI PRZEWOZU KRUSZYW Z MIEJSC 

WYDOBYCIA DO ODBIORCÓW ...................................................................................... 79 

4.3 PROGNOZY ZAPOTRZEBOWANIA NA KRUSZYWO NA PODKARPACIU ......................... 86 

4.3.1 Kruszywa piaskowo-żwirowe ............................................................. 89 



4 

 

4.3.2 Kruszywa łamane ............................................................................... 90 

4.4 PODSUMOWANIE ........................................................................................ 91 

5 OCENA MOŻLIWOŚCI ROZWOJU PRODUKCJI SUROWCÓW SKALNYCH W 

WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM .................................................................... 94 

6 DZIAŁANIA STRATEGICZNE W ZAKRESIE POZYSKIWANIA SUROWCÓW 

SKALNYCH W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM ............................................... 96 

6.1 KIERUNKI ROZWOJU TECHNOLOGII WYDOBYCIA I PRZERÓBKI SUROWCÓW CELEM 

OGRANICZENIA NIEKORZYSTNEGO ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE .............. 96 

6.1.1 Stosowane technologie wydobycia i przeróbki surowców skalnych w 

województwie podkarpackim i kierunki ich rozwoju ....................................... 96 

6.1.2 Oddziaływanie górnictwa skalnego na środowisko ......................... 102 

6.2 DOSKONALENIE LOGISTYKI TRANSPORTU SUROWCÓW SKALNYCH ......................... 105 

6.2.1 Transport głównych surowców skalnych i możliwości jego 

usprawniania ................................................................................................. 105 

6.2.2 Określenie ekonomicznie uzasadnionych odległości przewozu kruszyw 

pomiędzy producentami a odbiorcami .......................................................... 111 

6.2.3 Wykorzystanie śródlądowych dróg wodnych do transportu surowców 

skalnych ......................................................................................................... 114 

6.3 REKULTYWACJA TERENÓW POEKSPLOATACYJNYCH GÓRNICTWA SKALNEGO ............ 115 

6.3.1 Podstawowe grupy obiektów poeksploatacyjnych w górnictwie 

skalnym ......................................................................................................... 116 

6.3.2 Uwarunkowania dla wyboru kierunku rekultywacji w górnictwie 

skalnym ......................................................................................................... 117 

6.3.3 Wybrane problemy rekultywacji kopalń odkrywkowych surowców 

skalnych w województwie podkarpackim ..................................................... 121 

6.3.4 Wnioski ............................................................................................. 122 

6.4 OCHRONA WAŻNYCH ZŁÓŻ NIEZAGOSPODAROWANYCH I OBSZARÓW 

PERSPEKTYWICZNYCH ............................................................................................... 123 

7 PODSUMOWANIE I WNIOSKI KOŃCOWE ................................................. 135 

LITERATURA .................................................................................................... 147 

SPIS TABEL ...................................................................................................... 151 

SPIS RYSUNKÓW ............................................................................................. 154 

 



5 

 

Wprowadzenie 

Monografia opracowana została w ramach realizacji projektu rozwo-

jowego pt. „Strategie i scenariusze technologiczne zagospodarowania i wy-

korzystania złóż surowców skalnych” (nr UDA-POIG.01.03.01-00-001/09-

00), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 

Priorytet 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Poddziałanie 1.3.1. 

Projekty Rozwojowe. Projekt realizowany był od 2009 do 2013 r. przez kon-

sorcjum naukowe z Instytutem Górnictwa Odkrywkowego Poltegor-Instytut 

jako liderem tego konsorcjum. 

Praca dotycząca województwa podkarpackiego została przygotowa-

na przez zespół pracowników Katedry Górnictwa Odkrywkowego Akademii 

Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. 

W niektórych rozdziałach pracy, a to: 2.2.4, 2.3, 4.3, 6.1.1, 6.1.2 po-

za opracowaniami autorów monografii korzystano z opracowań wykonanych 

przez innych autorów wymienionych w poszczególnych rozdziałach. 

Głównym celem pracy było opracowanie strategii rozwojowej wy-

dobycia i przeróbki surowców skalnych z uwzględnieniem specyfiki po-

szczególnych regionów surowcowych. Podstawą strategii jest zlokalizowa-

nie głównych centrów geologiczno-górniczych z uwzględnieniem udoku-

mentowanej i perspektywicznej bazy zasobowej surowców oraz głównych 

rejonów zużycia surowców skalnych, w tym przede wszystkim naturalnych 

kruszyw żwirowo-piaskowych i łamanych. 

W poszczególnych rozdziałach pracy przedstawiono: 

 geologiczną i produkcyjną bazę surowców skalnych województwa z 

uwzględnieniem zarówno złóż zagospodarowanych, jak również 

niezagospodarowanych wraz z ich waloryzacją; 

 ocenę infrastruktury transportowej województwa i możliwości jej 

wykorzystania do przewozu kruszyw naturalnych i innych surow-

ców skalnych; 

 analizę i ocenę relacji popytu i podaży kruszyw naturalnych w wo-

jewództwie; 

 ocenę regionu w aspekcie możliwości rozwoju produkcji surowców 

skalnych; 

 zalecane działania w zakresie pozyskiwania surowców skalnych w 

województwie. 

Przeprowadzona analiza może być podstawą do: 



6 

 

 oceny przyszłej roli województwa w zakresie pozyskiwania głów-

nych surowców skalnych, 

 wskazania mocnych i słabych stron województwa w zakresie dal-

szego rozwoju wydobycia i produkcji surowców skalnych. 

Praca powinna również być punktem wyjścia do sformułowania 

propozycji i kierunków działań strategicznych w zakresie: 

 kierunków rozwoju technologii wydobycia i przeróbki surowców 

skalnych, celem ograniczenia niekorzystnego oddziaływania na śro-

dowisko przyrodnicze i człowieka oraz wskazania nowych kierun-

ków zastosowania niektórych odpadowych produktów mineralnych; 

 ulepszenia logistyki transportu zewnętrznego surowców skalnych; 

 rekultywacji terenów poeksploatacyjnych górnictwa skalnego; 

 zapewnienia ochrony ważnych złóż niezagospodarowanych i obsza-

rów perspektywicznych kopalin stałych; 

 poprawy wizerunku górnictwa skalnego w odbiorze społecznym. 

W założeniach praca ma służyć jako materiał pomocniczy w działal-

ności organów samorządowych (wojewódzkich, powiatowych, gminnych) 

oraz służb planistycznych i innych jednostek zajmujących się rozwojem 

gospodarczym woj. podkarpackiego. Praca powinna być także przydatna dla 

przedsiębiorców i inwestorów z branży surowców skalnych, a szczególnie 

kruszyw naturalnych, a także dla studentów zajmujących się tą problematy-

ką. 
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1 Ogólna charakterystyka województwa 

A. Borcz
*
 

 

Województwo podkarpackie zlokalizowane jest w południowo-

wschodniej części Polski i jest najdalej wysuniętym województwem w kie-

runku południowym. Zajmuje ono obszar 17 844 km2, co stanowi ok. 5,7% 

powierzchni kraju, plasując województwo na 11. miejscu pod względem 

wielkości w Polsce. Graniczy z trzema województwami, kolejno od wschod-

niej granicy kraju: lubelskim, świętokrzyskim oraz małopolskim (rys. 1.1). 

Swoją wschodnią granicą oddziela Polskę od Ukrainy, natomiast od strony 

południowej częściowo od Ukrainy, w przeważającej jednak większości od 

Słowacji. Granica wschodnia od czasu przystąpienia Polski do Unii Europej-

skiej (1 maja 2004 r.) stanowi jej zewnętrzną granicę. 

 

 

Rys. 1.1. Lokalizacja województwa 

podkarpackiego 

Rys. 1.2. Podział województwa podkar-

packiego na podregiony i powiaty (Wo-

jewództwo Podkarpackie…) 

Najważniejszymi rzekami występującymi w województwie są: Wi-

sła, z ujściem do Morza Bałtyckiego i jej prawymi dopływami – rzekami San 

i Wisłoka oraz prawym dopływem Sanu – Wisłok. Natomiast rzeki Mszanka 

oraz Strwiąż należą do zlewni Morza Czarnego i uchodzą do Dniestru. 

                                                      
* AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, Katedra 

Górnictwa Odkrywkowego 
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Województwo podkarpackie jest podzielone administracyjnie na 21 

powiatów oraz 4 miasta na prawach powiatu: Krosno, Przemyśl, Rzeszów 

oraz Tarnobrzeg, największe spośród 50 miast województwa (rys. 1.2). Naj-

większe powiaty o powierzchni ponad 1000 km2 to: bieszczadzki (1139 

km2), jarosławski (1029 km2), lubaczowski (1308 km2), przemyski (1211 

km2), rzeszowski (1157 km2) oraz sanocki (1224 km2). Powiaty podzielone 

są na gminy, których łączna liczba wynosi 160. 

Województwo zamieszkuje 2128 tys. osób, co stanowi niewiele po-

nad 5% ludności kraju. Największą populacją, przekraczającą 100 tys. 

mieszkańców, odznaczają się powiaty: dębicki (135,0 tys.), jarosławski 

(122,7 tys.), jasielski (115,8 tys.), krośnieński (111,9 tys.), mielecki (136,2 

tys.), rzeszowski (163,8 tys.), stalowowolski (109,5 tys.) oraz grodzki Rze-

szów (180 tys.) (Bank Danych Lokalnych GUS, 2013). Największa gęstość 

zaludnienia, gdzie na 1 km2 przypada minimum 1000 osób, związana jest z 

obszarami zurbanizowanymi miast: Krosno (1088 osób/km2), Przemyśl 

(1402 osób/km2) oraz Rzeszów (1547 osób/km2). Ludność miejska liczy ok. 

41% województwa.  

Województwo podkarpackie cechuje się stosunkowo dużym uroz-

maiceniem morfologii terenu, co związane jest silnie z 3 krainami fizjogra-

ficznymi, na których jest zlokalizowane (Podkarpacki Portal Turystyczny), a 

są to: 

 nizina Kotliny Sandomierskiej – od północy, 

 Pogórze Karpackie – część środkowa, 

 góry Beskidu Niskiego i Bieszczady – południe. 

Obszar Podkarpacia jest w znacznej mierze pokryty zróżnicowanymi 

obszarami rolno-leśnymi. Użytki rolne stanowią ok. 44% powierzchni wo-

jewództwa, z czego ok. 87% to gospodarstwa indywidualne, natomiast 

wskaźnik zalesienia należy do najwyższych w kraju i sięga 36% całkowitej 

powierzchni województwa (Strategie i scenariusze..., 2010a). 

Podkarpackie jest zaliczane do grupy województw, w których PKB 

na 1 mieszkańca utrzymywał się na niskim poziomie w latach 2005–2010 

(Produkt krajowy brutto…, 2012). W 2010 r. dla woj. podkarpackiego odno-

towano niski poziom PKB na 1 mieszkańca. Według danych Głównego 

Urzędu Statystycznego stanowił on 67% średniego krajowego PKB (tab. 

1.1). PKB województwa wynosił tylko 3,7% całkowitego PKB w kraju. 
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Tab. 1.1. PKB w województwie podkarpackim wg stanu na 2010 r. (Rocznik staty-

styczny…, 2010) 

Wyszczególnienie 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

PKB, mln zł 

Polska 983 302 1 060 031 1 176 737 1 275 432 1 343 366 1 416 585 

Podkarpacie 37 319 39 894 43 823  48 385  50 684  52 512 

Liczba ludności, tys. osób 

Polska 38 157,1 38 125,5 38 115,6 38 135,9 38 167,3 38 200,0 

Podkarpacie 2098,3 2097,6 2097,3 2099,5 2101,7 2103,5 

PKB na 1 mieszkańca, zł/osoba 

Polska 25 769 27 803 30 872 33 444 35 196 37 083 

Podkarpacie 17 785 19 019 20 895 20 046 24 116 24 964 

Dynamika PKB, % (rok poprzedni = 100) 

Polska --- 107,8 111,0 108,4 105,3 105,4 

Podkarpacie --- 106,9 109,8 96,0 120,3 103,5 

Analiza struktury wytwarzania PKB przez poszczególne podregiony 

Podkarpacia zwraca uwagę na znaczenie podregionów miast: Rzeszowa i 

Tarnobrzega. Podregion Rzeszowa, jako główne centrum gospodarcze i 

ośrodek o największym potencjale rozwojowym w województwie, koncen-

truje ok. 34,6% wartości wytworzonego w województwie PKB (podregion 

tarnobrzeski niewiele mniej – ok. 30,8%). 
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2 Baza geologiczna i produkcyjna surowców 
skalnych województwa 

A. Ciepliński
*
, Ł. Machniak

*
 

2.1 Złoża zagospodarowane i ich wystarczalność 

2.1.1 Charakterystyka bazy zasobów surowców skal-

nych województwa podkarpackiego 

Na obszarze województwa podkarpackiego udokumentowano 1015 

złóż surowców skalnych obejmujących 15 grup surowcowych (Bilans zaso-

bów…PIG – stan na 31.12.2011 r.). Łączne zasoby bilansowe tych złóż wy-

noszą 2,522 mld Mg (w tym zasoby przemysłowe – 149 mln Mg) i stanowią 

4,8% zasobów analogicznych surowców Polski. Wydobycie surowców skal-

nych kształtowało się na poziomie 27,2 mln Mg co stanowi 6,9% wydobycia 

krajowego tych surowców. Syntetyczne zestawienie zasobów i wydobycia 

surowców skalnych w woj. podkarpackim oraz udziały procentowe zasobów 

bilansowych, przemysłowych i wydobycia w poszczególnych grupach su-

rowcowych w odniesieniu do krajowych zasobów bilansowych i krajowego 

wydobycia w 2011 r. przedstawiono w tab. 2.1 i na rys. 2.1. 

Najliczniejszą grupę, obejmującą 744 złoża, stanowią piaski i żwiry 

(w tym 283 złoża zagospodarowane), o łącznych zasobach bilansowych 

1,268 mld Mg (w tym 245 mln Mg w złożach zagospodarowanych). Złoża 

kamieni łamanych i blocznych są trzecią co do liczebności grupą (50 złóż, w 

tym 12 zagospodarowanych), w których udokumentowano 521,8 mln Mg 

zasobów bilansowych (zagospodarowanych – 62,9 mln Mg). Surowce ilaste 

ceramiki budowlanej są licznie reprezentowane (174 złoża, w tym 58 zago-

spodarowanych), a ich zasoby bilansowe wynoszą 301,4 mln Mg, z czego 

65,1 mln Mg w złożach zagospodarowanych. Wśród zasobów pozostałych 

zagospodarowanych surowców są surowce do prac inżynierskich w ilości 

4,6 mln m3 (2 mln m3 zasobów zagospodarowanych), piaski kwarcowe do 

produkcji cegły wapienno-piaskowej – 28,8 mln Mg (6 mln Mg zagospoda-

rowanych). Inne surowce występujące na terenie województwa nie są aktu-

                                                      
* AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, Katedra 

Górnictwa Odkrywkowego 
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alnie eksploatowane. Wydobycie zagospodarowanych surowców skalnych 

obejmuje 5 grup kopalin (tab. 2.1): 

 piaski i żwiry – 24 197 tys. Mg (9,7% wydobycia krajowego), 

 kamienie łamane i bloczne – 1713 tys. Mg (2,0%), 

 surowce ilaste ceramiki budowlanej – 714 tys. Mg (15,3%), 

 surowce dla prac inżynierskich – 556 tys. m3 (78,9%), 

 piaski kwarcowe do produkcji cegły wapienno-piaskowej – 36 tys. 

Mg (2,6%). 

Pomijając surowce do prac inżynierskich, mających ograniczone 

znaczenie lokalne, woj. podkarpackie jest drugim co wielkości producentem 

kruszyw piaskowo-żwirowych i największym producentem surowców ila-

stych ceramiki budowlanej. 

 



Tab. 2.1. Syntetyczne zestawienie zasobów i wydobycia surowców skalnych w województwie podkarpackim na tle zasobów i wydobycia 

krajowego w 2011 r. (Bilans zasobów…, 2012) 

Lp. Rodzaj złóż 

województwo podkarpackie Polska Udział woj., % 

L.z. 
Zasoby, tys. Mg Wydobycie 

tys. Mg 
L.z. 

Zasoby, tys. Mg Wydobycie 

tys. Mg 
A B C 

bilansowe przemysłowe bilansowe przemysłowe 

 Razem 1015 2 522 645 148 967 27 218 11459 52 543 776 10 335 126 396 294 4,8 1,4 6,9 

1 bentonity 1 8 --- --- 7 2715 496 1 0,3 0,0 0,0 

2 gips i anhydryt 2 4120 --- --- 15 258 967 107 707 1226 1,6 0,0 0,0 

3 kamienie łamane i bloczne 50 521 830 8633 1711 749 10 424 971 3 372 257 84 577 5,0 0,3 2,0 

4 piaski formierskie 1 15 509 --- --- 76 336 598 35 043 1475 4,6 0,0 0,0 

5 piaski i żwiry 744 1 267 740 119 536 24 192 8628 17 232 559 3 030 706 248 691 7,4 3,9 9,7 

6 
piaski kwarcowe do produkcji betonów  

komórkowych 3 6755 173  59 262 258 36 054 743 2,6 0,5 0,0 

7 
piaski kwarcowe do produkcji cegły  

wapienno-piaskowej 6 28 832 644 36 104 486 828 38 855 1402 5,9 1,7 2,6 

8 surowce dla prac inżynierskich, tys. m3 16 4651 1613 557 37 8338 3533 706 55,8 45,7 78,9 

9 surowce ilaste ceramiki budowlanej 174 301 426 17 998 706 1240 4 044 708 322 818 4624 7,5 5,6 15,3 

10 surowce ilaste do produkcji cementu 3 71 576 --- --- 29 283 629 12 120 25,2 0,0 0,0 

11 surowce ilaste do produkcji kruszywa lekkiego 3 38 220 --- --- 41 338 064 6326 220 11,3 0,0 0,0 

12 surowce szklarskie 1 2474 --- --- 31 633 356 196 103 2290 0,4 0,0 0,0 

13 torfy, tys. m3 5 506 370 16 256 74 176 29 523 1214 0,7 1,3 1,3 

14 wapienie dla przemysłu wapienniczego 5 30 702 --- --- 116 5 606 516 977 234 21 702 0,5 0,0 0,0 

15 wapienie i margle dla przemysłu cementowego 1 228 295 --- --- 71 12 550 093 2 178 459 27 303 1,8 0,0 0,0 

L.z. – liczba złóż, A – udział województwa (%) w zasobach bilansowych krajowych, B – udział województwa (%) w zasobach przemysłowych krajo-

wych, C – udział województwa (%) w wydobyciu krajowym 

1
2
 

 



 

Rys. 2.1. Struktura procentowego udziału zasobów i wydobycia surowców skalnych w województwie podkarpackim (2011 r.) w zaso-

bach i wydobyciu krajowym (Bilans zasobów…, 2012; opracowanie własne)
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Wystarczalność zasobów z perspektywy roku określana jest ilorazem 

wielkości aktualnie udokumentowanych zasobów i wydobycia w danym 

roku (Wołkowicz S. i in., 2011): 

 

  s a c aln       
 

 
 , lata   (2.1), 

 

gdzie: 

Z – udokumentowane zasoby bilansowe, przemysłowe, tys. Mg, 

W – wielkość rocznego wydobycia, tys. Mg/rok. 

 

Ze względu na nieuniknione straty zasobów tak wyznaczona wystarczalność 

zasobów praktycznie będzie mniejsza. W pracy przyjęto współczynnik ko-

rekcyjny dla wystarczalności zasobów bilansowych na poziomie 0,7, a dla 

zasobów przemysłowych na poziomie 0,8. Oznacza to, że wartości obliczo-

nej wystarczalności zasobów bilansowych będą faktycznie 0,7 razy mniej-

sze, a wartości zasobów przemysłowych 0,8 razy mniejsze. 

W dalszej części pracy wartości wystarczalności podawane są bez 

korekty, obliczone zostały natomiast w odniesieniu do rekordowego wydo-

bycia osiągniętego w 2011 r. Zasoby bilansowe w tab. 2.1 to łączne zasoby 

bilansowe złóż zagospodarowanych i niezagospodarowanych, a zatem wy-

znaczona hipotetyczna wystarczalność jest orientacyjnym czasem ich wydo-

bycia przy aktualnym poziomie wydobycia ze złóż zagospodarowanych. 

Drugim wskaźnikiem określającym zagospodarowanie danej kopali-

ny jest udział zasobów przemysłowych w łącznych udokumentowanych 

zasobach bilansowych (wskaźnik zagospodarowania): 

 

 ska nik   a  sp  a   ania    
  

  
    ,     (2.2), 

gdzie: 

Zp – udokumentowane zasoby przemysłowe, tys. Mg, 

Zb – udokumentowane zasoby bilansowe, tys. Mg. 

Obliczone wskaźniki przedstawiono w tab. 2.2. 

 

 



Tab. 2.2. Wystarczalność zasobów bilansowych i przemysłowych w województwie podkarpackim i w Polsce [Bilans zasobów… PIG 

(stan na 31.12.2011 r.), obliczenia własne] 

Rodzaj surowca skalnego 

Wystarczalność zasobów, lata 
Wskaźnik  

zagospodarowania, % 

w województwie podkarpackim w Polsce 
w wojewódz-

twie 
w Polsce 

bilansowe przemysłowe bilansowe przemysłowe 

kamienie łamane i bloczne 305 5 123 40 1,7 32,3 

piaski i żwiry 52 5 69 12 9,4 17,6 

piaski kwarcowe do produkcji cegły wapienno-

piaskowej 
801 18 347 28 2,2 8,0 

surowce ilaste ceramiki budowlanej 427 25 875 70 6,0 8,0 

surowce dla prac inżynierskich (tys. m3) 8 3 12 5 34,7 42,4 

torfy (tys. m3) 32 23 61 24 73,1 39,8 

1
5
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Szczególnie małe wskaźniki wystarczalności zasobów przemysło-

wych uzyskano w województwie dla złóż kamieni łamanych i blocznych (5 

lat) oraz piasków i żwirów (5 lat).Wskazuje to na bardzo małą rezerwę zaso-

bową w tych złożach i konieczność występowania o nowe koncesje na wy-

dobycie. Wartości wskaźnika zagospodarowania zasobów wskazują równo-

cześnie na duże rezerwy, bowiem w złożach kamieni łamanych zasoby 

przemysłowe stanowią jedynie 1,7% udokumentowanych zasobów bilanso-

wych, natomiast w złożach piasków i żwirów – 9,4%. 

Analogicznie określono wystarczalność i wskaźnik zagospodarowa-

nia zasobów surowców skalnych eksploatowanych w powiatach woj. pod-

karpackiego (tab. 2.3). Wynika z niej, że wystarczalność udokumentowa-

nych zasobów bilansowych jest bardzo zróżnicowana na poziomie powia-

tów, podobnie jak wskaźnik zagospodarowania, chociaż wskazuje on na 

generalne rezerwy potencjału zasobowego. Znaczna jednak część tych zaso-

bów nie może być zagospodarowana ze względu na uwarunkowania przy-

rodnicze, co będzie przedmiotem rozważań w dalszej części pracy (patrz 

rozdz. 2.2). 

Tab. 2.3. Wystarczalność i wskaźnik zagospodarowania zasobów surowców skal-

nych eksploatowanych w powiatach województwa podkarpackiego [Bi-

lans zasobów… PIG (stan na 31.12.2011 r.), obliczenia własne] 

Rodzaj surowca/powiat 

Wystarczalność zasobów, lata Wskaźnik  

zagospodarowa-

nia, % 
bilansowych 

przemysło-

wych 

KAMIENIE ŁAMANE  

I BLOCZNE 
305 5 1,7 

brzozowski 1436 --- --- 

krośnieński 76 4 5,5 

leski 114 15 12,9 

lubaczowski 1152 24 2,1 

rzeszowski 8 2 24,6 

PIASKI I ŻWIRY 52 5 9,4 

brzozowski 16 5 34,3 

dębicki 37 4 10,3 

jarosławski 105 10 9,1 

jasielski 106 5 4,8 

kolbuszowski 277 1 0,4 

krośnieński 110 12 10,5 

leski 53 39 74,0 

leżajski 51 --- --- 

lubaczowski 123 --- --- 

łańcucki 11 3 22,8 

mielecki 16 3 16,4 
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niżański 102 7 7,2 

przemyski 84 8 9,8 

przeworski 256 8 3,0 

ropczycko-sędziszowski 15 2 14,7 

rzeszowski 21 5 22,0 

sanocki 61 10 16,2 

stalowowolski 247 4 1,7 

strzyżowski 19 3 17,3 

tarnobrzeski 19 1 4,5 

PIASKI KWARCOWE DO  

PRODUKCJI CEGŁY  

WAPIENNO-PIASKOWEJ 

801 18 2,2 

leżajski 240 12 5,0 

stalowowolski --- --- 1,7 

SUROWCE ILASTE CERAMIKI 

BUDOWLANEJ 
422 25 6,0 

dębicki --- --- 0,3 

jarosławski --- --- 12,4 

kolbuszowski 156 38 24,1 

lubaczowski 1157 20 1,7 

mielecki 490 14 2,8 

niżański 103 8 7,4 

przeworski --- --- 1,6 

rzeszowski 7352 --- --- 

stalowowolski 801 4 0,5 

tarnobrzeski 48 11 23,3 

Ze względu na znaczenie gospodarcze i liczbę złóż, złoża kruszyw 

piaskowo-żwirowych, kamieni łamanych i blocznych oraz złoża surowców 

ilastych ceramiki budowlanej omówiono odrębnie, a pozostałe udokumen-

towane złoża w jednej grupie tzw. „pozostałych surowców”. 

2.1.2 Złoża zagospodarowane piasków i żwirów 

Udokumentowane złoża piasków i żwirów występują i są eksploat-

owane w Polsce na terenie wszystkich województw (łącznie z bałtyckim 

obszarem morskim). Z zestawienia w tab. 2.4 wynika, że woj. podkarpackie 

zajmuje 4. miejsce pod względem ilości zasobów bilansowych (7,4% zaso-

bów krajowych) i 2. ze względu na wielkość wydobycia (9,7% wydobycia 

krajowego). 
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Tab. 2.4. Udokumentowane i wydobywane zasoby złóż piasków i żwirów 

w poszczególnych województwach w 2011 r. (Bilans zasobów…, 2012) 

Województwo 
Liczba  

złóż 

Zasoby 
Wydobycie 

bilansowe przemysłowe 

tys. Mg % tys. Mg % tys. Mg % 

bałtycki obszar morski 3 139 127 0,8 99 649 3,3 569 0,2 

dolnośląskie 406 2 093 797 12,2 430 096 14,2 21 674 8,7 

kujawsko-pomorskie 635 302 687 1,8 107 250 3,5 14 748 5,9 

lubelskie 792 934 228 5,4 58 843 1,9 8262 3,3 

lubuskie 250 1 167 734 6,8 235 947 7,8 9090 3,7 

łódzkie 700 545 644 3,2 119 282 3,9 21 905 8,8 

małopolskie 353 1 866 690 10,8 176 111 5,8 20 975 8,4 

mazowieckie 1171 1 110 333 6,4 203 341 6,7 28 756 11,6 

opolskie 170 1 420 419 8,2 96 061 3,2 8151 3,3 

podkarpackie 744 1 267 740 7,4 119 536 3,9 24 192 9,7 

podlaskie 583 1 251 988 7,3 369 987 12,2 20 485 8,2 

pomorskie 523 813 270 4,7 178 484 5,9 12 403 5,0 

śląskie 241 849 760 4,9 76 134 2,5 8218 3,3 

świętokrzyskie 192 622 008 3,6 25 464 0,8 3268 1,3 

warmińsko-mazurskie 593 1 036 375 6,0 293 260 9,7 19 690 7,9 

wielkopolskie 982 804 551 4,7 269 344 8,9 14 065 5,7 

zachodnio-pomorskie 290 1 006 208 5,8 171 917 5,7 12 240 4,9 

POLSKA  8628 17 232 559 100 3 030 706 100 248 691 100 

Na przestrzeni pięciolecia 2007–2011 udział zasobów bilansowych 

województwa wahał się w granicach 6,7–7,4%, udział zasobów przemysło-

wych zwiększył się z poziomu 3,7 do 3,9% w roku 2011. Wydobycie uległo 

znacznemu zwiększeniu – w 2011 r. nastąpił pięciokrotny wzrost wydobycia 

w porównaniu z 2007 rokiem (z 4,68 do 24,2 mln Mg), co uczyniło woje-

wództwo drugim co do wielkości producentem kruszyw piaskowo-

żwirowych w kraju (po woj. mazowieckim), tab. 2.5. 

 



Tab. 2.5. Udział zasobów bilansowych, przemysłowych oraz wydobycia piasków i żwirów województwa podkarpackiego w Polsce w 

latach 2007–2011 (Bilans zasobów…, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012) 

Wyszczególnienie 

Rok 

2007 2008 2009 2010 2011 

tys. Mg % tys. Mg % tys. Mg % tys. Mg % tys. Mg % 

Zasoby bilansowe 

Województwo podkarpackie 1 062 533 7,1 1 069 675 6,8 1 092 185 6,7 1 169 885 7,0 1 267 644 7,4 

Polska 15 022 306 100,0 15 648 667 100,0 16 245 112 100,0 16 752 416 100,0 17 232 559 100,0 

Zasoby przemysłowe 

Województwo podkarpackie 80 860 3,7 87 660 3,8 92 719 3,8 93 945 3,5 119 538 3,9 

Polska 2 194 598 100,0 2 293 957 100,0 2 436 105 100,0 2 700 084 100,0 3 030 706 100,0 

Wydobycie 

Województwo podkarpackie 4683 3,4 5907 3,9 5928 4,2 9572 5,9 24 197 9,7 

Polska 139 538 100,0 150 034 100,0 141 038 5,8 163 442 100,0 248 691 100,0 

 

1
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Należy jednak podkreślić, że w rezultacie widocznych oznak kryzy-

su gospodarczego i zakończeniu bądź wstrzymaniu przede wszystkim inwe-

stycji drogowych, przerwany został wzrostowy trend wydobycia kruszyw 

piaskowo-żwirowych w kraju. Na Podkarpaciu w 2012 r., podobnie jak i w 

innych województwach, wystąpił spadek wydobycia kruszyw piaskowo-

żwirowych (o 5,6%) w stosunku do roku 2011, w porównaniu ze zmniejsze-

niem wydobycia krajowego (o ok. 25%) nie jest to jednak zbyt duży regres. 

Wydobycie osiągnęło poziom 22,8 mln Mg. Tym niemniej wydobycie w 

2011 r. było nadal blisko pięciokrotnie wyższe niż w 2007 r., co dowodzi 

utworzonego dużego potencjału wydobywczego województwa. 

Wydobycie w powiatach województwa podkarpackiego w latach 

2007–2011 wykazuje generalnie tendencję dynamicznego wzrostu. Najwięk-

szy wzrost w porównaniu z rokiem 2007 wystąpił w powiecie mieleckim (o 

2,7 mln Mg), jarosławskim (ok. 2,4 mln Mg), dębickim, ropczycko-

sędziszowskim, łańcuckim, przemyskim (po ok. 2,2–2,3 mln Mg). Wyraźna 

jest też dynamika wzrostu wydobycia kruszyw żwirowo-piaskowych w wo-

jewództwie na tle dynamiki krajowej (tab. 2.6, rys. 2.2). Szczególnie dyna-

miczny był wzrost wydobycia nastąpił w 2011 r., w którym wydobycie 

wzrosło o 152,8% w porównaniu z rokiem 2010, a tempo wzrostu w woje-

wództwie było blisko trzykrotnie większe niż tempo wzrostu krajowego. 

Tab. 2.6. Wydobycie (tys. Mg) ze złóż piasków i żwirów w powiatach województwa 

podkarpackiego w latach 2007–2011 wraz z dynamiką zmian (Bilans za-

sobów…, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012) 

Powiat 
Rok 

2007 2008 2009 2010 2011 

Województwo podkarpackie, razem 

 
4683 5907 5928 9572 24 197 

dębicki 1033 1370 1375 1471 3333 

mielecki 233 195 273 936 2967 

jarosławski 361 376 481 1035 2815 

przemyski 469 551 520 781 2672 

ropczycko-sędziszowski 365 456 444 1036 2633 

łańcucki 220 356 291 512 2473 

brzozowski 399 523 649 735 2334 

rzeszowski 386 484 364 605 1591 

przeworski 204 259 228 393 691 

niżański 91 110 135 460 634 

tarnobrzeski 43 91 253 486 580 

jasielski 491 577 399 406 492 

krośnieński 38 58 127 185 220 
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stalowowolski 55 46 64 105 201 

leżajski 5 3 69 132 196 

kolbuszowski 144 209 206 128 137 

sanocki 102 194 19 72 106 

lubaczowski --- --- 3 16 33 

strzyżowski 17 24 23 12 19 

leski 5 7 5 3 6 

bieszczadzki 22 --- --- --- --- 

Dynamika, % 

Województwo podkarpackie --- 26,1 0,4 61,5 152,8 

Polska --- 7,5 -6,0 15,9 52,5 

 

 

Rys. 2.2. Struktura udziału powiatów w wydobyciu kruszyw piaskowo-żwirowych 

w województwie podkarpackim w latach 2007–2011 (Bilans zasobów…, 2012; 

opracowanie własne) 

Szczegółową strukturę zasobów (bilansowych i przemysłowych), 

wydobycia piasków i żwirów oraz wystarczalności zasobów na terenie Pol-

ski i woj. podkarpackiego przedstawiono w tab. 2.7 i 2.8. 
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Tab. 2.7. Struktura zagospodarowania zasobów piasków i żwirów w województwie podkarpackim i w Polsce w 2011 r. (Bilans zaso-

bów…PIG, 2012) 

Wyszczególnienie 

Podkarpacie Polska 

Zasoby 

Wydobycie 
Liczba 

złóż 

Zasoby 

Wydobycie 

bilansowe przemysłowe bilansowe przemysłowe 

liczba 

złóż 
tys. Mg 

liczba 

złóż 
tys. Mg 

liczba 

złóż 

tys. 

Mg 
tys. Mg tys. Mg tys. Mg 

PIASKI I ŻWIRY 744 1 267 644 96 119 538 250 24 197 8628 17 232 560 3 030 710 248 690 

1. złoża zakładów czynnych 244 221 917 71 98 379 243 24 083 2565 4 100 030 2 212 640 248 690 

2. złoża zakładów eksploatowanych okresowo 39 23 141 14 11 851 3 50 822 615 350 315 310 --- 

3. złoża rozpoznane szczegółowo 267 279 360 11 9308 --- --- 3012 4 583 900 415 170 --- 

4. złoża rozpoznane wstępnie 40 689 886 --- --- --- --- 340 6 654 140 70 700 --- 

5. złoża, których eksploatacji zaniechano 130 53 340 --- --- 2 32 1889 1 279 140 16 890 --- 

6. złoża skreślone z bilansu  24 --- --- --- 2 32 --- --- --- --- 

 

2
2
 

 



23 

 

Aktualnie w 283 złożach zagospodarowanych (wraz z eksploatowa-

nymi okresowo) udokumentowane jest 245,1 mln Mg zasobów bilansowych 

z czego 119,5 mln Mg stanowią zasoby przemysłowe. Przy aktualnym  

(2011 r.) poziomie wydobycia, wystarczalność zasobów bilansowych tych 

złóż oceniana jest na 10 lat, a przemysłowych tylko na 5 lat (tab. 2.8). Jeśli 

przyjmie się korektę współczynnikiem 0,7 dla zasobów bilansowych i 0,8 

dla zasobów przemysłowych, wystarczalność ta zostanie zredukowana od-

powiednio do 7 i 3 lat. Wprawdzie wydobycie w 2012 r. uległo zmniejszeniu 

i w najbliższych latach prawdopodobnie nastąpi dalszy jego spadek co wy-

dłuży wystarczalność, tym niemniej wystarczalność aktualna jest niepokoją-

co niska. 

Wskaźnik zagospodarowania zasobów bilansowych w wojewódz-

twie wynosi 9,4%, co wskazuje na duży potencjał zasobowy. Wskaźnik ten 

w powiatach oscyluje wokół 14%, ale jego granice zmienności są duże od 

0,4 do 74% (powiat leski) (tab. 2.3). 

Największe zasoby bilansowe złóż zagospodarowanych udokumen-

towane są w powiatach dębickim (48,4 mln Mg), jarosławskim (38,5 mln 

Mg), przemyskim (32 mln Mg), brzozowskim (31,5 mln Mg), ropczycko-

sędziszowskim (30,5 mln Mg), mieleckim (15,6 mln Mg) i przeworskim 

(11,6 mln Mg) (tab. 2.8, rys. 2.3).  
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Rys. 2.3. Udział zasobów bilansowych złóż zagospodarowanych piasków i żwirów 

(opracował Ł. Machniak) 

W trzech powiatach wielkość zasobów mieści się w przedziale 5–10 mln 

Mg, a w siedmiu pozostałych powiatach – poniżej 3 mln Mg. Za wyjątkiem 

powiatu leskiego, gdzie niewielkie zasoby (233 tys. Mg) są eksploatowane z 

nieznacznym wydobyciem (6 tys. Mg). 

Wystarczalność zasobów złóż zagospodarowanych jest niska i mie-

ści się w przedziale od 2 do 17 lat (z korektą od 1 roku do 12 lat). Analo-

gicznie wystarczalność zasobów przemysłowych mieści się w granicach 1 

roku do 10 lat, przy czym aż w ośmiu powiatach wystarczalność ta (bez ko-

rekty) nie przekracza 3 lat (tab. 2.8). 
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Tab. 2.8. Wystarczalność zasobów piasków i żwirów w powiatach województwa 

podkarpackiego w złożach zagospodarowanych (Bilans zasobów…PIG, 

2012) 

Wyszczególnienie 

Zasoby 

bilan-

sowe 

Zasoby 

przemy-

słowe 

Wydoby-

cie 

Wystarczalność, 

lata 

tys. Mg tys. Mg tys. Mg 

Zasobów 

bilanso-

wych 

Zasobów 

przemysło-

wych 

Województwo  

podkarpackie 
245 058 110 230 24 133 10 5 

dębicki 48 392 11 033 3333 15 3 

mielecki 15 639 7256 2967 5 2 

jarosławski 38 456 26 804 2815 14 10 

przemyski 31 982 21 968 2672 12 8 

ropczycko-

sędziszowski 
30 570 5708 2633 12 2 

łańcucki 8477 6533 2473 3 3 

brzozowski 31 474 12 462 2334 13 5 

rzeszowski 8516 3160 1591 5 2 

przeworski 11 614 5239 691 17 8 

niżański 5754 3654 634 9 6 

tarnobrzeski 1123 456 580 2 1 

jasielski 3003 2395 492 6 5 

krośnieński 1494 1298 220 7 6 

stalowowolski 2215 864 201 11 4 

leżajski 1849 --- 196 9 0 

kolbuszowski 1775 152 137 13 1 

sanocki 1737 951 106 16 9 

lubaczowski 523 --- 33 16 0 

strzyżowski 232 64 19 12 3 

leski 233 233 6 39 39 

Wydobycie kruszyw piaskowo-żwirowych na terenie województwa 

podkarpackiego, w 86,3% było realizowane w powiatach: dębickim (13,8%), 

mieleckim (12,3%), jarosławskim (11,7%), przemyskim (11,1%), ropczyc-

ko-sędziszowskim (10,9%), łańcuckim (10,2%), brzozowskim (9,7%) i rze-

szowskim (6,6%). Pozostałe powiaty uzupełniają bilans wydobyciem w gra-

nicach od 6 do 691 tys. Mg. 
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Największą ilość kruszyw piaskowo-żwirowych (3,3 mln Mg w 

2011 r.) wydobyto w powiecie dębickim. Aż 58,5% wydobycia uzyskano z 7 

złóż, najwięcej wydobyto ze złoża Parkosz-Huzary (555 tys. Mg, w 2012 r. 

już tylko 105 tys. Mg), Dęborzyn-Wisłoka (307 tys. Mg), Dobrków-

Przygrody (304 tys. Mg), Strzegocice I (251 tys. Mg), Strzegocice-Zalew 

(228 tys. Mg) i Paszczyna (201 tys. Mg). Reszta wydobycia pochodziła z 58 

złóż, eksploatowanych na mniejszą skalę, z niewielką intensywnością (2 

złoża o wydobyciu 58 i 68 tys. Mg, 22 złoża miały wydobycie od 30-40 tys. 

Mg, z 20 złóż wydobywano od 10–30 tys. Mg, a z pozostałych złóż wydo-

bywano mniej niż 10 tys. Mg). 

Wydobycie z 7 spośród 27 złóż powiatu jarosławskiego liczy łącznie 

ok. 63% całości wydobycia w powiecie. Największe wydobycie uzyskano ze 

złóż: Grabowiec-Barycz (464 tys. Mg), Munina I-A (435 tys. Mg), Sośnica 

(334 tys. Mg), Radymno II i Radymno (292 tys. Mg), Wysock-Brzeg (248 

tys. Mg). Wystarczalność tych złóż (bez korekty) wynosi odpowiednio: 16, 

5, 4, 27 i 5 lat. 

W powiecie przemyskim ok. 79% wydobycia pochodzi ze złoża 

Chałupki Dusowskie (2,108 mln Mg) o wystarczalności, przy aktualnym 

stanie udokumentowania zasobów bilansowych, na 3 lata. 

W powiecie ropczycko-sędziszowskim ok. 91% wydobycia dostar-

czyło 5 złóż: Czarna Sędziszowska-Majdan (809 tys. Mg), Czarna Knieja II-

1 (737 tys. Mg), Ocieka (417 tys. Mg), Czarna Sędziszowska-Stara Wieś I 

(253 tys. Mg), Czarna Sędziszowska-Stara Wieś (175 tys. Mg). Wystarczal-

ność tych złóż wynosi: 2, 0, 6, 9 i 123 lata. 

Ze złoża Rakszawa (powiat łańcucki) wydobyto 1,48 mln Mg kru-

szywa (60% w skali powiatu). Wystarczalności tego złoża nie można ocenić 

bowiem wydobyto z niego więcej kopaliny niż wynoszą jego zasoby bilan-

sowe (382 tys. Mg – Bilans PIG, stan na 31.12.2011 r.). 

Z trzech złóż powiatu brzozowskiego (Wara-Niewistka – 934 tys. 

Mg, Ulucz – 830 tys. Mg, Siedliska III – 298 tys. Mg) uzyskano ok. 88% 

wydobycia powiatu. Wystarczalność tych złóż to: 6, 8 i 3 lata. 

W powiecie rzeszowskim ok. 93% wydobycia uzyskano z 6 złóż. 

Najwięcej kopaliny wydobyto w złożu Rudna Mała-Rogoźnica (498 tys. 

Mg), Lipie-Rogoźnica (382 tys. Mg), Mrowla (200 tys. Mg). Wystarczalność 

tych złóż wynosi odpowiednio: 3, 2 i 10 lat. 

Wystarczalność złóż zagospodarowanych o zasobach bilansowych 

przekraczających 1 mln Mg jest zmienna w szerokich granicach od 2 do 

ponad 900 lat, niemniej wystarczalność 21 złóż nie przekracza 5 lat, a 14 

złóż ma wystarczalność od 10 do 20 lat (tab. 2.9). 
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Tab. 2.9. Wykaz największych zagospodarowanych złóż piasków i żwirów o zaso-

bach bilansowych powyżej 1 mln Mg w województwie podkarpackim 

wraz z ich wystarczalnością [Bilans zasobów… PIG (stan na 31.12.2011 

r.), obliczenia własne] 

Powiat/złoże 
Zasoby, tys. Mg Wydobycie, 

tys. Mg 

Wystarczalność, 

lata bilansowe przemysłowe 

dębicki 48 392 11 033 3333 15 

Kłodawa 21 988 --- 23 956 

Strzegocice-Zalew 9449 2004 228 41 

Dęborzyn-Wisłoka 5500 5227 307 18 

Strzegocice I 1750 1567 251 7 

jarosławski 38 456 26 804 2815 14 

Radymno II i Radymno 7765 4375 292 27 

Grabowiec-Barycz 7208 2579 464 16 

Zapałów II 5848 5848 6 975 

Łazy-III 4553 4343 131 35 

Munina I-A 1970 935 435 5 

Sośnica 1264 1637 334 4 

Wysock-Brzeg 1260 1260 248 5 

Łazy-II 1191 1191 58 21 

Wietlin 1163 1163 134 9 

Wysocko 1087 874 24 45 

przemyski 31 982 21 968 2672 12 

Hureczko 12 320 8035 --- --- 

Chałupki Dusowskie 7325 7224 2108 3 

Torki II 5929 1821 --- --- 

Bolestraszyce-I 2952 2952 41 72 

Hurko 2934 1750 239 12 

brzozowski 31 474 12 462 2334 13 

Haczów 13 102 --- 33 397 

Ulucz 6935 7055 830 8 

Wara-Niewistka 6065 1861 934 6 

Dąbrówka-I 1572 392 73 22 
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Jabłonica Ruska III 1522 1474 32 48 

Wara-Niwistka 1 1007 957 31 32 

ropczycko-sędziszowski 30 570 5708 2633 12 

Czarna Sędziszowska S. 

Wieś 
21 507 1745 175 123 

Ocieka 2442 1929 417 6 

Czarna Sędziszowska – 

Stara Wieś I 
2282 1878 253 9 

Czarna Sędziszowska-

Majdan 
2011 156 809 2 

Czarna III 1032 --- 31 33 

mielecki 15 639 7256 2967 5 

Biały Bór 4422 2454 94 47 

Przecław 3610 1736 1751 2 

Otałęż 3326 2105 128 26 

Łuże-1 1820 --- 147 12 

przeworski 11 614 5239 691 17 

Gniewczyna Łańcucka 6665 2533 320 21 

Gniewczyna Tryniecka 3859 2366 272 14 

rzeszowski 8516 3160 1591 5 

Mrowla 2042 1103 200 10 

Rudna Mała-Rogoźnica 1401 267 498 3 

Jasionka-Łukawiec 1 1050 462 139 8 

łańcucki 8477 6533 2473 3 

Medynia Łańcucka-Czarna 4639 4601 452 10 

Smolarzyny-1 2113 --- 168 13 

niżański 5754 3654 634 9 

Łazów-Bis 3309 3074 320 10 

jasielski 3003 2395 492 6 

Ujazd II 1331 1246 211 6 

Błażkowa 1048 1016 78 13 

kolbuszowski 1775 152 137 13 

Smoczka 1263 152 120 11 
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2.1.3 Zagospodarowane złoża kamieni łamanych  

i blocznych 

Udokumentowane (Bilans PIG, wg stanu na 31.12.2011 r.) złoża 

kamieni łamanych i blocznych występują w Polsce na terenie 12 woje-

wództw, przy czym wydobycie prowadzone jest na terenie 9 województw 

(tab. 2.10). Woj. podkarpackie lokuje się na 4. miejscu pod względem ilości 

zasobów bilansowych (5,0% zasobów krajowych). Wydobycie nie jest jed-

nak duże (1,71 mln Mg w 2011 r.) i stanowi 2,0% wydobycia krajowego 

(tab. 2.10).  

Tab. 2.10. Występowanie kamieni łamanych i blocznych w Polsce w 2011 r. (Bilans 

zasobów..., 2012) 

Województwo 
Liczba  

złóż 

Zasoby 
Wydobycie 

bilansowe przemysłowe 

tys. Mg % tys. Mg % tys. Mg % 

dolnośląskie  272 5 641 663 54,1 2 652 695 78,7 38 727 45,8 

lubelskie  20 19 314 0,2 2775 0,1 26 0,0 

łódzkie  60 97 144 0,9 11 377 0,3 1212 1,4 

małopolskie  102 1 239 361 11,9 270 067 8,0 8412 9,9 

mazowieckie  40 89 381 0,9 3760 0,1 23 --- 

opolskie  20 148 932 1,4 44 459 1,3 1755 2,1 

podkarpackie  50 521 830 5,0 8633 0,3 1711 2,0 

podlaskie  1 244 --- --- --- --- --- 

pomorskie  2 134 --- --- --- --- --- 

śląskie 41 448 042 4,3 68 207 2,0 3686 4,4 

świętokrzyskie  140 2 218 701 21,3 310 284 9,2 29 025 34,3 

zachodniopomorskie 1 225 --- --- --- --- --- 

POLSKA 749 1 042 480 100 3 372 266 100 84 574 100 

W pięcioleciu 2007–2011 udział zasobów bilansowych wojewódz-

twa w bilansie krajowym pozostaje na niemal niezmienionym poziomie ok. 

5,1–5,3%. Zasoby przemysłowe zmalały z 0,5 do 0,3%, natomiast wydoby-

cie wzrosło z 1,4 do 2,0% (tab. 2.11). 



Tab. 2.11. Udział zasobów bilansowych, przemysłowych i wydobycia kamieni łamanych i blocznych województwa podkarpackiego w 

Polsce w latach 2007–2011 (Bilans zasobów…, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012) 

Wyszczególnienie 

Rok 

2007 2008 2009 2010 2011 

tys. Mg % tys. Mg % tys. Mg % tys. Mg % tys. Mg % 

Zasoby bilansowe 

Województwo podkarpackie 460 516 5,3 494 941 5,4 496 555 5,1 518 047 5,1 521 828 5,0 

Polska 8 730 760 100,0 9 203 123 100,0 9 784 266 100,0 10 174 177 100,0 10 424 980 100,0 

Zasoby przemysłowe 

Województwo podkarpackie 13 440 0,5 13 522 0,5 12 464 0,4 9859 0,3 8633 0,3 

Polska 2 819 310 100,0 2 887 042 100,0 3 076 958 100,0 3 181 576 100,0 3 372 266 100,0 

Wydobycie 

Województwo podkarpackie 635 1,4 912 1,8 1119 2,0 1147 1,8 1713 2,0 

Polska 45 533 100,0 50 919 100,0 55 277 100,0 63 221 100,0 84 574 100,0 
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W województwie podkarpackim eksploatuje się aktualnie (2011 r.) 

trzy typy litologiczne skał: piaskowce, łupek menilitowy i wapień. Złoża 

tych surowców znajdują się w powiatach: krośnieńskim, leskim, rzeszow-

skim, lubaczowskim i brzozowskim. W największej ilości wydobywane są 

piaskowce (1,613 mln Mg), głównie ze złoża Lipowica II-1 (1,427 mln Mg, 

powiat krośnieński), co stanowi 83,3% wydobycia kamieni łamanych i 

blocznych w regionie. Zasoby bilansowe tego złoża wynoszą 53,5 mln Mg, a 

ich wystarczalność – 37 lat (z korektą 26 lat). Pozostałe dwa złoża piaskow-

ca powiatu krośnieńskiego to: Wola Komborska-Działy i Wola Komborska 

I, dostarczające odpowiednio 34 i 8 tys. Mg kopaliny, a ich wystarczalność 

ocenia się na 5 i 38 lat. Piaskowce wydobywane są również w powiecie le-

skim: ze złoża Huczwice o zasobach bilansowych 6,4 mln Mg w ilości 127 

tys. Mg (wystarczalność 50 lat) oraz ze złoża Rabe (zasoby bilansowe – 773 

tys. Mg, wydobycie 17 tys. Mg, wystarczalność – 45 lat). 

Łupek menilitowy eksploatowany jest w ilości 93 tys. Mg ze złóż 

położonych na terenach powiatów rzeszowskiego, brzozowskiego i kro-

śnieńskiego, głównie ze złoża Futoma 1, z którego pochodzi niemal całe 

wydobycie. Wydobycie łupka menilitowego uprowadzone jest także ze złóż: 

Budy Jabłońskie o zasobach bilansowych 88 tys. Mg oraz eksploatowanego 

okresowo złoża Bratkówka o zasobach 373 tys. Mg. 

Wapień w małej ilości (7 tys. Mg) eksploatowany jest w złożu Bru-

sno Węgierka (powiat lubaczowski). Wystarczalność tego złoża oceniana 

jest na 32 lata. 

Szczegółową strukturę rozpoznania zasobów (bilansowych i prze-

mysłowych), oraz wydobycia kamieni łamanych i blocznych na terenie Pol-

ski i woj. podkarpackiego przedstawiono w tab. 2.12. 



Tab. 2.12. Struktura zagospodarowania zasobów kamieni łamanych i blocznych w województwie i w Polsce w 2011 r. [Bilans…PIG, 

stan na 31.12.2011 r.] 

RODZAJ SUROWCA 

Podkarpacie Polska 

Zasoby 

Wydobycie 
Liczba 

złóż 

Zasoby 

Wydobycie 

bilansowe przemysłowe bilansowe przemysłowe 

liczba 

złóż 
tys. Mg 

liczba 

złóż 

tys. 

Mg 

liczba 

złóż 

tys. 

Mg 
tys. Mg tys. Mg tys. Mg 

KAMIENIE ŁAMANE I BLOCZNE 50 521 828 8 8633 10 1713 731 10 424 980 3 372 250 84 577 

1. złoża zakładów czynnych 11 62 536 7 8569 10 1713 256 4 806 210 2 939 640 84 577 

2. złoża zakładów eksploatowanych okresowo 1 373 1 64 --- --- 59 417 650 314 340 --- 

3. złoża rozpoznane szczegółowo 15 193 657 --- --- --- --- 207 2 801 120 101 210 --- 

4. złoża rozpoznane wstępnie 6 157 441 --- --- --- --- 49 1 777 130 --- --- 

5. złoża, których eksploatacji zaniechano 16 107 821 --- --- --- --- 160 622 870 17 060 --- 

6. złoża skreślone z bilansu 1 --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
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Aktualnie w 12 złożach zagospodarowanych udokumentowane jest 

62,9 mln Mg zasobów bilansowych, z czego 8,63 mln Mg stanowią zasoby 

przemysłowe. Wystarczalność zasobów bilansowych oceniana jest na 36 lat, 

a przemysłowych na 5 lat. Po uwzględnieniu współczynników korekcyjnych 

(0,7 dla zasobów bilansowych i 0,8 dla zasobów przemysłowych) wystar-

czalność redukuje się odpowiednio do 25 i 4 lat (tab. 2.12 i 2.13). 

 

Tab. 2.13. Wykaz zagospodarowanych złóż kamieni łamanych i blocznych w woje-

wództwie podkarpackim w 2011 r. (Bilans zasobów…, 2012) 

Rodzaj skały 
Liczba 

 złóż 

Zasoby, tys. Mg Wydobycie, 

tys. Mg bilansowe przemysłowe 

KAMIENIE ŁAMANE I BLOCZNE 50 521 828 8633 1713 

Zagospodarowane razem 12 62 909 8633 1713 

piaskowiec 8 61 776 8222 1613 

Lipowica II-1 1 53 529 5960 1427 

Huczwice 1 6417 1354 127 

Wola Komb.-Działy 3 187 135 34 

Rabe 1 773 773 17 

Wola Komborska I 1 306 --- 8 

Budy Jabłońskie 1 564 --- --- 

łupek menilitowy 3 910 241 93 

Futoma 1 1 449 177 91 

Budy Jabłońskie 1 88 --- 2 

Bratkówka 1 373 64 --- 

wapień 1 223 170 7 

Brusno-Węgierka 1 223 170 7 

2.1.4 Złoża zagospodarowane surowców ilastych cera-

miki budowlanej i ich wystarczalność 

Udokumentowane złoża surowców ilastych ceramiki budowlanej 

występują i są eksploatowane w Polsce na terenie wszystkich województw. 

Z tab. 2.15 wynika, że woj. podkarpackie pozyskuje ten surowiec w naj-

większym stopniu w kraju (15,3% wydobycia krajowego). Zasoby bilansowe 

są trzecie co do wielkości z udziałem 7,5% (tab. 2.14). 
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Tab. 2.14. Udokumentowane i wydobywane zasoby złóż surowców ilastych  

ceramiki budowlanej w poszczególnych województwach w 2011 r.  

(Bilans zasobów…, 2012) 

Województwo 
Liczba 

złóż 

Zasoby 
Wydobycie 

bilansowe przemysłowe 

tys. Mg % tys. Mg % tys. Mg % 

dolnośląskie 72 1 585 756 39,2 36 880 11,4 418 9,0 

kujawsko-pomorskie 21 56 946 1,4 7408 2,3 54 1,2 

lubelskie 126 180 246 4,5 17 078 5,3 202 4,4 

lubuskie 40 87 876 2,2 13 454 4,2 6 0,1 

łódzkie 110 91 404 2,3 19 338 6,0 228 4,9 

małopolskie 76 248 172 6,1 31 004 9,6 568 12,3 

mazowieckie 149 186 758 4,6 28 912 9,0 568 12,3 

opolskie 44 116 236 2,9 19 068 5,9 232 5,0 

podkarpackie 174 301 426 7,5 17 998 5,6 706 15,3 

podlaskie 22 50 988 1,3 1256 0,4 86 1,9 

pomorskie 28 72 656 1,8 4968 1,5 300 6,5 

śląskie 144 196 830 4,9 27 390 8,5 464 10,0 

świętokrzyskie 61 458 564 11,3 39 028 12,1 572 12,4 

warmińsko-mazurskie 45 113 046 2,8 9520 2,9 62 1,3 

wielkopolskie 106 233 338 5,8 34 844 10,8 138 3,0 

zachodnio-pomorskie 22 64 466 1,6 14 672 4,5 20 0,4 

POLSKA 1240 4 044 708 100 322 818 100 4624 100 

W okresie pięciolecia 2007–2011 udział zasobów bilansowych (za-

gospodarowanych i niezagospodarowanych) województwa kształtuje się na 

poziome ok. 7,1–7,5% zasobów kraju. Udział zasobów przemysłowych w 

latach 2007–2011 uległ zmniejszeniu z 7,1 do 5,6%. Wydobycie surowców 

ilastych ulega dużym wahaniom – z 874 tys. Mg w 2008 r. do 372 tys. Mg w 

2010 r. (tab. 2.15). Kryzys gospodarczy spowodował jednak, że w 2012 r. 

wydobycie bardzo wyraźnie zmalało – w porównaniu do 2011 r. obniżyło się 

do 276 tys. Mg, czyli o ok. 61%. Było to zapewne spowodowane pogarsza-

jącą się kondycją branży produkcji materiałów budowlanych wykorzystują-

cych ten surowiec w województwie. 

 



Tab. 2.15. Udział zasobów bilansowych, przemysłowych i wydobycia surowców ilastych ceramiki budowlanej województwa w Polsce w 

latach 2007–2011 (Bilans zasobów…, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012) 

Wyszczególnienie 

Rok 

2007 2008 2009 2010 2011 

tys. Mg % tys. Mg % tys. Mg % tys. Mg % tys. Mg % 

Zasoby bilansowe 

Województwo podkarpackie 285 170 7,2 284 876 7,1 299 338 7,4 298 912 7,4 301 426 7,5 

Polska 3 962 624 100,0 4 008 476 100,0 4 043 652 100,0 4 040 134 100,0 4 044 708 100,0 

Zasoby przemysłowe 

Województwo podkarpackie 22 940 7,1 22 014 6,6 21 552 6,6 26 038 7,9 17 998 5,6 

Polska 324 074 100,0 334 354 100,0 327 634 100,0 330 082 100,0 322 818 100,0 

Wydobycie 

Województwo podkarpackie 744 11,1 874 13,4 578 10,9 372 8,6 706 15,3 

Polska 6710 100,0 6532 100,0 5282 100,0 4312 100,0 4624 100,0 
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Spośród 39 zagospodarowanych złóż 21 znajduje się w powiatach: 

kolbuszowskim, tarnobrzeskim, niżańskim. Łączne wydobycie z tych powia-

tów (610 tys. Mg) to ok. 86% wydobycia województwa.  

Największe wydobycie ma powiat kolbuszowski. Eksploatowane są 

tam dwa złoża: 

 Kolbuszowa-Kupno (Wienerberger) o zasobach bilansowych 24,8 

mln Mg, wydobyciu 252 tys. Mg, i wystarczalności – 98 lat; 

 Hadykówka (Ceramika Polska „Hadykówka”) o zasobach 14,4 mln 

Mg, wydobyciu 110 tys. Mg, i wystarczalności 131 lat. 

W powiecie tarnobrzeskim ponad połowę (55%) wydobycia uzyskano ze 

złóż: 

 Chmielów I (Zakład Ceramiki Budowlanej w Chmielowie) o zaso-

bach 2,75 mln Mg, wydobyciu 68 tys. Mg i wystarczalności – 40 lat; 

 Zalesie Gorzyckie - Dul VII – 10 tys. Mg (zasoby – 16 tys. Mg). 

Z pozostałych 13 złóż wydobywano po 6 tys. Mg ze złóż: Siedleszczany-

Lachowski II, Gorzyce – Cetnarski, Trześń-Łabuda II, po 4 tys. Mg ze złóż: 

Siedleszczany dz.443, Wrzawy-Jurek I, Wrzawy-Woźniak 2, Wrzawy-

Laskowski V. Pozostałe 12 tys. Mg przypadło na 6 złóż, z każdego z nich 

wydobyto 2 tys. Mg. 

W powiecie niżańskim w 2011 r. wydobyto 124 tys. Mg, w tym ze 

złoża Harasiuki o zasobach 10,1 mln Mg i wystarczalności 97 lat – 104 tys. 

Mg.  

Złoża surowców ilastych ceramiki budowlanej w pozostałych powia-

tach (mieleckim, stalowowolskim, lubaczowskim i rzeszowskim) były eks-

ploatowane na niewielką skalę, a ich wydobycie zawierało się w granicach 

od 2 do 30 tys. Mg. 

Pełny wykaz zagospodarowanych złóż przedstawiono w tab. 2.16. 

Tab. 2.16. Wykaz zagospodarowanych złóż surowców ceramiki budowlanej w wo-

jewództwie podkarpackim [Bilans zasobów… PIG (stan na 31.12.2011 

r.), obliczenia własne] 

Powiat/Złoże 

Licz-

ba 

złóż 

Zasoby, 

tys. Mg 
Wydoby-

cie, 

tys. Mg 

Wystarczal-

ność, 

lata 
bilanso-

we 

przemy-

słowe 

kolbuszowski 2 39 220 13 646 362 108 

Kolbuszowa-Kupno --- 24 788 10 492 252 98 

Hadykówka --- 14 432 3154 110 131 

tarnobrzeski 15 4698 1342 124 38 

Chmielów I --- 2750 1238 68 40 
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Zalesie Gorzyckie - Dul 

VII 
--- 16 --- 10 2 

Siedleszczany-Lachow --- 994 --- 6 166 

Gorzyce - Cetnarski   26 
 

6 4 

Trześń-Łabuda II --- 46 --- 6 8 

Siedleszczany dz.443 --- 192 104 4 48 

Wrzawy-Jurek I --- 8 --- 4 2 

Wrzawy - Woźniak 2 --- 10 --- 4 3 

Wrzawy - Laskowski V --- 12 --- 4 3 

Zalesie G.-Grzegorzek II --- 28 --- 2 14 

Trześń-Zalesie Gorzyc-

kie 
--- 40 --- 2 20 

Zalesie Gorzyckie - Dul 

6 
--- 8 --- 2 4 

Trześń-Foltarz III --- 6 --- 2 3 

Gorzyce-Grzegorzek 1 --- 12 --- 2 6 

Chmielów - Wilk --- 550 --- 2 275 

niżański 4 10 904 864 124 88 

Harasiuki --- 10 068 478 104 97 

Zarzecze-Hawryły II --- 148 --- 8 19 

Zarzecze-Kamień -- 476 386 6 79 

Zarzecze 1 --- 212 --- 6 35 

mielecki 6 3064 720 52 59 

Przecław-Podlesie --- 1726 --- 30 58 

Przecław II --- 540 322 8 68 

Rożniaty-Piątek V --- 12 --- 4 3 

Otałęż - Głowacki --- 24 --- 4 6 

Podborze --- 742 398 4 186 

Górki - Głowacki II --- 20 --- 2 10 

stalowowolski 9 104 --- 36 3 

Chwałowice-Kozłowski --- 32 --- 10 3 

Chwałowice-Maj IV --- 14 --- 8 2 

Pniów - Bera VII --- 8 --- 4 2 

Jaworski VII --- 4 --- 4 1 
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Chwałowice - Bałdos --- 14 --- 4 4 

Zaleszany-Zawolski I --- 2 --- 2 1 

Chwałowice- Grot i S --- 26 --- 2 13 

Jaworski VI --- 4 --- 2 2 

lubaczowski 1 582 --- 10 58 

Smolinka - II --- 582 --- 10 58 

rzeszowski 2 376 --- 6 63 

Trzeboś --- 168 --- 4 42 

Trzebuska --- 208 --- 2 104 

2.1.5 Złoża zagospodarowane pozostałych surowców  

i ich wystarczalność 

Poza omówionymi surowcami skalnymi w województwie podkar-

packim udokumentowano i są eksploatowane złoża: 

 piasków kwarcowych do produkcji cegły wapienno-piaskowej: Kul-

no (rejon Leżajska) o zasobach bilansowych 3,15 mln Mg, wydoby-

ciu 36 tys. Mg i wystarczalności 87 lat oraz Lipa I – złoże eksploat-

owane okresowo; 

 surowców do prac inżynierskich – 6 eksploatowanych złóż o łącz-

nych zasobach 2,02 mln m3 i wydobyciu 556 tys. m3 oraz wystar-

czalności wynoszącej 4 lata. 

2.2 Złoża niezagospodarowane i ich waloryzacja 

2.2.1 Charakterystyka udokumentowanej bazy niezago-

spodarowanych złóż surowców skalnych 

W województwie podkarpackim wg stanu zagospodarowania na 

31.12.2011 r. (Bilans zasobów... PIG, 2012) po skreśleniu z bilansu 30 złóż 

pozostało 621 udokumentowanych złóż niezagospodarowanych surowców, 

w tym 609 złóż surowców skalnych o łącznych zasobach 2,138 mld Mg oraz 

12 złóż surowców do prac inżynierskich lub torfów o łącznych zasobach 

2,763 mln m3. Najliczniejszą grupą (474 złoża) są złoża kruszyw żwirowo-

piaskowych (437 złóż) oraz kamieni do produkcji kruszyw łamanych (37 

złóż). Drugą grupą liczącą 111 złóż są złoża surowców ilastych ceramiki 

budowlanej, z czego w 73 złożach wydobycie tego surowca zostało zanie-
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chane. W grupie pozostałych surowców udokumentowano 24 złoża, w tym 5 

złóż wapieni dla przemysłu wapienniczego, oraz 1 duże złoże wapieni i 

margli dla przemysłu cementowego (tab. 2.17). 

W 16 formalnie niezagospodarowanych złożach udokumentowanych 

znajduje się 10,361 mln Mg zasobów przemysłowych, z czego wynika, że 

dla tych złóż zostały już wydane koncesje na wydobycie. 

Tab. 2.17. Ogólna charakterystyka bazy niezagospodarowanych złóż surowców 

skalnych (Bilans zasobów…, 2012) 

Kopalina 
Liczba 

złóż 

Zasoby, tys. Mg 

bilansowe przemysłowe 

piaski i żwiry 461 1 022 586 9308 

kamienie łamane i bloczne 38 458 919 --- 

surowce ilaste ceramiki budowlanej 116 236 248 880 

wapienie i margle dla przemysłu cementowego 1 228 295 --- 

surowce ilaste do produkcji cementu 3 71 576 --- 

surowce ilaste do produkcji kruszywa lekkiego 3 38 220 --- 

wapienie dla przemysłu wapienniczego 5 30 702 --- 

piaski kwarcowe do produkcji cegły  

wapienno-piaskowej 
4 22 808 --- 

piaski formierskie 1 15 509 --- 

piaski kwarcowe do produkcji betonów  

komórkowych 
3 6755 173 

gips i anhydryt 2 4120 --- 

surowce szklarskie 1 2474 --- 

bentonity 1 8 --- 

surowce dla prac inżynierskich (tys. m3) 10 2627 414 

2.2.2 Niezagospodarowane złoża surowców skalnych 

2.2.2.1 Piaski i żwiry 

Spośród niezagospodarowanych złóż województwa podkarpackiego, 

największą grupą liczącą 437 złóż są złoża naturalnych kruszyw piaskowo-

żwirowych o łącznych zasobach 1,022 mld Mg. Niezagospodarowane zaso-

by ponad czterokrotnie przewyższają zasoby złóż zagospodarowanych. W tej 

grupie w 102 złożach udokumentowano zasoby większe od 1 mln Mg. Pod 

względem wielkości zasobów 1. miejsce wśród powiatów zajmuje powiat 

jarosławski (258,3 mln Mg) z największym nieeksploatowanym złożem 

Radawa o zasobach 231,3 mln Mg. W powiecie przemyskim udokumento-
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wano 191,2 mln Mg, z czego 99 mln Mg w złożu Wyszatyce. W kolejnym 

powiecie przeworskim udokumentowano 165 mln Mg niezagospodarowa-

nych zasobów, z czego 52,1 mln Mg w złożu Ubieszyn (tab. 2.18). 

Tab. 2.18. Wykaz niezagospodarowanych złóż piaskowo-żwirowych w powiatach 

województwa podkarpackiego o zasobach bilansowych powyżej 5 mln 

Mg (dane dotyczące powiatu obejmują łączną wielkość udokumento-

wanych niezagospodarowanych zasobów) (Bilans zasobów…, 2012) 

Powiat/złoże 
Ilość 

złóż 

Zasoby bilanso-

we, tys. Mg 

Stan  

zagospodarowania 

jarosławski 26 258 299  

Radawa  231 285 P 

Surochów II  6759 Z 

przemyski 19 191 243  

Wyszatyce  99 059 P 

Bolestraszyce  37 260 P 

Przemyśl-Zakącie  14 093 P 

Babice  13 264 P 

Babice Pole B  10 863 R 

Stubno  6720 R 

przeworski 32 164 975  

Ubieszyn  52 110 P 

Wólka Ogryzkowa  20 499 P 

Gorzyce  12 349 P 

Tryńcza 2  11 856 P 

Gniewczyna Łańcucka SW  9311 R 

Gniewczyna Łańcucka I  9072 R 

Wólka Małkowa  8452 P 

Tryńcza 1  7399 P 

Gniewczyna Łańcucka-Zakręcie  5797 R 

dębicki 70 75 155  

Męciszów  13 363 P 

Czarna Tarnowska  11 020 P 

Kędzierz  11 009 R 

Latoszyn  7781 Z 

Pustków  5678 R 

niżański 24 60 375  

Koziarnia  32 785 P 

Bystre Łazy  15 786 P 

Bystre  5532 P 
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jasielski 64 49 078  

Kłopotnica-B  10 094 P 

Kłopotnica-A  9549 P 

Kłopotnica-C  8843 P 

stalowowolski 13 47 382  

Podlesie-Krzaki  28 688 R 

Dzierdziówka  14 462 P 

kolbuszowski 18 36 168  

Smoczka II  14 356 P 

Ostrowy Tuszowskie  14 047 P 

mielecki 24 33 315  

Surowa  11 719 R 

Otałęż-Nowa Wieś  6290 R 

Kiełków I  5681 R 

rzeszowski 53 24 152  

Stobierna  5837 R 

Wólka Niedźwiedzka I  5823 R 

Bachórz  5419 P 

krośnieński 18 22 651  

Świerzowa  7445 P 

łańcucki 27 20 224  

Wola Dalsza Zakrzacz  8491 R 

tarnobrzeski 15 9838  

Sokolniki II  6719 R 

ropczycko-sędziszowski 16 8263  

Borek Wielki  3633 R 

leżajski 6 8081  

Dębno-Głogowiec  5314 R 

R – złoża rozpoznane szczegółowo, P – złoża rozpoznane wstępnie, Z – złoża, z których wydobycie 

zostało zaniechane 

2.2.2.2 Złoża kamieni łamanych i blocznych 

W grupie 38 złóż kamieni łamanych i blocznych udokumentowano 

458,9 mln Mg zasobów, przede wszystkim piaskowca (w 32 złożach – 449 

mln Mg). Zasoby piaskowca zlokalizowane są przede wszystkim na terenie 

powiatu sanockiego, gdzie w 8 niezagospodarowanych złożach udokumen-

towano 207,6 mln Mg tego surowca, a największym złożem jest złoże Ko-

mańcza III o zasobach bilansowych 109,9 mln Mg. Prawie 139 mln Mg 

udokumentowanych, a niezagospodarowanych zasobów piaskowca występu-
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je w powiecie bieszczadzkim, głównie w złożu Otryt, którego zasoby wyno-

szą 83,3 mln Mg. Niezagospodarowane zasoby piaskowca są ponad sied-

miokrotnie większe od zasobów złóż zagospodarowanych. 

Województwo podkarpackie jest jedynym województwem, w któ-

rym eksploatowane są złoża łupka menilitowego. Zastosowanie jego (głów-

nie w drogownictwie) jest jednak ograniczone ze względu na słabe właści-

wości fizyko-mechaniczne. 

Tab. 2.19. Wykaz nieeksploatowanych złóż kamieni łamanych i blocznych w woje-

wództwie podkarpackim (Bilans zasobów…, 2012) 

Kopalina 
Ilość 

złóż 

Zasoby bilanso-

we, tys. Mg 

Stan  

zagospodarowania 

KAMIENIE ŁAMANE  

I BLOCZNE 
38 458 919  

łupek 1 590  

Wola Jasienicka 1 590 R 

łupek menilitowy 2 271  

Ulanica 1 271 R 

Niechobrz I 1 0 Z 

opoka 1 1209  

Cisowa 1 1209 R 

piaskowiec 32 449 010  

Komańcza III 1 109 945 R 

Otryt 1 83 318 P 

Lipowica II 1 34 330 Z 

Chełm 1 25 965 Z 

Sękowiec 1 25 111 Z 

Komańcza 1 24 556 R 

Mokre 1 24 290 R 

Iwla 1 22 623 P 

Moszczaniec 1 21 842 P 

Krymieniec 1 15 886 P 

Polana 1 14 488 R 

Ustianowa 1 11 390 P 

Bóbrka 1 5918 Z 

Komańcza-Jawornik 1 4902 R 

Wysoczany I 1 3760 R 

Cieszyna 1 3599 Z 

Skorodne 1 3470 R 
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Żubracze 1 2700 R 

Szczawne-Kulaszne 1 2382 P 

Glinik Górny I 1 1250 R 

Glinik Górny 1 1163 Z 

Brzegi Górne 1 1136 Z 

Krzeczkowa 1 1008 Z 

wapień 2 7839  

Brusno 1 7353 Z 

R – złoża rozpoznane szczegółowo, P – złoża rozpoznane wstępnie, Z – złoża, z których wydobycie 

zostało zaniechane 

2.2.2.3 Złoża surowców ilastych ceramiki budowlanej 

Niezagospodarowane udokumentowane złoża surowców ilastych 

ceramiki budowlanej występują niemal we wszystkich powiatach woj. pod-

karpackiego (w 18 z 21). Łączne zasoby bilansowe tych złóż wynoszą 2,4 

mld Mg. Najwięcej zasobów udokumentowano w powiecie rzeszowskim – 

(43,736 mln Mg), przede wszystkim w złożach: Kamień – 21,152 mln Mg, 

Dynów – 11,868 mln Mg i Budy Głogowskie – 7,764 mln Mg. Niemal tyle 

samo, bo 43,352 mln Mg występuje w powiecie przeworskim, z czego 

25,922 mln Mg w złożu Przeworsk. Powiat przemyski dysponuje bazą zaso-

bów złóż niezagospodarowanych w ilości 30,532 mln Mg, w tym 19,3 mln 

Mg udokumentowano w złożu Łuczyce. W powiecie stalowowolskim na 

łączną wielkość zasobów – 28,688 mln Mg udokumentowanych w 25 zło-

żach, 14,790 mln Mg jest w złożu Zaklików II, a 13,344 mln Mg w złożu 

Podlesie. Największym złożem surowców ilastych w powiecie mieleckim 

jest złoże Przecław o zasobach 9,62 mln Mg, a w powiecie kolbuszowskim – 

złoże Kolbuszowa Dolna – 15,534 mln Mg. Złoża o zasobach większych od 

2 mln Mg przedstawiono w tab. 2.20. 

Tab. 2.20. Wykaz nieeksploatowanych złóż surowców ilastych ceramiki budowlanej 

o zasobach bilansowych większych od 2 mln Mg w województwie pod-

karpackim (Bilans zasobów…, 2012) 

Kopalina 
Ilość 

złóż 
Zasoby bilansowe, tys. Mg 

Stan  

zagospodarowania 

stalowowolski 16 28 396  

Zaklików II 1 14 790 P 

Podlesie 1 13 344 P 

przemyski 6 30 532  

Łuczyce 1 19 300 P 

Bolestraszyce 1 8900 P 
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Orzechowce 1 2286 Z 

mielecki 9 18 308  

Przecław 1 9620 R 

Wola Mielecka 1 8628 Z 

dębicki 3 5660  

Pilzno-Jaworze D 1 3940 P 

rzeszowski 7 43 736  

Kamień 1 21 152 P 

Dynów 1 11 868 P 

Budy Głogowskie 1 7764 R 

jasielski 4 10 782  

Niepla 1 5202 P 

Żółków 1 3452 Z 

kolbuszowski 2 17 288  

Kolbuszowa Dolna 1 15 534 P 

przeworski 3 43 352  

Przeworsk 1 25 922 R 

Wylewa 1 9984 Z 

Kańczuga 1 7446 P 

krośnieński 2 10 662  

Przybówka 1 8924 R 

sanocki 3 5488  

Zabłotce 1 4054 R 

strzyżowski 3 2518  

Dobrzechów II 1 2344 Z 

lubaczowski 3 10 766  

Basznia 1 10 494 R 

R – złoża rozpoznane szczegółowo, P – złoża rozpoznane wstępnie, Z – złoża, z których wydobycie 

zostało zaniechane 

2.2.2.4 Niezagospodarowane złoża pozostałych surowców 

skalnych 

W województwie podkarpackim znajdują się łącznie 34 niezago-

spodarowane (lub zaniechane) złoża kopalin skalnych (poza kamieniami 

łamanymi, piaskami i żwirami oraz surowcami ilastymi ceramiki budowla-

nej). W tej grupie znajdują się dwa złoża gipsów: Siedliska w powiecie rze-

szowskim i Łopuszka Wielka w powiecie przeworskim. Udokumentowano 

również jedno złoże piasków szklarskich – Koziejówka w powiecie luba-



45 

 

czowskim. Szczegółowy wykaz nieeksploatowanych złóż kopalin skalnych 

przedstawiono w tab. 2.21. 

Tab. 2.21. Wykaz nieeksploatowanych złóż pozostałych surowców w województwie 

podkarpackim (Bilans zasobów…, 2012) 

Kopalina 
Ilość 

złóż 

Zasoby bilanso-

we, tys. Mg 

Stan  

zagospodarowania 

BENTONITY 1 8  

Trepcza (Międzybrodzie) 1 8 Z 

GIPS I ANHYDRYT 2 4120  

Siedliska 1 3952 R 

Łopuszka Wielka 1 168 Z 

PIASKI FORMIERSKIE 1 15 509  

Niwki 1 15 509 P 

PIASKI KWARCOWE DO 

PRODUKCJI BETONÓW  

KOMÓRKOWYCH 

3 6755  

Nowa Grobla 1 3942 P 

Zaklików-Zdziechowice 1 2632 P 

Głogów Małopolski 1 182 Z 

PIASKI KWARCOWE DO 

PRODUKCJI CEGŁY  

WAPIENNO-PIASKOWEJ 

4 22 808  

Zaklików-Irena 1 9463 P 

Dziewięcierz 1 7864 R 

Przychojec 1 4729 R 

Giedlarowa II 1 752 Z 

SUROWCE DLA PRAC 

INŻYNIERSKICH (tys. m
3
) 

10 2627  

Orzechowce 1 898 R 

Gniewczyna Tryniecka-I 1 650 R 

Męciszów I 1 457 R 

Pustków-1634/11 1 292 R 

Myscowa 1 166 R 

Gorzyce dz.308 1 54 R 

Mały Ubieszyn 1 49 R 

Pydych - Babicha 1 25 R 

Sieniawa I 1 24 R 

Krzemienica 1 12 R 
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SUROWCE ILASTE DO  

PRODUKCJI CEMENTU 
3 71 576  

Żuków-Doliny 1 32 917 P 

Zaklików 1 30 144 R 

Cieszanów 1 8515 R 

SUROWCE ILASTE DO  

PRODUKCJI KRUSZYWA 

LEKKIEGO 

3 38 220  

Ruda 1 15 996 P 

Przybyszówka 1 11 448 P 

Radymno-Przymiarki 1 10 776 P 

SUROWCE SZKLARSKIE 1 2474  

Koziejówka 1 2474 P 

WAPIENIE DLA PRZEMYSŁU 

WAPIENNICZEGO 
5 30 702  

Łysaków 1 16 619 Z 

Nowiny Horynieckie 1 10 932 R 

Niechobrz II 1 1367 R 

Olimpów 1 1114 Z 

Niechobrz Górny 1 670 R 

WAPIENIE I MARGLE  

DLA PRZEMYSŁU  

CEMENTOWEGO 

1 228 295  

Płazów 1 228 295 R 

R – złoża rozpoznane szczegółowo, P – złoża rozpoznane wstępnie, Z – złoża, z których wydobycie 

zostało zaniechane 

2.2.3 Zasady waloryzacji i hierarchizacji złóż* 

Podstawą waloryzacji złóż jest ocena ich atrakcyjności jako poten-

cjalnych zasobów niezbędnych surowców, przy uwzględnieniu utrudnień 

górniczych ich eksploatacji oraz uwarunkowań środowiskowych i plani-

stycznych. Ocena ta oparta jest na rankingu czterech grup kryteriów: 

 złożowo-surowcowych, 

 górniczych, 

                                                      
* Na podstawie pracy: „Opracowanie kryteriów łącznej waloryzacji i hierarchizacji 

złóż dla celów ich ochrony”. Etap 7.2.6. Projekt „Strategie i scenariusze technolo-

giczne zagospodarowania i wykorzystania złóż surowców skalnych”. IGSMiE PAN, 

Kraków 2011. Autorzy: Nieć M., Radwanek-Bąk B. 
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 środowiskowych, 

 planistycznych. 

Są one nierównoważne, dlatego waloryzacja prowadzona jest niezależnie na 

podstawie tych kryteriów. Ostateczna ocena walorów złoża jest zatem czte-

roczłonowa (rys. 2.4). 

 

Rys. 2.4. Zasada waloryzacji złóż (opracował Ł. Machniak) 

Literowe oznaczenie wyników oceny każdej z wyróżnionych czterech grup 

kryteriów pozwala na opisanie każdego złoża za pomocą czteroliterowego 

symbolu w kolejności: walorów zasobowo-surowcowych, uwarunkowań 

górniczych, środowiskowych i planistycznych. 

Jako kryteria geologiczno-złożowe przyjęto: 

 wielkość zasobów, 

 walory surowcowe kopaliny (jakość kopaliny). 

Kryteria waloryzacji są określane indywidualnie dla poszczególnych rodza-

jów kopalin. Kombinacja obu kryteriów daje w efekcie ocenę walorów zaso-

bowo-surowcowych złóż i stanowi podstawę kwalifikacji złóż do jednej z 

trzech kategorii wartości złoża i odpowiednio potencjalnego jego znaczenia 

dla gospodarki – w skali:  

 krajowej,  

 regionalnej,  

 lokalnej. 
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Analiza danych dotyczących udokumentowanych złóż i potrzeb gospodar-

czych ich wykorzystania w skali ogólnokrajowej, regionalnej i lokalnej po-

zwala na wyróżnienie trzech kategorii wartości złóż oraz ich potencjalnego 

znaczenia gospodarczego i potrzeb ich ochrony:  

 N – najwyższej ochrony, 

 W – wysokiej ochrony, 

 Z – zwykłej ochrony. 

Przedmiotem waloryzacji górniczej, środowiskowej i planistycznej objęto 

tylko złoża o najwyższych (N) i wysokich (W) walorach surowcowych. 

Kryteria górnicze są dwojakiego rodzaju: 

 określające stopień trudności ich eksploatacji,  

 określające możliwość odstawy surowca do odbiorców. 

W przypadku złóż kopalin skalnych eksploatowanych z zasady sposobem 

odkrywkowym, skalę trudności eksploatacji określają przede wszystkim: 

 grubość nadkładu, 

 stosunek grubości nadkładu do miąższości złoża (N/Z), 

 zawodnienie złoża, 

 stopień skomplikowania budowy złoża. 

Natomiast możliwość odstawy surowca do odbiorców jest uzależniona od: 

 odległości od sieci drogowej, 

 odległości od potencjalnych odbiorców. 

Ocenę przeprowadzono dwuetapowo. Pierwszy etap: trójstopniowa punkto-

wa ocena w skali od 1 (najwyższa) do 3 (najgorsza) w blokach:  

 nadkład i N/Z, 

 zawodnienie i stopień skomplikowania budowy złoża, 

 odległości od sieci drogowej i odległości od potencjalnych odbior-

ców. 

Drugi etap: ocena łączna na podstawie sumy punktów w czterech katego-

riach: 

 N – najwyższa, 

 W – wysoka, 

 Z – zadowalająca, 

 X – niezadowalająca. 

Za zasadnicze czynniki środowiskowe ograniczające dostępność 

złóż uznano: 

 wymagania ochrony przyrody i krajobrazu, 

 wymagania ochrony użytkowych wód podziemnych, 

 ochronę gleb, 

 ochronę lasów. 
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Kombinacja tych czynników parami i trójstopniowa punktowa skala ich ocen 

(1 – najmniejsze ograniczenia, 3 – największe) pozwoliła, na podstawie su-

my punktów, na wydzielenie 3 stopni dostępności złóż: 

 N – najwyższa, 

 W – warunkowa, 

 Z – zastrzeżona. 

Ograniczenia planistyczne możliwości wykorzystania powiązano ze 

stopniem zabudowy terenu złoża, wyróżniając cztery klasy dostępności tere-

nu: 

 N – najwyższa, 

 W – wysoka, 

 Z – zabraniająca, 

 X – wykluczająca. 

W celu wykonania waloryzacji geologiczno-złożowej (surowcowej) 

oraz górniczej, z zasobów Centralnego Archiwum Geologicznego zebrano 

podstawowe dane o złożach, takie jak: grubość nadkładu, miąższość złoża, 

rodzaj nadkładu, warunki hydrogeologiczne, stopień zmienności złoża oraz 

dane dotyczące jakości kopaliny. Szczegółowa charakterystyka waloryzo-

wanych złóż przedstawiona jest w kartach złóż znajdujących się w załączni-

ku elektronicznym będącym integralną częścią opracowania. 

2.2.4 Waloryzacja udokumentowanych niezagospoda-

rowanych złóż kopalin skalnych* 

Spośród ogólnej liczby 685 złóż udokumentowanych nieeksploato-

wanych waloryzację przeprowadzono dla 52 złóż, które ze względu na kryte-

rium geologiczno-złożowe wydają się być najbardziej atrakcyjne. Wśród 

nich, ze względu na walory surowcowe (zasoby i jakość kopaliny), tylko 1 

złoże zaliczono do klasy N, a pozostałe do klasy W. Są to złoża (tab. 2.22): 

kamieni łamanych i blocznych (1 klasy N, 6 klasy W), piasków kwarcowych 

(6 klasy W), wapieni dla przemysłu wapienniczego (3 klasy W), kopalin 

ilastych (14 klasy W), piasków i żwirów (22 klasy W). Pozostałych 631 złóż 

reprezentuje klasę Z – tylko o znaczeniu lokalnym. 

Dalszej waloryzacji górniczo-środowiskowo-planistycznej poddano 

tylko złoża dwóch klas surowcowych: N i W. Mają one znaczenie ponadlo-

                                                      
* Na podstawie pracy „Waloryzacja udokumentowanych, niezagospodarowanych 

złóż kopalin skalnych województwa podkarpackiego”. Zadanie 7. Projekt „Strategie 

i scenariusze technologiczne zagospodarowania i wykorzystania złóż surowców 

skalnych”. IGSMiE PAN, Kraków 2012. Autorzy: Radwanek-Bąk B. 
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kalne i możliwość ich zagospodarowania oraz ochrony na potrzeby przyszłej 

eksploatacji jako źródła niezbędnych surowców mineralnych powinna być 

rozpatrywana na poziomie planowania przestrzennego w skali wojewódz-

twa. Pozostałe złoża klasy Z o małych zasobach lub niskiej jakości (prze-

ważnie złoża piaskowe, piaskowo-żwirowe, kopalin ilastych i kamieni łama-

nych i blocznych) stanowią bazę zasobową surowców na potrzeby lokalne i 

gospodarka nimi powinna być rozpatrywana na poziomie gmin i powiatów. 

Tab. 2.22. Waloryzacja złóż województwa podkarpackiego 

Lp. Nazwa złoża Wiek 

Rodzaj 

litologiczny 

kopaliny 

Waloryzacja 

Zasoby 

tys. Mg. 

tys. m
3
* 

Uwagi 

Skały zwięzłe niebloczne  

1 Iwla Tr piaskowiec WNWN 22 623  

2 Komańcza Tr piaskowiec WZWW 24 556  

3 Komańcza III Tr piaskowiec WWWN 109 945  

4 Moszczaniec Tr piaskowiec WWWN 21 842  

5 Otryt Tr piaskowiec WZZN 93 918  

6 Sękowiec Tr piaskowiec WZZW 25 111  

Skały zwięzłe bloczne wapienie 

7 Brusno Tr wapień NWZN 7353  

Piaski kwarcowe szklarskie 

8 Koziejówka Tr Pks WZZN 2474  

Piaski kwarcowe inne 

9 Dziewięcierz Tr Pk WWWW 4369  

10 Niwki Tr Pk WZZZ 15 509  

11 Nowa Grobla Tr Pk WWZN 2190  

12 Zaklików-Irena Q Pk WWZN 5257  

13 
Zaklików-

Zdziechowice 
Q Pk WWZN 1462  

Wapienie dla przemysłu wapienniczego 

14 Łysaków Tr Ww WWWN 16 619  

15 Nowiny Horynieckie Tr Ww WWZN 10 937  

16 Niechobrz Tr Ww WWNN 1367  

Kopaliny ilaste ceramiki budowlanej i produkcji keramzytu 

17 Basznia Tr Ic WZWW 5247 Z 

18 Budy Głogowskie Tr Ic WWNN 3882  

19 Cieszanów Tr Ic WZWW 8515 C 

20 Dynów Q Gc WWWW 5934  

21 Kamień Tr Ic WWWN 10 576  
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22 Łuczyce Tr I WWWN 9650  

23 Podlesie Q Gc WWNW 6672  

24 Przecław Q,Tr Ic WWWN 4810  

25 Przeworsk Q,Tr Ic WNWW 12 961  

26 Radymno-Przymiarki Q Ic WWWN 5388 K 

27 Ruda IK Tr Ic WNWN 7998 K 

28 Zaklików Q Ic WWNW 30 144 C 

29 Zaklików II Q/Tr Ic WWNW 7395  

30 Żuków Dolny Tr I WZNN 32 917 C 

Kruszywo piaskowo-żwirowe 

31 Babice Q ż WWZN 13 264  

32 Babice pole B Q pż WWZN 10 863  

33 Bachórz Q ż WWWN 5419  

34 Bolestraszyce Q p WNZN 37 260  

35 Bystre Q p WWNN 5532  

36 Bystre-Łazy Q p WWWN 15786  

37 Dukla Q pż WNNW 5795  

38 Dzierdziówka Q p WWNN 14 462  

39 Gorzyce Q pż WNZN 12 349  

40 Kłopotnica A Q pż WNWW 9549  

41 Kłopotnica B Q pż WNWW 10 094  

42 Kłopotnica C Q pż WNNW 8873  

43 Koziarnia Tr p WWWN 32 785  

44 Ostrowy Tuszowskie Q p WNWN 14 047  

45 Podlesie-Krzaki Q pż WNWN 26 688  

46 Przemyśl-Zakącie Q p WNZW 14 093  

47 Radawa Q p WNWW 231 285  

48 Smoczka II Q p WNZN 14 356  

49 Świerzowa Q pż WWWW 7445  

50 Ubieszyn Q pż WNNW 52 110  

51 Wólka Ogryzkowa Q pż WNWW 20 499  

52 Wyszatyce Q ż WWWN 99 059  

Wiek: Q – czwartorzęd, Tr – trzeciorzęd, 

Rodzaj litologiczny kopaliny: pc – piaskowce, pks – piaski szklarskie, pk – piaski kwarcowe, 

ic – iły i łupki ilaste ceramiki budowlanej, i – iły i łupki ilaste, gc – gliny ceramiki budowla-

nej, pż – piaski i żwiry; ż – żwiry; p – piaski, K – produkcja keramzytu, C – do produkcji 

cementu 

Uwagi: Z – eksploatacja kopaliny zaniechana 
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Z punktu widzenia czynników górniczych w większości przypadków 

warunki zagospodarowania waloryzowanych złóż są utrudnione (27 złóż w 

klasie W), a w 8 przypadkach złóż trudne (klasy Z). Natomiast aż w 16 

przypadkach stwierdzono bardzo dobre warunki geologiczno-górnicze. Do-

tyczy to w szczególności złóż kruszyw naturalnych piaskowo-żwirowych, 

żwirowych oraz piasków, wśród których 13 zaliczono do kategorii N – naj-

korzystniejszych do zagospodarowania ze względu na warunki geologiczno-

górnicze, zaś 9 do kategorii W. 

Złoża mają zwykle prostą budowę, niewielki nadkład. Czynnikami 

utrudniającymi eksploatację są najczęściej grubość nadkładu, utrudniona 

dostępność komunikacyjna lub brak blisko położonych odbiorców surowca. 

Zasadniczym czynnikiem ograniczającym dostępność złóż są wy-

magania ochrony środowiska. Aż 15 spośród analizowanych złóż zaliczono 

tu do kategorii Z – dużych ograniczeń i 26 do kategorii W – o utrudnionych 

warunkach dostępności z uwagi na konieczność ochrony środowiska. Tylko 

dla 11 złóż wymagania ochrony środowiska nie stanowią zasadniczego 

ograniczenia dla ich zagospodarowania. 

Ograniczenia planistyczne, to znaczy stan zagospodarowania po-

wierzchni, nie stanowią w znakomitej większości przypadków bariery dla 

wykorzystania waloryzowanych złóż. Tylko w przypadku 1 złoża piasków 

kwarcowych – Niwki, ograniczenia te są duże ze względu na położenie tego 

złoża w strefie ochrony pośredniej ujęcia wód. 

2.3 Obszary perspektywiczne* 

Zgodnie z kryteriami stosowanymi dla opracowania Mapy geośro-

dowiskowej Polski w skali 1:50 000 za obszar perspektywiczny dla wystę-

powania kopalin (perspektywiczna jednostka surowcowa) uznaje się obszar 

występowania skał, których geologiczno-górnicze warunki nie wykluczają 

ich eksploatacji. Natomiast za obszary prognostyczne dla występowania 

kopalin, uznaje się obszary w ramach perspektywicznej jednostki surowco-

wej mające określone własności jakościowe i określone zasoby w kategorii 

D1 (Instrukcja…, 2005).  

Obszary perspektywiczne i prognostyczne wyznaczane są na pod-

stawie analizy kartograficznych danych geologiczno-złożowych oraz na 

podstawie wyników prac geologicznych, o różnym stopniu rozpoznania. W 

przypadku dalszej analizy możliwości zagospodarowania kopalin, ich 

                                                      
* Opracował J. Koźma, PIG-PIB we Wrocławiu 
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znaczny zasięg powierzchniowy, pierwotnie wyróżniony na mapach, powi-

nien zostać zweryfikowany z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z 

ochrony środowiska oraz przyjętego kierunku zagospodarowania terenu. 

Zestawienie rozmieszczenia omawianych obszarów złożowych w granicach 

województwa pozwala wskazać na ich charakterystyczne położenie, uwa-

runkowane budową geologiczną obszaru, co jest dobrze widoczne w jego 

podziale na jednostki fizjograficzne rangi mezoregionów (rys. 2.5). 

W obszarze województwa podkarpackiego znaczący udział ilościo-

wy mają obszary perspektywiczne i prognostyczne związane z występowa-

niem kruszyw naturalnych, piasków oraz piasków i żwirów, w mniejszej 

ilości żwirów (tab. 2.23). Znajdują się one głównie w dolinie Sanu, na 

wschodzie województwa, w granicach mezoregionu Dolina Dolnego Sanu. 

Do innych dolin rzecznych, w których wyznaczono znaczące obszary dla 

występowania piasków i żwirów, należą dolina rzeki Wisłoki (mezoregiony: 

Dolina Wisłoki, Pradolina Podkarpacka, Pogórze Strzyżowskie, Pogórze 

Jasielskie) oraz dolina dopływającej do niej rzeki Ropy (mezoregiony: Obni-

żenie Gorlickie i Pogórze Jasielskie). Większe obszary perspektywiczne 

piasków położone są również na zachodzie województwa, w widłach Wisło-

ki i Wisły, w granicach Niziny Nadwiślańskiej. 

Z mezoregionami Beskid Niski, Bieszczady oraz południową częścią 

Pogórza Dynowskiego związane są niewielkie obszarowo, izolowane obsza-

ry perspektywiczne dla występowania piaskowców. Zostały one wydzielone 

w obrębie morskich utworów kredy i trzeciorzędu. 
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Rys. 2.5. Rozmieszczenie obszarów perspektywicznych dla udokumentowania złóż 

surowców mineralnych w województwie podkarpackim na tle mezoregionów: 

1 – kamienie łamane i bloczne, 2 – piaski i żwiry, 3 – surowce ilaste, 4 – torfy 

(opracował J. Koźma) 

Skrajny, północno-wschodni, fragment obszaru województwa obej-

muje mezoregiony Roztocza, gdzie w granicach wychodni organogenicz-

nych utworów trzeciorzędowych wyznaczono nieliczne obszary perspekty-

wiczne dla występowania potencjalnych złóż wapieni. 

W obrębie południowej części, sąsiadującego z Roztoczem, mezore-

gionu Płaskowyż Tarnogrodzki, wydzielone zostały obszary perspektywicz-

ne surowców ilastych, związane z wychodniami morskich iłów trzeciorzę-
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dowych. Obszary tego typu położone są również w północnej części Pła-

skowyżu Kolbuszowskiego. Część z nich wyznaczona została w obrębie 

pokryw czwartorzędowych glin zwałowych. 

Tab. 2.23. Obszary perspektywiczne i prognostyczne oraz zasoby prognostyczne w 

województwie podkarpackim wg rodzaju kopalin 

Rodzaj kopaliny 

Ilość obszarów Łączne zasoby 

prognostyczne  

w kategorii D1, 

tys. Mg 

perspektywicznych prognostycznych 

Kamienie drogowe  

i budowlane, w tym: 
43 6 70 582 

łupki metamorficzne 2 --- --- 

piaskowce 33 5 69 876 

wapienie 8 --- --- 

gipsy --- 1 706 

Kruszywo naturalne,  

w tym: 
254 14 152 216 

piaski 178 8 131 536 

piaski i żwiry 64 4 17 460 

żwiry 9 2 3220 

piaski kwarcowe 3 --- --- 

Surowce ilaste, w tym: 40 6 86 669 

iły 30 6 86 669* 

gliny 10 --- --- 

Inne (torfy) --- 1 724* 

* tys. m3 

Zgodnie z podziałem administracyjnym województwa największy 

udział obszarów perspektywicznych w powierzchni powiatów przypada na 

następujące powiaty (rys. 2.6): 

 dla piasków i żwirów: 

 jarosławski (8,5%), 

 jasielski (6,6%), 

 przeworski (5,4%), 

 dla kamieni łamanych i blocznych: 

 krośnieński (0,4%), 

 lubaczowski (0,3%), 

 bieszczadzki, sanocki (0,2%), 

 dla surowców ilastych: 
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 jarosławski (1,9%), 

 niżański (1,0%), 

 przeworski, tarnobrzeski (0,6%). 

 

Rys. 2.6. Udział obszarów prognostycznych w powierzchni poszczególnych powia-

tów województwa podkarpackiego (opracował Ł. Machniak) 

Łącznie dla wszystkich grup surowcowych największy udział w po-

wierzchni przypada w powiatach: jarosławskim (10,3%), jasielskim (7,6%) i 

przeworskim (6,0%).  

Z tabeli 2.23 wynika, że zasoby perspektywiczne złóż surowców 

skalnych nie są duże, dodatkowo część z nich (głównie kamienie łamane i 

bloczne) zalegają w obszarach chronionych. 
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3 Infrastruktura transportowa województwa 

Ł. Machniak
*
, A. Borcz

*
 

3.1 Ogólna charakterystyka sieci drogowej i kolejowej 

Na obszarze województwa podkarpackiego przecinają się korytarze 

ważnych szklaków komunikacyjnych o zasięgu krajowym i transeuropej-

skim, czyniąc tym samym z infrastruktury drogowej ważną sieć transportu. 

Przez woj. podkarpackie przebiega siedem dróg krajowych o łącznej długo-

ści 772 km oraz czterdzieści pięć dróg wojewódzkich, o łącznej długości 

1667 km (rys. 3.1). 

Najdłuższą drogą krajową na terenie Podkarpacia jest droga nr 9 

o długości 150 km. Nieznacznie krótsze są drogi krajowe nr 28 i 4 (odpo-

wiednio 146 km i 144 km). Najkrótszą drogą jest natomiast droga krajowa nr 

73 o długości 36 km. Z kolei najdłuższą drogą wojewódzką jest droga nr 897 

o długości 110 km, a najkrótszą droga nr 864 o długości 4 km. 

Podstawowy szkielet drogowy uzupełniony jest drogami powiato-

wymi oraz gminnymi. Na koniec 2011 r. długość dróg powiatowych o na-

wierzchni twardej ulepszonej (z bitumu, klinkieru, betonu, kostki kamiennej, 

płyt kamienno-betonowych) wynosiła 6230 km, a dróg gminnych 5613 km 

(Bank Danych Lokalnych GUS, 2013). Łączna długość wszystkich dróg o 

nawierzchni twardej ulepszonej w województwie wynosi blisko 14,2 tys. 

km. Strukturę ze względu na kategorię w sieci drogowej przedstawiono na 

rys. 3.2. 

                                                      
* AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, Katedra 

Górnictwa Odkrywkowego 
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Rys. 3.1. Podstawowa sieć transportu drogowego województwa podkarpackiego 

(opracował Ł. Machniak) 
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Rys. 3.2. Struktura sieci drogowej województwa podkarpackiego (opracował Ł. 

Machniak) 

Struktura sieci drogowej w województwie jest bardzo podobna do 

całego kraju. Udział dróg gminnych i powiatowych wynosi 83%, a pozostała 

wartość udziału przypada na drogi krajowe i wojewódzkie. 

W tab. 3.1 przedstawiono ogólne wskaźniki w odniesieniu do pod-

stawowych danych o woj. podkarpackim. 

Tab. 3.1. Syntetyczne wskaźniki charakteryzujące infrastrukturę drogową woje-

wództwa podkarpackiego 

Kategoria drogi 
Podkarpacie Polska Podkarpacie Polska 

km/1000 km
2 

km/1000 km
2
 km/1000 osób km/1000 osób 

Krajowe 43 60 0,36 0,48 

Wojewódzkie 93 91 0,78 0,73 

Powiatowe 349 359 2,93 2,91 

Gminne 315 314 2,64 2,54 

Ogółem 800 824 6,71 6,68 

Uwaga: dla dróg o nawierzchni twardej ulepszonej 

Gęstość dróg w woj. podkarpackim w większości kategorii dróg 

kształtuje się na zbliżonym poziomie do średniej krajowej. Większą różnicę 

obserwuje się tylko dla dróg krajowych, których gęstość (km/1000 km2) jest 

o ok. 30% mniejsza. Podobna tendencja dotyczy wskaźnika dostępności dróg 

(km/1000 osób).  
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Szkielet sieci kolejowej Podkarpacia tworzą linie o znaczeniu kra-

jowym, a nawet międzynarodowym. W 2011 r. długość eksploatowanych 

linii kolejowych wynosiła 1024 km (5,6% długości sieci krajowej). Linie 

eksploatowane są liniami normalnotorowymi (978 km, w tym zelektryfiko-

wanych 355 km) oraz wąskotorowymi (46 km) (Bank Danych Lokalnych 

GUS, 2013). Sieć kolejowa jest zarządzana przez PKP Polskie Linie Kole-

jowe S.A. Spółka ta odpowiada za zarządzanie państwową siecią linii kole-

jowych, czyli za ich utrzymanie, modernizację oraz udostępnienie ich prze-

woźnikom kolejowym.  

Wyróżnić można linie o przebiegu w kierunkach wschód-zachód oraz pół-

noc-południe. Na kierunku wschód-zachód przebiegają linie kolejowe nr 91, 

108 oraz linia szerokotorowa LHS nr 65, na kierunku północ-południe linie 

nr 106, 107, 25, 71, 68, 101, 102. Relacje ważniejszych linii są następujące: 

 linia kolejowa nr 91 łączy stację Kraków Główny ze stacją Medyka. 

Na całej długości jest zelektryfikowana. Jest najważniejszą trasą ko-

lejową w woj. podkarpackim, o znaczeniu regionalnym i międzyna-

rodowym, zarówno w ruchu pasażerskim jak i w towarowym; 

 linia kolejowa nr 68 łączy stację Przeworsk ze stacją Lublin. Na od-

cinku Przeworsk–Stalowa Wola Rozwadów linia dwutorowa zelek-

tryfikowana; 

 linia kolejowa nr 71: trasa niezelektryfikowana, łączy stację Ocice 

(obecnie dzielnica Tarnobrzega) ze stacją Rzeszów Główny; 

 linia kolejowa nr 108 łączy stację Stróże ze stacją Krościenko i z 

przejściem granicznym w tej miejscowości. Zelektryfikowana na 

odcinku Stróże–Jasło. Średnia prędkość pociągów na całej trasie od 

Stróż do Krościenka wynosi ok. 30 km/godz.; 

 linia kolejowa nr 107: trasa niezelektryfikowana, łączy stację Nowy 

Zagórz ze stacją Łupków i z dawnym przejściem granicznym na 

Słowację w tej miejscowości. Obecnie na linii odbywa się głównie 

ruch towarowy. Od 14 czerwca 2010 r. na tej linii kursuje 18 skła-

dów PKP Cargo na dobę ze Słowacji do Polski i w drugą stronę. Ca-

ły transport towarowy, który był prowadzony na linii Tarnów–Nowy 

Sącz–Muszyna–Leluchów po zniszczeniu mostu na Popradzie został 

przeniesiony na linię kolejową 107; 

 linia kolejowa nr 106 łączy stację Rzeszów ze stacją Jasło. W więk-

szości pozostaje niezelektryfikowana. Średnia prędkość na trasie 

wynosi ok. 35 km/godz.; 

 linia kolejowa nr 25 łączy stację Łódź Kaliska ze stacją Dębica. Li-

nia nie jest zelektryfikowana na podkarpackim odcinku pomiędzy: 

Chmielowem koło Tarnobrzega a Dębicą. Linia na odcinku od Miel-
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ca do Dębicy jest w szczególnie złym stanie. Na odcinku o długości 

ok. 10 km ze względów bezpieczeństwa wprowadzono ograniczenie 

prędkości do 20 km/godz.; 

 linia kolejowa nr 101 łączy stację Munina ze stacją Hrebenne. Linia 

jednotorowa i niezelektryfikowana. 

W tab. 3.2 przedstawiono ogólne wskaźniki charakteryzujące infra-

strukturę kolejową w odniesieniu do podstawowych danych o woj. podkar-

packim. 

Tab. 3.2. Syntetyczne wskaźniki charakteryzujące infrastrukturę kolejową woje-

wództwa podkarpackiego 

Rodzaj linii 
Podkarpackie Polska Podkarpackie Polska 

km/1000 km
2 

km/1000 km
2
 km/1000 osób km/1000 osób 

Eksploatowane 57,4 64,7 0,48 0,52 

Normalnotorowe 54,8 64,3 0,46 0,52 

Normalnotorowe 

zelektryfikowane 
19,9 38,0 0,17 0,31 

Gęstość linii eksploatowanych normalnotorowych w woj. podkar-

packim jest ok. 15% mniejsza od średniej krajowej. Znaczną różnicę obser-

wuje się dla linii normalnotorowych zelektryfikowanych, których gęstość 

(19,9 km/1000 km2) jest znacznie mniejsza od średniej krajowej (38,0 

km/1000 km2). W ocenie dostępności dróg (km/1000 osób) dla wszystkich 

wyszczególnionych rodzajów linii jest niższa od średniej krajowej. 

3.2 Wykorzystanie infrastruktury drogowej do wywo-
zu surowców skalnych 

Ze wszystkich czynnych kopalń w województwie podkarpackim 

wywóz kruszyw realizowany jest z wykorzystaniem transportu kołowego po 

drogach publicznych. Oznacza to, że udział ruchu samochodów ciężarowych 

transportujących różnego rodzaju surowce skalne jest znaczący. W tab. 3.3 

oraz 3.4 przedstawiono natężenie ruchu wszystkich pojazdów spalinowych 

oraz samochodów ciężarowych na drogach krajowych i wojewódzkich na 

Podkarpaciu w 2010 r. 
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Tab. 3.3. Natężenie ruchu (pojazdów/dobę) na drogach krajowych w województwie 

podkarpackim (Synteza generalnego…, 2010) 

Nr 

drogi 

Liczba odcinków 

pomiarowych 

Natężenie ruchu 

Ogółem Samochody ciężarowe 

M
in

im
u

m
 

M
a
k

si
m

u
m

 

Ś
re

d
n

ie
 

M
in

im
u

m
 

M
a
k

si
m

u
m

 

Ś
re

d
n

ie
 

4 20 3210 29 703 15 014 645 4171 2221 

9 17 3361 21 839 10 108 1121 2599 1876 

19 8 5688 18 289 8875 889 1689 1152 

28 15 2273 24 795 7076 163 1867 610 

73 3 7962 10 271 9067 1644 1867 1775 

77 14 2445 15 240 6828 417 1464 782 

84 7 3383 14 892 7913 83 802 395 

Tab. 3.4. Natężenie ruchu (pojazdów/dobę) na drogach wojewódzkich w wojewódz-

twie podkarpackim (Synteza generalnego…, 2010) 

Nr 

drogi 

Liczba odcinków 

pomiarowych 

Natężenie ruchu 

Ogółem Samochody ciężarowe 

M
in

im
u

m
 

M
a
k

si
m

u
m

 

Ś
re

d
n

ie
 

M
in

im
u

m
 

M
a
k

si
m

u
m

 

Ś
re

d
n

ie
 

835 7 1495 7985 4518 --- --- 401 

854 2 1235 1480 1339 --- --- 99 

855 2 3049 4666 3539 --- --- 339 

856 1 --- --- 2049 --- --- 127 

857 1 --- --- 1177 --- --- 87 

858 2 2262 2529 2389 --- --- 180 

861 2 1155 1435 1299 --- --- 72 

863 2 1398 3588 2627 --- --- 174 

864 1 --- --- 650 --- --- 27 

865 5 2058 13 723 3267 --- --- 305 

866 2 1542 9507 4015 --- --- 86 

867 3 1210 3846 2104 --- --- 95 

869 1 --- --- 6548 --- --- 491 

870 1 --- --- 3594 --- --- 194 

871 2 6349 14 431 6950 --- --- 604 

872 3 1616 2771 2346 --- --- 169 

875 3 3252 4963 4196 --- --- 456 

877 5 3772 13 441 5278 --- --- 214 

878 1 --- --- 10 352 --- --- 248 

880 1 --- --- 8803 --- --- 246 

881 4 2406 4999 3510 --- --- 131 
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884 2 2884 5069 3689 --- --- 225 

885 1 --- --- 1216 --- --- 34 

886 2 9034 10 524 9928 --- --- 402 

887 2 745 3502 2317 --- --- 66 

889 1 --- --- 1574 --- --- 46 

890 1 --- --- 1572 --- --- 62 

892 2 1589 4741 3577 --- --- 86 

893 2 1450 4814 2112 --- --- 89 

894 2 745 3636 1306 --- --- 16 

895 1 --- --- 2480 --- --- 24 

896 2 1762 2406 1994 --- --- 73 

897 5 391 1263 1029 --- --- 29 

982 2 1490 1882 1663 --- --- 121 

983 1 --- --- 4272 --- --- 244 

984 2 7455 17 716 8263 --- --- 768 

985 5 6178 12 814 9174 --- --- 1141 

986 2 4163 9301 6154 --- --- 727 

987 1 --- --- 2467 --- --- 247 

988 5 4079 13 337 8534 --- --- 533 

989 1 --- --- 3281 --- --- 115 

990 1 --- --- 4084 --- --- 220 

991 1 --- --- 4390 --- --- 179 

992 2 1592 4369 2492 --- --- 84 

993 2 2020 4947 3550 --- --- 395 

Średnie natężenie ruchu na drogach obliczono zgodnie z formułą: 

      
∑ (       )
 
 

∑   
 
 

                 (3.1), 

gdzie: 

SDRNR – średnie natężenie ruchu na drodze o numerze Nr, 

SDR(1….n) – wartość natężenia ruchu na kolejnych odcinkach drogi, 

L(1….n) – długość kolejnych odcinków drogi. 

Najbardziej obciążoną drogą krajową jest droga nr 4, a drogą wojewódzką 

droga nr 878 (tab. 3.3 i 3.4, rys. 3.3). Natomiast biorąc pod uwagę ruch sa-

mochodów ciężarowych największe natężenie ruchu obserwuje się na dro-

gach 4 oraz 985 (tab. 3.3 i 3.4, rys. 3.4). 

 



  

Rys. 3.3. Średnie natężenie ruchu wszystkich pojazdów spalino-

wych na drogach województwa podkarpackiego (opracował Ł. 

Machniak) 

Rys. 3.4. Średnie natężenie ruchu samochodów ciężarowych na 

drogach województwa podkarpackiego (opracował Ł. Machniak) 

6
4
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Średnie natężeniu ruchu wszystkich pojazdów spalinowych jak również ru-

chu samochodów ciężarowych na drogach krajowych w woj. podkarpackim 

jest niższe od średnich wartości dla Polski. Na drogach krajowych w woje-

wództwie dla wszystkich pojazdów spalinowych jest mniejsze o blisko 3%, 

natomiast dla ruchu ciężarowego o 33%. Również mniejsze natężenie ruchu 

występuje na drogach wojewódzkich dla ruchu ciężarowego. Różnica ta jest 

nieznaczna, wynosi niecałe 3%. Większe natężenie ruchu występuje jedynie 

dla wszystkich pojazdów na drogach wojewódzkich. Jest ono większe o 11% 

od średniej krajowej. Porównanie sytuacji na drogach w woj. podkarpackim 

do warunków na drogach w Polsce przedstawiono na rysunku 3.5. 

 

Rys. 3.5. Porównanie średniego natężenia ruchu drogowego na drogach krajowych i 

wojewódzkich (opracował Ł. Machniak) 

Drogi wojewódzkie na Podkarpaciu są w znacznie mniejszym stop-

niu wykorzystywane przez ruch towarowy niż drogi krajowe. O ile ruch 

pojazdów silnikowych ogółem na drogach krajowych w 2010 r. był średnio 
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ponad 2,5-krotnie większy niż na drogach wojewódzkich (średnio w skali 

kraju – 2,9), to w przypadku ruchu samochodów ciężarowych różnice te są 

znacznie większe, natężenie na drogach krajowych jest ponad 5,3-krotnie 

większe niż na drogach wojewódzkich (średnio ponad 7,7-krotnie większe w 

skali kraju). 

Znacznego odciążenia aktualnej sieci drogowej i poprawy warunków 

transportowych należy spodziewać się po zakończeniu budowy podkarpac-

kiego odcinka autostrady A4 oraz drogi ekspresowej S19. Zakończenie bu-

dowy całego odcinka A4 na terenie Podkarpacia planowane jest na rok 2014. 

Z kolei budowa drogi ekspresowej S19 jest w fazie przygotowania. Obecnie 

realizowane są dwa krótkie odcinki w Rzeszowie o łącznej długości  

11,3 km, odcinek na północ od Rzeszowa planowany jest do realizacji do 

2020 r., natomiast odcinek do granicy ze Słowacją po 2020 r. 

Przyjmując średnią ładowność pojazdu ciężarowego, wynoszącą  

25 Mg, natężenie ruchu pojazdów ciężarowych zaangażowanych do przewo-

zu kruszyw z kopalń zlokalizowanych na terenie województwa wynosi ok. 

10 500 samochodów na dobę (200 dni w roku, w okresie zimowym zużycie 

kruszyw jest ograniczone). Natężenie nie rozkłada się jednak równomiernie 

na wszystkie drogi. Zwiększone natężenie ruchu identyfikowane jest w rejo-

nach głównych centrów wydobywczych zlokalizowanych w powiatach: dę-

bickim, mieleckim, jarosławskim, przemyskim, ropczycko-sędziszowskim, 

łańcuckim, brzozowskim. W powiatach przez które przebiega budowana 

autostrada A4 (zwłaszcza: łańcuckim, przeworskim, jarosławskim), szcze-

gólnie obciążone są drogi lokalne (powiatowe, gminne), większość złóż 

znajduje się bliskim sąsiedztwie budowanej drogi. Do szczególnie obciążo-

nych transportem kruszyw dróg wojewódzkich i krajowych zaliczyć należy: 

 odcinek drogi krajowej nr 73 pomiędzy Jasłem a Pilznem, gdzie zlo-

kalizowanych jest kilkanaście zagospodarowanych złóż piasków 

i żwirów (m.in. Pilzno, Dobrków, Gołęczyna-Złotoryja, Strzegocice-

Zalew 2, Strzegocice I, Zawodzie-Jaworze, Dęborzyn Wisłoka, 

Brzyska-Błażkowa, Błażkowa, Kłodawa) o łącznym wydobyciu 

w 2011 r. ponad 3 mln Mg (rys. 3.6); 

 odcinek drogi wojewódzkiej nr 985 na odcinku Mielec – Dębica 

oraz droga nr 986 pomiędzy Przecławiem a Ropczycami, którymi 

transportuje się kruszywa na budowaną autostradę z kopalń zlokali-

zowanych w powiecie mieleckim (rys. 3.7); 

 odcinek drogi wojewódzkiej nr 835 na odcinku Jabłonica Ruska-

Przeworsk oraz droga nr 877 pomiędzy Szklarami a Łańcutem, dro-

ga nr 878 na odcinku Dylągówka – Rzeszów, którymi transportuje 

się kruszywa ze złóż powiatu brzozowskiego (m.in. Dąbrówka-I, 
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Wara-Niwistka, Wara-Niwistka 1, Jabłonica Ruska III, Ulucz) w 

kierunku północnym (rys. 3.8); 

 droga krajowa nr 9 na odcinku granica województwa – Rzeszów, 

którą transportuje się kruszywa z kopalń położonych w wojewódz-

twie świętokrzyskim (głównie z kopalni dolomitu Jurkowice-Budy). 



 

Rys. 3.6. Zagospodarowane złoża piasków i żwirów zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie drogi krajowej nr 73  

(opracował Ł. Machniak) 

6
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Rys. 3.7. Zagospodarowane złoża piasków i żwirów zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie drogi wojewódzkiej nr 985, 986  

(opracował Ł. Machniak) 

6
9
 

 



 

Rys. 3.8. Zagospodarowane złoża piasków i żwirów zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie drogi wojewódzkiej nr 835  

(opracował Ł. Machniak) 
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Ostatnie lata, w których realizowano budowę autostrady A4, były 

specyficzne dla rynku kruszyw. Inwestycja ta generowała bardzo duże li-

niowe zapotrzebowanie na różnego rodzaju kruszywa drogowe na różnym 

etapie budowy (od podbudowy drogi do warstwy ścieralnej), co widoczne 

jest na podstawie analizy wzrostu wydobycia w województwie. Zdecydowa-

na większość produkowanych w kopalniach podkarpackich kruszyw była 

kierowana na plac budowy tej inwestycji. Po zakończeniu realizacji auto-

strady należy spodziewać się zmiany masy przewożonych ładunków jak 

również kierunku przewozu kruszyw, do głównych miast w województwie, a 

więc: Rzeszowa, Przemyśla, Krosna, Sanoka, Stalowej Woli.  

Realizacja dużych inwestycji infrastrukturalnych na terenie woje-

wództwa każdorazowo wpływać będzie na zmianę kierunku transportu. Do 

znaczących inwestycji infrastrukturalnych, dla podkarpackiego rynku kru-

szyw, planowanych w bliższym lub dalszym horyzoncie czasowym zaliczyć 

należy: 

 budowę drogi ekspresowej S19 na odcinkach Rzeszów – Barwinek 

oraz Rzeszów – Lublin, 

 budowę drogi ekspresowej S74, szczególnie odcinek Opatów – Ni-

sko, 

 budowę obwodnicy Przeworska, 

 rozbudowę drogi Przemyśl – Medyka. 

3.3 Wykorzystanie infrastruktury kolejowej do wywo-
zu surowców skalnych 

Żadna z kopalń kruszyw w województwie podkarpackim nie jest 

wyposażona w bocznicę kolejową. Transport kolejowy wykorzystywany jest 

tam jedynie do sprowadzania kruszyw z kopalń zwięzłych surowców skal-

nych położonych w innych województwach lub z zagranicy (Ukraina). Naj-

bardziej obciążoną przewozem kruszyw jest linia kolejowa nr 91. W tab. 3.5 

zestawiono masę ładunków (powyżej 30 tys. Mg) przetransportowanych w 

2011 r. przez PKP CARGO S.A. do stacji przeznaczenia położonych w woj. 

podkarpackim. 
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Tab. 3.5. Tranzyt kruszyw transportem kolejowym do województwa podkarpackiego 

w 2011 r. 

Stacja nadania Stacja przeznaczenia Masa, Mg Ogółem, Mg 

Nowa Ruda Słupiec Ropczyce 59 930 59 930 

Strzelin Rzeszów 43 639 43 639 

Wolica 
Jarosław 216 117 

315 333 
Radymno 99 216 

Medyka 

Jarosław 154 660 

461 033 
Radymno 154 084 

Przeworsk 98 304 

Strażów 53 985 

Werchrata 
Radymno 81 873 

121 585 
Lubaczów 39 712 
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4 Relacje popytu i podaży kruszyw natural-
nych w województwie podkarpackim 

M. Stryszewski
*
, D. Ł chańska

*
 

4.1 Rola województwa podkarpackiego w pokryciu 
popytu krajowego 

Województwo podkarpackie należy do województw średnio zasob-

nych w złoża kopalin skalnych zarówno ze względu na wielkość zasobów, 

jak i własności fizyko-mechaniczne. Udokumentowane złoża kopalin skal-

nych zaliczyć można do trzech głównych grup: kopalin skalnych okrucho-

wych (piaski i żwiry), kopalin skalnych zwięzłych (do produkcji kruszyw 

łamanych i kamienia budowlanego, a także wapieni przemysłowych) oraz 

kopalin ilastych ceramiki budowlanej. Wśród zasobów złóż w województwie 

najwięcej jest złóż kruszyw piaskowo-żwirowych (4. miejsce w kraju) oraz 

surowców ilastych cegły budowlanej (3. co do wielkości w kraju). Pod 

względem wydobycia kruszyw piaskowo-żwirowych woj. podkarpackie 

zajmuje 2. miejsce w kraju (w 2011 r. udział 9,7%), a surowców ilastych 

ceramiki budowlanej, wykorzystywanych przede wszystkim do produkcji 

cegły budowlanej – 1. miejsce (udział 15,3%). Problematyka wydobycia tej 

kopaliny omówiona została w rozdziale 2 i nie będzie w tym miejscu szerzej 

rozwijana.  

W województwie podkarpackim ważną rolę w produkcji żwirów i 

piasków odgrywają powiaty: dębicki, mielecki, ropczycko-sędziszowski, 

rzeszowski, jarosławski, przemyski, brzozowski. Produkcja kruszyw łama-

nych może być rozwijana głównie w powiecie krośnieńskim i leskim (Stra-

tegie i scenariusze..., 2011c; Kozioł W., Galos K., red., 2013). 

Kruszywa łamane, jak i żwirowe, znajdują powszechne zastosowa-

nie w budownictwie (mieszkalnictwie) i drogownictwie. Istnieje ogólna za-

sada, że im większa aglomeracja miejska i gęstsza infrastruktura drogowa, 

tym większe zapotrzebowanie. Praktycznie oznacza to, że każde miejsce 

występowania kruszywa jest potencjalnie miejscem jego wydobycia. 

Stopień wykorzystania złóż jest na ogół wysoki. Średnio dla kru-

szyw łamanych wynosi on 85%, zaś dla kruszyw piaskowo-żwirowych jest 

                                                      
* AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, Katedra 

Górnictwa Odkrywkowego 
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różny. Lokalnie jego wykorzystanie wynosi 100% kopaliny wydobytej ze 

złoża, natomiast w przypadku złoża z wysokim punktem piaskowym wyko-

rzystanie jest dużo mniejsze i w niektórych przypadkach wynosi tylko 15%. 

Powszechne zastosowanie kruszyw powoduje, że są wydobywane 

tam, gdzie to możliwe i odległość do odbiorcy jest stosunkowo niewielka. 

Naczelna zasada zaspokojenia popytu odbiorców jest taka, że w 

pierwszej kolejności zaspokajany jest popyt z najbliższych miejsc pozyska-

nia kruszywa (Strategie i scenariusze..., 2011c). 

Region Podkarpacia jest jednym z regionów Polski, w którym istnie-

je deficyt kruszyw łamanych, mimo istnienia zasobnej bazy w południowo-

wschodniej części kraju. 

Na Podkarpaciu cała produkcja kruszyw skierowana jest na zaspoko-

jenie popytu lokalnego (żadna z działających kopalń nie korzysta z infra-

struktury kolejowej), dlatego też transport samochodowy jest wyłączny w 

relacjach producentodbiorca. 

Kierunki przemieszczania kruszyw łamanych poza woj. podkarpac-

kie praktycznie nie istnieją  jedynie w niewielkim zakresie z powiatu kol-

buszowskiego wysyła się kruszywo piaskowo-żwirowe do województwa 

świętokrzyskiego. 

Transportem kolejowym sprowadza się kruszywa łamane z innych 

województw: dolnośląskiego, małopolskiego i świętokrzyskiego (saldo 

ujemne 12 mln Mg/rok).  

Powiązania producentów kruszyw na Podkarpaciu z ich nabywcami 

(odbiorcami) są relacjami lokalnymi, natomiast międzyregionalne dotyczą 

sprowadzania surowców skalnych z innych województw. 

4.1.1 Kruszywa piaskowo-żwirowe 

W województwie podkarpackim najliczniejszą udokumentowaną 

grupą złóż są piaski i żwiry. Złoża kruszyw piaskowo-żwirowych w woje-

wództwie związane są głównie z akumulacją rzeczną, a główne rejony zło-

żowe występują w dolinach większych rzek województwa. Są to przede 

wszystkim: dolina Sanu pomiędzy Leskiem, Sanokiem, Brzozowem, Prze-

myślem i Jarosławiem, dolina Wisłoki między Jasłem, Dębicą, Ropczycami i 

Mielcem. Mniejsze znaczenie ma dolina Wisły i Sanu w rejonie Tarnobrzega 

i Niska (Strategie i scenariusze..., 2011b).  

Wielkość wydobycia kruszyw piaskowo-żwirowych w 2011 r. była 

rekordowo duża i wynosiła 24,2 mln Mg co oznacza 2,5-krotny wzrost w 

porównaniu do 2010 r. i 4-krotny (!) w stosunku do 2009 r. Niestety w 2012 

r. wielkość wydobycia uległa zmniejszeniu do 22,8 mln Mg, co jednak w 
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porównaniu do zmniejszenia wydobycia krajowego (ponad 25%) nie jest 

wielkością dużą. 

Największym producentem kruszyw żwirowo-piaskowych w woj. 

podkarpackim jest PPKiUG „Kruszgeo” S.A. Rzeszów (5060% łącznego 

wydobycia w regionie) (Kozioł W., Galos K., red., 2013). Firma ta ostatnio 

modernizuje i uruchamia nowe kopalnie, co przyczyni się do dalszego roz-

woju wydobycia. Pozostałe wydobycie kruszyw jest bardzo rozproszone, 

udział poszczególnych zakładów górniczych na ogół nie przekracza 5% wy-

dobycia w województwie. 

W wielkości wydobycia jak i produkcji kruszyw żwirowo-piaskowych nie-

uwzględnione są wielkości kruszywa pozyskiwanego w działalności niekon-

cesjonowanej (eksploatacja tzw. „dzika”), a także kruszywa otrzymywanego 

w wyniku regulacji rzek (Strategie i scenariusze..., 2011b; Kozioł W., Galos 

K., red., 2013). 

Na rys. 4.1 przedstawiono strukturę podaży kruszyw żwirowo-

piaskowych dla woj. podkarpackiego, gdzie założono promień transportu 

równy 100 km (Strategie i scenariusze..., 2011c). 



 

Rys. 4.1. Struktura podaży kruszyw żwirowo-piaskowych dla województwa podkarpackiego – promień transportu 100 km  

(Strategie i scenariusze..., 2011c)

7
6
 

 



77 

 

4.1.2 Kruszywa łamane 

W województwie podkarpackim udokumentowane są jedynie skały 

pochodzenia osadowego (wapień, piaskowiec, łupek menilitowy, opoka). 

W 2011 r. wydobycie kamieni łamanych i blocznych wynosiło 1713 

tys. Mg (w odniesieniu do 2010 r. – wzrost o prawie 50%).  

Porównanie wielkości produkcji kruszyw łamanych z szacowanym 

ich zużyciem oznacza, że bilans popytu i podaży na te surowce w skali wo-

jewództwa jest niezrównoważony, przy deficycie ok. 2 mln Mg/rok (w za-

leżności od szacunków). Potrzeby te są uzupełniane dostawami głównie z 

województw: małopolskiego i świętokrzyskiego, a także z Ukrainy i Słowa-

cji (Kozioł W., Galos K., red., 2013). 

Ponad 80% produkcji kruszyw łamanych pochodzi ze złoża pia-

skowca Lipowica II-1. Złoża piaskowców są najpowszechniej występujący-

mi złożami, posiadającymi jednocześnie największe zasoby bilansowe i 

przemysłowe (ok. 97% zasobów bilansowych oraz ok. 91% zasobów prze-

mysłowych) w województwie. Powiaty, w których wydobywa się kamienie 

łamane i bloczne, to: krośnieński, leski, bieszczadzki, rzeszowski oraz luba-

czowski. 

Na rys. 4.2 przedstawiono strukturę podaży kamieni łamanych i 

blocznych dla woj. podkarpackiego, gdzie założono promień transportu 

równy 100 km (Strategie i scenariusze..., 2011c). 



 

Rys. 4.2. Struktura podaży kamieni łamanych i blocznych dla województwa podkarpackiego – promień transportu 100 km  

(Strategie i scenariusze..., 2011c) 
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4.2 Identyfikacja popytu lokalnego oraz wielkości 
przewozu kruszyw z miejsc wydobycia do odbior-
ców 

Produkcja kruszyw żwirowych i łamanych na potrzeby budownictwa 

i drogownictwa jest związana z popytem, który jest ciągły w czasie na po-

wierzchni kraju oraz zależny od infrastruktury budowlanej i drogowej kraju. 

Ogólną ocenę stanu budownictwa w województwie podkarpackim, 

związaną z ilością wykorzystywanego kruszywa, scharakteryzowano na 

podstawie danych sprzedaży produkcji budowlano-montażowej (tab. 4.1, 

rys. 4.3 i 4.4).  

Tab. 4.1. Wartość produkcji budowlano-montażowej w województwie podkarpac-

kim (Rocznik Statystyczny, 2010) 

Wyszczególnienie 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

mld PLN (ceny bieżące) 

Polska 43,05 53,52 66,63 79,70 83,68 85,87 

Województwo  

podkarpackie 
1,53 1,97 2,13 2,76 3,17 3,39 

Dynamika zmian, rok poprzedni = 100 

Polska --- 124,3 124,5 119,6 105,0 102,6 

Województwo  

podkarpackie 
--- 128,8 108,1 129,6 114,9 106,9 
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Rys. 4.3. Wartość produkcji budowlano-montażowej w województwie pod-

karpackim (Strategie i scenariusze..., 2011c) 

 

Rys. 4.4. Dynamika zmian produkcji budowlano-montażowej w województwie 

podkarpackim (Strategie i scenariusze..., 2011c) 
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Dane o produkcji budowlano-montażowej dotyczą robót zrealizowa-

nych na terenie województwa podkarpackiego, wykonanych systemem zle-

ceniowym przez odpowiednie podmioty budowlane, polegających na wzno-

szeniu budynków i budowli, począwszy od przygotowania terenu przez 

zróżnicowany zakres robót: ziemnych, fundamentowych, wykonania ele-

mentów nośnych, przegród budowlanych, układaniu i pokrywaniu dachów 

do robót montażowych, instalacyjnych i wykończeniowych. Zawierają od-

powiednio prace związane z budową, przebudową, rozbudową, odbudową, 

remontem, konserwacją stałych i tymczasowych obiektów budowlanych. 

W 2010 r. zanotowano ok. 6,9% wzrost wartości produkcji budow-

lano-montażowej w woj. podkarpackim, która osiągnęła poziom 3,39 mld zł. 

Największy wzrost z ostatnich sześciu lat odnotowano w roku 2008. W sto-

sunku do wcześniejszego roku był większy o ponad 29,6%.  

Udział produkcji budowlano-montażowej Podkarpacia w strukturze 

całego kraju wynosił w 2010 r. ok. 3,9%. 

Stan rozwoju budownictwa mieszkalnego i niemieszkalnego w woj. 

podkarpackim przedstawiono w tab. 4.2 i na rys. 4.5. 

Tab.4.2. Budynki oddane do użytkowania [szt.] w województwie podkarpackim 

(Rocznik Statystyczny, 2010) 

Wyszczególnienie 2008 2009 2010 

Budynki mieszkalne 4517 3624 3748 

Budynki niemieszkalne 1136 914 963 

Razem 5653 4538 4711 

W 2010 r. w województwie podkarpackim oddano do użytkowania 

4711 nowych budynków (ponad 5,1% w skali całego kraju). W porównaniu 

z rokiem 2009 powstało o 173 więcej budynków.  
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Rys. 4.5. Budynki oddane do użytkowania w województwie podkarpackim  

(Strategie i scenariusze..., 2011c) 

Łączna kubatura nowych budynków wyniosła 5310 tys. m3, w tym 

budynków mieszkalnych – 2742 tys. m3, a niemieszkalnych – 2568 tys. m3. 

W 2011 r. w województwie podkarpackim przekazano do użytko-

wania 5704 nowych mieszkań, tj. o ok. 12,9% więcej niż w roku poprzed-

nim. Na Podkarpaciu wydano o 4,9% więcej pozwoleń na budowę niż rok 

wcześniej, natomiast liczba rozpoczętych prac budowlanych w ostatnim 

analizowanym roku, wzrosła o ok. 9,5% w stosunku do ubiegłego roku (tab. 

4.3). 

Rok 2011 uznać jednak należy jako mało reprezentatywny zarówno 

ze względu na rekordowy rozwój w porównaniu do okresu 2012–2013, jak 

również zmianę niektórych przepisów dotyczących finansowania budownic-

twa mieszkaniowego, co m.in. spowodowało wzrost wydawanych pozwoleń 

na budowę mieszkań. 

Tab. 4.3. Analiza infrastruktury mieszkaniowej w województwie podkarpackim w 

latach 20082011 (Rocznik Statystyczny, 2011) 

Wyszczególnienie 2008 2009 2010 2011 

Mieszkania oddane do użytkowania 5646 5466 4965 5704 

Mieszkania których budowę rozpoczęto 6709 7717 7615 8419 

Mieszkania, na których realizację wydano 
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Kruszywa piaskowo-żwirowe oraz łamane stosowane są również w 

budowie dróg. W tab. 4.4 przedstawiono zmienność długości dróg publicz-

nych woj. podkarpackiego na przełomie lat 2008–2010 (wyszczególniono 

drogi ekspresowe, powiatowe, gminne oraz autostrady). 

Tab. 4.4. Długość dróg publicznych województwa podkarpackiego w latach 2008–

2010 (Rocznik Statystyczny, 2010) 

Rodzaj drogi 

Województwo  

podkarpackie 
Polska 

2008 2009 2010 2008 2009 2010 

Drogi ekspresowe, km — — — 451,6 521,5 674,7 

Autostrady, km — — — 765,2 849,4 857,4 

Drogi gminne, 

 km 

nawierzchnia 

twarda 
5620,9 5897,8 6200,7 99 855,4 106 983,1 112 276,9 

nawierzchnia 

twarda ulep-

szona 

4523,5 4976,0 5346,3 79 358,5 88 175,2 92 607,9 

Drogi  

powiatowe, 

 km 

nawierzchnia 

twarda 
5620,9 5897,8 6200,7 114 384,3 114 402,0 114 478,0 

nawierzchnia 

twarda ulep-

szona 

4523,5 4976,0 5346,3 109 589,5 109 962,0 110 232,0 

Drogi publiczne,  

km 
18 448,5 18 195,1 18 370,3 383 313,2 384 103,8 406 122,1 

Na Podkarpaciu znajduje się 4,5% dróg publicznych całej Polski. Do 

2012 r. nie było tam dróg ekspresowych i autostrad. Realizowany program 

budowy dróg krajowych z 2011 r. (Programy Budowy…, 2011) zakładał 

budowę 165 km autostrad i 160 km dróg ekspresowych w latach 2012–2020. 

Poza budową nowych odcinków dróg, od chwili wstąpienia Polski do Unii 

Europejskiej prowadzone są na bardzo szeroką skalę ich remonty, podobnie 

jak w pozostałych województwach (Strategie i scenariusze..., 2011c). 

Transport samochodowy jest preferowanym transportem surowców 

skalnych. Jego zaletą jest elastyczność przewozu (transport „od drzwi do 

drzwi”). Przy stosowaniu transportu samochodowego wykorzystywana jest 

istniejąca infrastruktura drogowa. Znaczy to, że otwierany zakład górniczy 

od razu może skorzystać z tego typu transportu, a w przypadku kolei – musi 

zainwestować w bocznicę, bądź korzystać z istniejących pobliskich bocznic, 

co związane jest z dodatkowymi kosztami. Bliskość odbiorców do miejsc 

pozyskiwania kopaliny istotnie zmniejszenia koszty transportu kruszyw 

(Strategie i scenariusze..., 2011a). 

Na wielkość zużycia kruszyw piaskowo-żwirowych decydujący 

wpływ ma rozwój budownictwa mieszkaniowego, usługowego i infrastruk-

turalnego, gdyż podstawową formą zużycia takich kruszyw jest produkcja 
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różnego typu betonów i wyrobów betonowych. Udział tych głównych zasto-

sowań w łącznym zużyciu kruszyw piaskowo-żwirowych do niedawna sza-

cowano w skali kraju na około 90%, a w ostatnich latach, w związku z reali-

zacją na dużą skalę budowy dróg i autostrad, określa się na około 70% (Stra-

tegie i scenariusze..., 2010b). Jest to wynikiem dużego wzrostu zastosowań 

kruszyw piaskowo-żwirowych na budowę nasypów drogowych, podbudów 

dróg, parkingów, itp. Udział województwa w łącznej krajowej wartości pro-

dukcji budowlano-montażowej dotyczącej nowych budynków wahał się w 

ostatnich latach w przedziale 4,5–5,5%, a w produkcji betonu towarowego 

7–8%. 

Główny Urząd Statystyczny nie rejestruje w żadnej formie wielkości 

zużycia kruszyw żwirowo-piaskowych w skali województw. Wielkość pro-

dukcji budowlano-montażowej obiektów budowlanych jest jednym z nie-

licznych wskaźników mogących być przydatnymi do oszacowania wielkości 

zużycia kruszyw żwirowo-piaskowych. 

Analizując wielkość podaży i popytu tych kruszyw z uwzględnie-

niem mniejszych ich producentów (zatrudniających poniżej 10 pracowni-

ków), można oszacować, że wielkość produkcji tych kruszyw w woj. pod-

karpackim osiąga ponad 6 mln Mg/rok i ta tendencja powinna się utrzymać 

w ciągu co najmniej kilku najbliższych lat. Bilans popytu i podaży na kru-

szywa żwirowo-piaskowe w woj. podkarpackim jest zrównoważony (z 

uwzględnieniem drobnych producentów kruszyw). 

Biorąc pod uwagę rozwój budownictwa drogowego w latach 2011–

2013, jak również produkcji budowlano-montażowej można prognozować, 

że zapotrzebowanie województwa w obecnym roku i najbliższych latach 

może wzrosnąć do ok. 8 mln Mg/rok. Popyt ten ma szanse być zaspokojony 

dostawami kruszyw z istniejących i nowo zbudowanych lub modernizowa-

nych kopalń kruszyw. 

Analiza rozwoju produkcji budowlano-montażowej w województwa 

podkarpackim wskazuje, że ok. 35% produkcji, a tym samym zużycia kru-

szyw ma miejsce w aglomeracji rzeszowskiej, kolejne 30% w rejonie Tarno-

brzeg–Stalowa Wola–Nisko, a 15–20% w rejonie pomiędzy Jasłem, Kro-

snem a Sanokiem. Zdecydowana większość regionalnego popytu jest zaspa-

kajana dostawami surowców z zakładów znajdujących się na terenie woje-

wództwa. W podziale na powiaty sytuacja jest znacząco odmienna. Wyróż-

nia się powiaty, w których produkcja jest znacznie wyższa od lokalnych 

potrzeb, a duża część produkcji jest kierowana na odległe rynki w północnej 

części woj. podkarpackiego (Tarnobrzeg – Stalowa Wola – Nisko) oraz na 

przyległe tereny woj. lubelskiego i świętokrzyskiego. Bardzo mała część 

potrzeb woj. podkarpackiego, głównie w zakresie żwirów najwyższej jakości 
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oraz grysów, jest zaspakajana dostawami spoza województwa, szczególnie z 

woj. dolnośląskiego i opolskiego, a incydentalnie także z woj. małopolskie-

go (Strategie i scenariusze..., 2010b; Strategie i scenariusze..., 2011b). 

W województwie podkarpackim kruszywo do betonów towarowych 

jest dostarczane z rynku lokalnego oraz w niewielkim stopniu sprowadza się 

je ze żwirowni z okolic Tarnowa. Taka sytuacja wynika z wysokich cen 

kruszyw w rejonie Podkarpacia i dużej nadprodukcji kruszyw w rejonie Tar-

nowa. 

Kruszywa do betonów mostowych prawie w 90% są dostarczane z 

województwa dolnośląskiego (granity oraz bazalty) oraz importowane kru-

szywa z Ukrainy – granodioryty. 

Kruszywa wykorzystywane kolejnictwie dostarczane są z Małopol-

ski (porfir – Zalas) oraz z Dolnego Śląska (melafir). 

Całość kruszyw łamanych do betonów mostowych jest dostarczana z 

województwa opolskiego oraz dolnośląskiego – granity (Graniczna, Goła-

szyce, Siedlimowice, Górka Sobocka) oraz bazalty (Gracze, Wilków, Rębi-

szów). 

Kruszywa łamane do drogownictwa to produkcja własna mieszanek 

z piaskowca oraz dostawy mieszanek dolomitowych z woj. świętokrzyskiego 

– transportem samochodowym oraz Dolnego Śląska – transportem kolejo-

wym. 

Kruszywa do mas asfaltowych pochodzą z dostaw z: Kielecczyzny – 

dolomity, Dolnego Śląska – bazalty, melafiry, granity, gabro – oraz impor-

towane są z Ukrainy – granodioryt. 

Region Podkarpacia jest jednym z regionów Polski, w którym odno-

towuje się deficyt kruszyw łamanych na poziomie ok. 2 mln Mg/rok.  

Na istniejący deficyt kruszyw w województwie podkarpackim ma 

wpływ także wielkość zużycia kruszyw piaskowo-żwirowych (głównie roz-

wój budownictwa mieszkaniowego, usługowego i infrastrukturalnego). 

Przeznaczone są one do produkcji różnego typu wyrobów betonowych, na 

budowę nasypów drogowych, podbudów dróg, parkingów, itp.  

Uwzględniając łączną wielkość podaży i popytu kruszyw, szacuje 

się, że wielkość ich zużycia w woj. podkarpackim silnie wzrasta. Ta sytuacja 

nie powinna ulec zmianie w ciągu co najmniej kilku najbliższych lat.  

Analiza rozwoju budownictwa na Podkarpaciu wskazuje, że ponad 

30% produkcji, przeznaczone jest na zaspokojenie potrzeb miasta woje-

wódzkiego – Rzeszowa. Większość regionalnego popytu na kruszywa za-

spakajana jest z zakładów znajdujących się na terenie województwa. Nieste-

ty nie można podobnie stwierdzić w przypadku poszczególnych powiatów, 
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gdzie zarówno produkcja, jak i zużycie nie są zrównoważone i lokalny popyt 

wymaga uzupełnień z pozostałych terenów województwa.  

Najwięcej złóż kruszyw piaskowo-żwirowych znajduje się w powie-

cie jasielskim. Odgrywa on bardzo duże znaczenie pod względem produkcji 

kruszywa w woj. podkarpackim obok powiatów: brzozowskiego, przemy-

skiego, jarosławskiego, ropczycko-sędziszowskiego oraz rzeszowskiego. Nie 

prowadzono eksploatacji w powiecie bieszczadzkim oraz w powiatach 

grodzkich: Rzeszów, Krosno, Przemyśl i Tarnobrzeg. W woj. podkarpackim 

udokumentowane są 623 złoża, w tym prowadzi się wydobycie w 145 zło-

żach. W porównaniu z woj. małopolskim na Podkarpaciu zlokalizowanych 

jest znacznie więcej złóż (o ponad 40%), natomiast produkcja kruszyw jest 

mniejsza o ok. 50%. Świadczy to o istnieniu przeważającej liczby małych 

zakładów górniczych, gdzie eksploatacja utrzymuje się na poziomie poniżej 

100 tys. Mg/rok. 

W województwie podkarpackim większość zakładów górniczych 

eksploatujących surowce skalne zlokalizowana jest w części środkowej wo-

jewództwa  szczególnie kopalnie kruszyw piaskowo-żwirowych, natomiast 

w części południowej znajdują się nieliczne kopalnie produkujące kruszywo 

łamane.  

Istniejąca baza zasobowa Podkarpacia determinuje konieczność 

sprowadzania części kruszyw z innych regionów Polski. Ponieważ transport 

kolejowy preferowany jest do przewozów międzyregionalnych, a w woj. 

podkarpackim cała produkcja skierowana jest do zaspokojenia popytu regio-

nalnego, żadna z działających kopalń nie korzysta z infrastruktury kolejowej 

do przewozu kruszyw. Stosowany transport to transport samochodowy o 

lokalnych relacjach producent  odbiorca. 

4.3 Prognozy zapotrzebowania na kruszywo 
na Podkarpaciu* 

Z analizy zapotrzebowania na kruszywo w ostatnich latach w woje-

wództwie podkarpackim wynika, że zdecydowana większość kruszywa wy-

korzystywana była dla szeroko rozumianego budownictwa, a w szczególno-

ści na potrzeby inwestycji drogowych. W najbliższym czasie nie ulegnie to 

zmianie. 

Na podstawie planowanych inwestycji drogowych uwzględnionych 

w (Rozporządzenie Rady…, 2004; Programy Budowy…, 2011) na poziomie 

                                                      
* Współautor P. Chrapek 
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krajowym i lokalnym wyznaczono w woj. podkarpackim długości odcinków 

dróg budowanych, przebudowywanych i remontowanych (drogi wojewódz-

kie, powiatowe i gminne) oraz nowo powstających dróg krajowych (m.in. 

autostrady i drogi ekspresowe) (tab. 4.5–4.7). 

Tab. 4.5. Planowane do budowy długości odcinków autostrad i dróg ekspresowych 

w województwie podkarpackim (Resak M. i in., 2011; Rozporządzenie 

Rady…, 2004; Programy Budowy…, 2011; Kozioł W., Galos K., red., 

2013) 

Okres realizacji  

inwestycji 
Klasa dróg Województwo podkarpackie 

2012–2013 
Autostrada, km 156 

Droga ekspresowa, km --- 

2014–2020 
Autostrada, km --- 

Droga ekspresowa, km 160 

Po roku 2020 
Autostrada, km --- 

Droga ekspresowa, km 39 

Tab. 4.6. Planowane do budowy długości odcinków dróg krajowych (bez autostrad 

i dróg ekspresowych) w województwie podkarpackim (Resak M. i in., 

2011; Rozporządzenie Rady…, 2004; Programy Budowy…, 2011; Kozioł 

W., Galos K., red., 2013) 

Okres realizacji inwestycji Województwo podkarpackie, km 

2012–2013 11 

2014–2020 59 

Po roku 2020 — 

Tab. 4.7. Planowane inwestycje drogowe dróg lokalnych w województwie podkar-

packim (Resak M. i in., 2011) 

Okres realizacji inwestycji Klasa dróg 
Województwo podkarpackie, 

km 

2012–2013 

Drogi wojewódzkie 104,8 

Drogi powiatowe  

i gminne 
311,4 

2014–2015 

Drogi wojewódzkie 10,0 

Drogi powiatowe  

i gminne 
516,8 
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Ilość kruszywa koniecznego do wykonania planowanych inwestycji drogo-

wych przyjęto wg (Resak M. i in., 2011), gdzie autorzy określili wielkości na 

podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publicz-

ne i ich usytuowanie. W tab. 4.8 przedstawiono perspektywiczne zapotrze-

bowanie na kruszywo łamane w planowanych inwestycjach dotyczących 

infrastruktury drogowej. 

Tab. 4.8. Perspektywiczne zapotrzebowanie na kruszywo łamane dla planowanych 

inwestycji drogowych (Resak M. i in., 2011) 

Okres realizacji inwestycji Województwo podkarpackie, mln Mg 

2012–2013 5,8 

2014–2020 6,8 

Po roku 2020 0,8 

Biorąc pod uwagę fakt, że produkcja kruszyw łamanych ze skał 

zwięzłych w 2011 r. w woj. podkarpackim wyniosła ok. 1,7 mln Mg oraz 

zakładając, że w kolejnych latach utrzymywałaby się na podobnym pozio-

mie, przy wzmożonych inwestycjach w okresie 2014–2020, Podkarpacie 

odczuwałoby deficyt surowców, gdyż planowane inwestycje znacznie prze-

wyższają możliwości produkcyjne kruszyw w województwie. Jednakże wo-

jewództwo mogłoby się wspomagać kruszywem żwirowym.  

W tab. 4.9 przedstawiono stan zapotrzebowania na kruszywa w woj. 

podkarpackim zapotrzebowanie w latach 2010–2014 (dane uzyskane z ko-

palń). 

Tab. 4.9. Zapotrzebowanie na kruszywa w województwie podkarpackim w latach 

2010–2014 (dane uzyskane z kopalń w 2012 r.) 

Zapotrzebowanie 
2010 2011 2012 2013 2014 

tys. Mg 

Kruszywa do betonu 

towarowego 
960 1120 1120 960 800 

Kruszywa do betonu 

mostowego 
96 320 400 16 16 

Kruszywa żwirowe 

do drogownictwa 
5000 15 000 13 000 5000 5000 

Kruszywa łamane 

do drogownictwa 
4500 5000 2300 3000 600 
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Kruszywa łamane 

do kolei 
800 800 950 800 230 

Kruszywa  

z recyklingu 
200 250 250 200 170 

SUMA 11 556 22 490 18 020 9976 6816 

4.3.1 Kruszywa piaskowo-żwirowe 

Wydobycie kruszyw piaskowo-żwirowych w województwie podkar-

packim w roku 2012 wyniosło ponad 22,8 mln Mg. Oznacza to ponad dwu-

krotny wzrost w stosunku do lat poprzednich (2009–2010). Większość kru-

szywa wyeksploatowana w województwie została przeznaczona na budowę 

autostrady A4. 

Opóźnienie w budowie dwóch odcinków autostrady A4 doprowadzi-

ło w bieżącym roku do zmniejszenia zapotrzebowania na kruszywo zarówno 

piaskowo-żwirowe, jak i łamane. Budowa wyżej wymienionych odcinków 

zostanie wznowiona dopiero w roku 2014. Większość prac przy największej 

budowie województwa została ukończona (autostrada A4) co stanowi przy-

czynę przyszłego zmniejszenia dużego zapotrzebowania na kruszywo pia-

skowo-żwirowe. 

W budownictwie mieszkaniowym również obserwuje się tendencję 

spadkową zapotrzebowania na kruszywa. Inwestycje kubaturowe tj.: rozbu-

dowa lotniska Jasionka, budowa nowych centrów handlowych w Rzeszowie 

i Dębicy, czy rozbudowa zakładów Świdnik w Mielcu – nie są w stanie 

zrównoważyć spadków zużycia w budownictwie mieszkaniowym. 

Dużą konkurencją w segmencie drogowym dla kruszyw piaskowo-

żwirowych będzie popiół z Zakładów Azotowych w Tarnowie. Od bieżące-

go roku materiał ten sukcesywnie wypiera piaski i gliny, które były stoso-

wane do budowy nasypów drogowych i kolejowych. Ilość popiołów dostar-

czanych do budowy nasypów wynosi 1 mln Mg kruszyw. Zakłady Azotowe 

w ten sposób zmniejszają powierzchnie hałd odpadowych wokół swego za-

kładu.  

W latach następnych (2014–2020), z racji nowych inwestycji zwią-

zanych z nowym budżetem UE, należy się spodziewać wydobycia kruszyw 

piaskowo-żwirowych na poziomie 13–15 mln Mg/rok. W tym okresie głów-

nym konsumentem kruszyw piaskowo-żwirowych będzie budownictwo: 

drogowe, kolejowe oraz kubaturowe. Planuje się, że wartość inwestycji w 

tych latach ma być podobna do wartości uzyskanych w okresie 2008–2012. 

Region Podkarpacia przez najbliższe 6–7 lat, pod względem produk-

cji kruszyw piaskowo-żwirowych, będzie samowystarczalny. Możliwe nad-
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wyżki produkcji mogą być kierowane poza granice województwa w przy-

padku pojawienia się popytu. 

4.3.2 Kruszywa łamane 

Województwo podkarpackie posiada tylko kilka liczących się kopalń 

wydobywających kruszywa łamane. Ich wydobycie w 2012 r. wynosiło ok. 

1,1 mln Mg/rok. Większość kruszyw jest sprowadzana z województw: świę-

tokrzyskiego (dolomity, wapienie), dolnośląskiego i małopolskiego. Region 

podkarpacki zaopatruje się w kruszywa łamane również z zagranicy (z Ukra-

iny – ok. 800 tys. Mg/rok). 

Kruszywa znajdujące zastosowanie w budownictwie kolejowym 

sprowadzane są z Kopalni Porfiru Zalas (woj. małopolskie). 

Rynek betonów mostowych zaopatrywany jest w kruszywa zarówno 

z Dolnego Śląska (dostawy bazaltów oraz granitów) jak i z Ukrainy (grano-

dioryty). 

Województwo podkarpackie jest zależne od dostaw kruszyw łama-

nych z zewnątrz. W latach 2011–2012 były one szacowane na poziomie ok. 

5 mln Mg rocznie. Przewiduje się, że w latach 2013–2020 dostawy kruszyw 

z zewnątrz będą się utrzymywać maksymalnie na poziomie 3,5 mln Mg. Nie 

należy się spodziewać wzrostu popytu na kruszywa w tych latach do pozio-

mu z lat 2011–2012. Wówczas głównym konsumentem dużych ilości kru-

szyw była budowa autostrady A4. 

W latach 2014–2020 w woj. podkarpackim należy spodziewać się 

zwiększenia produkcji kruszyw łamanych, gdyż rozpoczynają się nowe kon-

trakty drogowe i kolejowe, a zaliczyć do nich należy: 

 dokończenie autostrady A4 na odcinku Tarnów – Dębica, Jarosław –

Korczowa; 

 modernizacja trasy kolejowej Tarnobrzeg – Rzeszów nr 71; 

 modernizacja magistrali kolejowej Tarnów – Rzeszów E30; 

 rozbudowa infrastruktury przejść granicznych; 

 rozbudowa lotniska w Jasionce; 

 rozbudowa drogi Rzeszów – Barwinek S19; 

 rozbudowa drogi Opatów – Nisko S74; 

 budowa obwodnicy Niska; 

 budowa obwodnicy Przeworska; 

 rozbudowa drogi Przemyśl – Medyka. 
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4.4 Podsumowanie 

W niniejszym rozdziale poddano analizie wyniki wydobycia surow-

ców skalnych, produkcji kruszyw oraz struktury popytu i podaży w roku 

2011, który to może być podstawą do prognoz zużycia kruszyw w latach 

2013–2020. 

Województwo podkarpackie należy do województw średnio zasob-

nych w złoża kopalin skalnych zarówno ze względu na wielkość zasobów, 

jak i właściwości fizyko-mechaniczne. Zajmuje 2. miejsce w przypadku 

eksploatacji złóż piaskowo-żwirowych i 6. miejsce w przypadku kamieni 

łamanych i blocznych w skali kraju (Bilans zasobów…, 2011).  

Największymi producentami kruszyw piaskowo-żwirowych są po-

wiaty: dębicki, ropczycko-sędziszowski, jarosławski, mielecki, przemyski, 

brzozowski i rzeszowski. 

Produkcja kruszyw łamanych na Podkarpaciu utrzymuje się w ostat-

nich latach na poziomie średnio 1,4 mln Mg/rok. Odbywa się w powiatach: 

krośnieńskim, leskim, rzeszowskim i lubaczowskim. 

Transport kruszyw łamanych poza woj. podkarpackie praktycznie 

nie występuje. Kruszywa piaskowo-żwirowe w niewielkich ilościach trans-

portuje się do woj. świętokrzyskiego. 

Analiza rozwoju budownictwa w woj. podkarpackim, co wskazuje, 

że ponad 30% produkcji, przeznaczone jest na zaspokojenie potrzeb miasta 

wojewódzkiego – Rzeszowa. Większość regionalnego popytu na kruszywa 

zaspakajana jest z zakładów znajdujących się na terenie województwa. Nie-

stety nie można podobnie stwierdzić w przypadku poszczególnych powia-

tów, gdzie zarówno produkcja, jak i zużycie nie są zrównoważone, co wy-

maga uzupełnień z pozostałych terenów województwa. 

Na Podkarpaciu krzyżują się ważne arterie komunikacyjne, na kie-

runkach zachód – wschód (drogowa, kolejowa) oraz północ – południe (dro-

gowa). Najbardziej obciążonymi przewozem kruszyw w woj. podkarpackim 

są drogi: DK 4, DK 9, DW 835, DW 878, DW 985 i DW 986. Dość istotnym 

utrudnieniem w kontekście transportu kruszyw naturalnych, jest brak dosta-

tecznej liczby mostów na głównych rzekach, zwłaszcza Wiśle, Sanie i Wi-

słoku. Stanowić to może pewną barierę dla możliwości transportowych kru-

szyw (wydłużenie dróg transportu), zwłaszcza że zdecydowana większość 

zagospodarowanych złóż, jak również złóż udokumentowanych (perspekty-

wicznych), związana jest z dolinami rzecznymi tych właśnie rzek.  
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Z lokalizacji rozmieszczenia zasobów i ich wydobycia wynika, że w 

województwie właściwie trudno jest określić główne centra zasobowe i pro-

dukcyjne, szczególnie jeżeli chodzi o kruszywa piaskowo-żwirowe. Wydo-

bycie tych kruszyw odbywa się przede wszystkim w centralnej części woje-

wództwa w pobliżu głównych dróg transportowych z zachodu na wschód 

(droga krajowa nr 4, w przyszłości również autostrada A4 oraz linia kolejo-

wa Kraków – Przemyśl). Na skalę regionalną ważne znaczenie w wydobyciu 

mają powiaty: dębicki, ropczycko-sędziszowski, rzeszowski (pomimo małej 

udokumentowanej bazy), jarosławski, przemyski, brzozowski. Natomiast 

produkcja kruszyw łamanych realizowana jest prawie wyłącznie w połu-

dniowej części województwa (powiaty: krośnieński, leski, bieszczadzki). 

Transportem kolejowym sprowadza się surowce skalne z sąsiednich 

regionów i z Dolnego Śląska. 

Na Podkarpaciu produkcja i zużycie kruszyw są uzupełniane spro-

wadzaniem kruszywa ze skał zwięzłych, m.in. z województw sąsiednich: 

małopolskiego i świętokrzyskiego oraz z zagranicy: Ukrainy i Republiki 

Słowackiej. 

W pracy pod redakcją Kozioła i Galosa (2013) w rozdziale 7.8 opra-

cowano prognozy zapotrzebowania do 2020 r. na kruszywa żwirowe i mie-

szanki do betonów oraz kruszywa łamane do budowy dróg i betonów dla 

trzech scenariuszy rozwoju kraju (tab. 4.10). 

Tab. 4.10. Prognozowane zużycie kruszyw naturalnych w województwie podkar-

packim dla trzech scenariuszy rozwoju kraju (Scenariusze zapotrzebowa-

nia na kruszywo..., 2013) 

Wyszczególnienie 

Zużycie 

w 2010 

r.
 

Scenariusz  

dynamicznego 

rozwoju 

Scenariusz 

umiarkowanego 

rozwoju 

Scenariusz  

spowolnienia  

gospodarczego 

2015 2020 2015 2020 2015 2020 

Prognozowane  

zużycie żwirów  

i mieszanek do  

betonów 

2,7 2,0 2,1 1,9 1,9 1,7 1,8 

Prognozowane  

zużycie kruszyw 

łamanych do beto-

nów 

0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 0,5 

Średnioroczne  

perspektywiczne 

zapotrzebowanie na 

kruszywo łamane 

do budowy dróg 

--- 4,6a) 3,7b) 3,4a) 2,1b) 1,1a) 1,1b) 

a) średnioroczne zapotrzebowanie w latach 2012–2015 
b) średnioroczne zapotrzebowanie w latach 2016–2020 
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Z opracowanych prognoz wynika, że dla scenariusza dynamicznego 

zapotrzebowanie na kruszywa naturalne będzie mniejsze w porównaniu do 

zużycia w 2010 r. Natomiast dla scenariusza spowolnienia gospodarczego 

zapotrzebowanie to będzie znacząco mniejsze. 
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5 Ocena możliwości rozwoju produkcji su-
rowców skalnych w województwie podkar-
packim 

 . K  i ł
*
, Ł. Machniak

*
 

 

Województwo podkarpackie należy do jednych z uboższych woje-

wództw w Polsce (tzw. ściana wschodnia) – wytworzony Produkt Krajowy 

Brutto wynosi zaledwie 3,7% krajowego PKB i stanowi to około 2/3 śred-

niego PKB w kraju (Rocznik Statystyczny, 2011). Pomimo tego w strukturze 

sektorowej gospodarki ważne miejsce w województwie zajmują niektóre 

nowoczesne przemysły, jak: lotniczy, elektroniczny i chemiczny. Po wejściu 

Polski do UE woj. podkarpackie, a szczególnie aglomeracja rzeszowska, 

należy do najdynamiczniej rozwijających się rejonów Polski. 

W zakresie wydobycia i produkcji surowców skalnych do szczegól-

nie mocnych „stron” woj. podkarpackiego zaliczyć należy: 

1. stosunkowo duże udokumentowane zasoby złóż kruszyw żwirowo-

piaskowych (ok. 9,7% zasobów krajowych), piaskowców (ok. 35% za-

sobów krajowych), surowców ilastych ceramiki budowlanej (7,5% zaso-

bów krajowych); 

2. statystyczną wystarczalność, wyższą w porównaniu do zasobów krajo-

wych, udokumentowanych zasobów złóż kruszyw żwirowo-piaskowych 

i łamanych oraz surowców ilastych ceramiki budowlanej; 

3. dynamiczny wzrost w latach 2007–2012 wydobycia kruszyw żwirowo-

piaskowych (pięciokrotny) oraz kruszyw łamanych (ponad dwukrotny). 

4. stosunkowo duże zasoby złóż niezagospodarowanych; 

5. funkcjonowanie dużych zakładów produkcyjnych budowlanych wyro-

bów ceramicznych (Wienerberger, Ceramika Polska „Hadykówka”, Za-

kład Ceramiki Budowlanej w Chmielowie, itd.); 

6. dobrze rozwiniętą infrastrukturę drogową, co ma wpływ na stosunkowo 

krótkie odległości przewozu kruszyw do odbiorców; 

7. dużą dynamikę rozwoju województwa wraz z rozwojem bazy szkolnic-

twa wyższego.  

 

 

                                                      
* AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, Katedra 

Górnictwa Odkrywkowego 
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Do słabych stron województwa podkarpackiego można zaliczyć: 

1. Bardzo duże pokrycie powierzchni województwa (ok. 60%) różnymi 

formami ochrony przyrody, co powoduje duże problemy z uzyskaniem 

koncesji na wydobycie i zagospodarowanie nowych złóż surowców 

skalnych. 

2. W grupie eksploatowanych złóż piasków i żwirów ponad 50% udoku-

mentowanych zasobów zalega na obszarach chronionych, a dla złóż nie-

zagospodarowanych ok. 45%, w grupie eksploatowanych złóż kamieni 

łamanych i blocznych (piaskowców) całość udokumentowanych zaso-

bów zalega na obszarach chronionych, a dla złóż niezagospodarowanych 

ok. 95%. 

3. Brak zasobów zwięzłych surowców skalnych o znaczeniu krajowym i 

stosunkowo nieduże zasoby zwięzłych surowców skalnych o znaczeniu 

regionalnym (tylko piaskowce). 

4. Liczne ograniczenia wykluczające transport (ciężkimi, nienormatywny-

mi) pojazdami przewożącymi kruszywa naturalne oraz zły stan tech-

niczny dróg, zwłaszcza wojewódzkich. 

5. Realizacja przewozów kruszyw żwirowo-piaskowych wyłącznie trans-

portem samochodowym – żadna z kopalń nie posiada bocznicy kolejo-

wej. 

6. Zły stan techniczny linii kolejowych w południowej części wojewódz-

twa zmniejszający możliwości ich wykorzystania do transportu kruszyw 

(piaskowcowych). 

7. Brak w kraju, a w tym również na Podkarpaciu, odpowiedniej strategii 

związanej z krajowym i regionalnym bezpieczeństwem surowcowym, 

uwzględniającej również surowce nieenergetyczne. 

W podsumowaniu oceny możliwości rozwoju produkcji surowców 

skalnych należy stwierdzić, że woj. podkarpackie posiada głównie zasoby 

złóż kruszyw żwirowo-piaskowych, piaskowców oraz surowców ilastych 

ceramiki budowlanej. Na terenie województwa nie ma udokumentowanych 

zasobów innych ważnych surowców skalnych takich jak skały magmowe, 

dobre jakościowo dolomity i wapienie, itd. Duża część województwa pokry-

ta jest różnymi formami ochrony przyrody, co powoduje znaczne problemy 

z uzyskaniem koncesji na zagospodarowanie nowych złóż, szczególnie złóż 

piaskowców, stąd też w dalszym ciągu konieczne będą dostawy kruszyw 

łamanych z sąsiednich województw (małopolskiego, świętokrzyskiego) oraz 

z woj. dolnośląskiego i opolskiego. 
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6 Działania strategiczne w zakresie pozyski-
wania surowców skalnych w województwie 
podkarpackim 

 . K  i ł
*
, Ł. Machniak

*
, M. Stryszewski

*
, D. Ł chańska

*
, 

A. Borcz
*
, W. Naworyta

*
 

6.1 Kierunki rozwoju technologii wydobycia i prze-
róbki surowców celem ograniczenia niekorzyst-
nego oddziaływania na środowisko przyrodnicze 

6.1.1 Stosowane technologie wydobycia i przeróbki su-

rowców skalnych w województwie podkarpackim i 

kierunki ich rozwoju 

W województwie podkarpackim około 70% zakładów górniczych 

kruszyw żwirowo-piaskowych wydobywa rocznie poniżej 50 tys. Mg, a 

tylko w dwóch zakładach górniczych eksploatuje się powyżej 1 mln Mg/rok 

(tab. 2.9). 

Rozdrobienie wydobycia kruszyw (głównie żwirowo-piaskowych) ma kilka 

przyczyn, do których można zaliczyć: 

 lokalizację złóż na znacznej powierzchni województwa, 

 zastosowanie kruszyw niemal na całym zasiedlonym obszarze wo-

jewództwa, 

 stosunkowo niski koszt wydobycia w porównaniu do kosztu trans-

portu, 

 uwarunkowania środowiskowe, formalnoprawne i własnościowe 

związane z wydobyciem. 

W województwie podkarpackim wszystkie surowce skalne eksploat-

owane są w kopalniach odkrywkowych, w których stosuje się trzy podsta-

wowe typy eksploatacji: lądową, spod lustra wody oraz mieszaną (lądowo-

podwodną). 

W zależności od typu eksploatacji wyróżnia się wyrobiska: stokowe, 

stokowo-wgłębne, wgłębne. 

                                                      
* AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, Katedra 

Górnictwa Odkrywkowego 
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Głównymi czynnikami, które decydują o wyborze typu i technologii 

eksploatacji, są: 

 rodzaj eksploatowanych skał i ich własności fizyko-mechaniczne, 

 budowa geologiczna złoża, 

 kierunki zastosowań kopaliny i wielkość wydobycia, 

 uwarunkowania środowiskowe. 

 

Układy wydobywcze w eksploatacji surowców skalnych 

 

Dotychczas przy doborze techniki i technologii eksploatacji, w 

większości przypadków, brane są pod uwagę czynniki techniczne i ekono-

miczne eksploatacji (wydajność, głębokość wydobycia, nakłady inwestycyj-

ne, itp.), nie zawsze odpowiednio są uwzględniane czynniki środowiskowe. 

Ważne znaczenie mają prace koncepcyjno-projektowe eksploatacji złoża i 

wybór najkorzystniejszego (optymalnego) wariantu eksploatacji, właściwe 

określenie kierunku i sposobu rekultywacji wyrobisk poeksploatacyjnych. 

Niektóre z tych czynników zostaną omówione poniżej. 

Do wydobycia kruszyw żwirowo-piaskowych w woj. podkarpackim 

stosuje się głównie eksploatację wgłębną spod lustra wody. Natomiast skały 

zwięzłe, z których produkowane są kruszywa łamane i inne produkty, eks-

ploatowane są w wyrobiskach lądowych: stokowych i stokowo-wgłębnych. 

Surowce ilaste wydobywane są z lądowych wyrobisk wgłębnych. 

Urabianie złoża i nadkładu odbywa się trzema metodami: 

1. mechanicznie, 

2. hydraulicznie, 

3. z zastosowaniem materiałów wybuchowych. 

 

Urabianie mechaniczne skał i gruntów stosowane jest głównie w kopal-

niach skał okruchowych i ilastych oraz przy zdejmowaniu nadkładu. W ska-

łach średniozwięzłych i zwięzłych (wapienie jurajskie, margle, gipsy, spęka-

ne i uławicone piaskowce, itp.) stosowane jest na ogół wówczas, kiedy wy-

stępują przeciwwskazania do zastosowania techniki strzelniczej. 

W zależności od rodzaju złóż i typu wyrobisk stosuje się różne techniki i 

technologie urabiania mechanicznego. Najpowszechniej urabianie to stoso-

wane jest do wydobycia kruszyw żwirowo-piaskowych w eksploatacji lądo-

wej, lądowo-podwodnej i podwodnej. Jako urządzenia (maszyny) wydobyw-

cze wykorzystywane są koparki (eksploatacja lądowa) lub pogłębiarki (eks-

ploatacja podwodna) różnej konstrukcji, a to: 

 jednołyżkowe koparki (pogłębiarki) podsiębierne lub koparki przed-

siębierne (eksploatacja lądowa), 
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 jednonaczyniowe koparki (pogłębiarki) chwytakowe, 

 jednonaczyniowe koparki (pogłębiarki) zgarniakowe, 

 zgarniarki linowe, 

 koparki (pogłębiarki) wieloczerpakowe. 

W skałach średniozwięzłych i zwięzłych urabianie mechaniczne realizowane 

jest za pomocą jednonaczyniowych koparek dużej mocy wyposażonych w 

zrywak mechaniczny lub hydrauliczny, za pomocą zrywarek, młotów hy-

draulicznych lub innych urządzeń (spadającej kuli, itp.). Urabianie to jest 

bardziej bezpieczne od stosowania techniki strzelniczej i należy stwierdzić, 

że urabianie mechaniczne skał średniozwięzłych i zwięzłych stosowane jest 

coraz częściej, jakkolwiek zakres jego zastosowania jest nieduży ze względu 

na wyższe koszty urabiania. 

 

Urabianie hydrauliczne oraz mieszane (hydrauliczno-mechaniczne i hy-

drauliczno-pneumatyczne) stosowane jest wyłącznie przy eksploatacji natu-

ralnych kruszyw żwirowo-piaskowych spod lustra wody. Realizowane ono 

jest za pomocą różnej konstrukcji pogłębiarek ssących z systemem wspoma-

gania typu Jet lub bez systemu Jet. 

W województwie podkarpackim kruszywa żwirowo-piaskowe głów-

nie wydobywa się spod wody, a jako maszyny wydobywcze stosuje się naj-

częściej: 

 pogłębiarki ssące z głowicami spulchniającymi typu Jet, 

 zgarniarki linowe, 

 pogłębiarki chwytakowe, 

 koparki jednołyżkowe podsiębierne lub zgarniakowe, 

 pogłębiarki wieloczerpakowe. 

Zaletą pogłębiarek ssących jest ich stosunkowo duża wydajność i trwałość, 

prosta obsługa, małe straty złożowe w złożach łatwo urabialnych. Wadami 

tego typu pogłębiarek jest: 

 duże zużycie energii, 

 ścieralność elementów roboczych (pomp, rurociągów), 

 trudności z wydobyciem dużych brył oraz urabianiem zwięzłych 

stref złoża. 

W ostatnim dziesięcioleciu pogłębiarki ssące wyparły z zastosowania stare-

go typu pogłębiarki wieloczerpakowe, chwytakowe, a niekiedy również i 

inne (koparki i zgarniarki linowe). Obecnie zastosowanie znajdują pogłę-

biarki wieloczerpakowe nowej konstrukcji. 
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Urabianie za pomocą techniki strzelniczej i materiałów wybuchowych 

stosuje się przy eksploatacji skał zwięzłych i średniozwięzłych: piaskowców, 

wapieni, itp. Ten rodzaj urabiania stosowany jest przede wszystkim do ura-

biania kopaliny, a tylko sporadycznie stosowany jest do rozkruszania nad-

kładu, jeżeli są to warstwy średniozwięzłe lub zwięzłe np.: zwietrzałe strefy 

zwięzłej kopaliny, twarde gliny, itp. 

W zakresie zastosowań techniki strzelniczej w górnictwie odkryw-

kowym w ostatnich latach dokonany został duży postęp technologiczny i 

organizacyjny. W większości stosowane są nowoczesne materiały wybu-

chowe typu ANFO i MWE oraz nieelektryczne systemy inicjacji, a roboty 

strzałowe i wiertniczo-strzałowe realizowane są przez wyspecjalizowane 

firmy. Bryły ponadwymiarowe urabiane są metodami mechanicznymi za 

pomocą młotów hydraulicznych lub też innych urządzeń (spadająca kula, 

itp.). 

 

Transport urobku w zależności od technologii urabiania i załadunku reali-

zowany jest za pomocą:  

 transportu samochodowego (przede wszystkim w eksploatacji skał 

zwięzłych, eksploatacji lądowej kruszyw żwirowo-piaskowych, 

itp.); 

 transportu taśmowego – kopalnie kruszyw żwirowo-piaskowych, 

piaskownie; 

 transportu hydraulicznego – eksploatacja spod wody pogłębiarkami 

ssącymi. 

 

Układy przeróbcze
*
 

 

W produkcji kruszyw naturalnych bardzo ważnym elementem jest 

odpowiedni dobór układów przeróbczych. Podstawowym zadaniem przerób-

ki kruszyw jest: 

 rozdrabnianie jedno- lub wielostadialne w celu uzyskania ziaren nie 

przekraczających swymi wymiarami wielkości określonych warun-

kami procesu technologicznego i odbioru produktów, 

 przesiewanie na różnego rodzaju przesiewaczach, 

 płukanie w różnego rodzaju płuczkach. 

                                                      
* Opracowano na podstawie: „Ocena efektywności produkcji kruszyw mineralnych 

w przeróbczych instalacjach stacjonarnych i mobilnych”. Autor: Gawenda T. (w 

ramach Strategie i scenariusze technologiczne..., zad. 4, AGH 2012 r.) 
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Poza tymi trzema podstawowymi operacjami technologicznymi, coraz czę-

ściej występują równie inne dodatkowe operacje, których celem jest pod-

wyższenie jakości produkowanego kruszywa. Operacje te obejmują: 

 hydroklasyfikację kruszyw drobnych, 

 odwadnianie,  

 uszlachetnianie kruszyw grubych. 

Do niedawna zakłady przeróbki mechanicznej były budowane głównie jako 

zakłady stacjonarne. Od kilkunastu lat obserwuje się duży wzrost zastoso-

wania niestacjonarnych zestawów krusząco-przesiewających. Można je po-

dzielić na: 

 zestawy przejezdne (mobilne), montowane najczęściej na podwo-

ziach gąsienicowych; 

 zestawy przewoźne (semimobilne), montowane zwykle na podwo-

ziach kołowych bez możliwości samodzielnego przemieszczania; 

 zestawy przestawne (kontenerowe), przystosowane do przemiesz-

czania na specjalnych naczepach ciągnikowych lub na płozach (przy 

niewielkich odległościach przemieszczania). 

W górnictwie skalnym łatwość przemieszczania mobilnych (przejezdnych) 

zestawów przeróbczych umożliwia ich okresowe zastosowanie w danym 

miejscu, gdzie mogą wykonywać prace o charakterze usługowym na rzecz 

danej kopalni. Mobilność tych zestawów pozwala również na zastosowanie 

w miejscach trudno dostępnych, np.: terenach górskich lub leśnych. 

Zastosowanie przejezdnych i przewoźnych zestawów kruszących i sortują-

cych znacznie usprawnia organizację produkcji szczególnie w recyklingu 

odpadów. Ogranicza także kosztowny transport nadawy do procesu przerób-

ki jak i gotowego produktu. 

Przejezdne i przewoźne zestawy posiadają zasilanie z zewnętrznej 

sieci elektrycznej lub są wyposażone w silniki spalinowe wysokoprężne. 

Zastosowanie silników spalinowych w zestawach mobilnych umożliwia ich 

pracę w dowolnym miejscu bez konieczności doprowadzenia energii elek-

trycznej. 

Do wad niestacjonarnych zestawów przeróbczych zaliczyć należy 

ograniczoną wydajność i zakres produkcji asortymentów, większe zużycie 

energii i paliw oraz wyższe koszty eksploatacji w porównaniu do stacjonar-

nych zakładów przeróbczych. 

Do zalet zakładów niestacjonarnych, oprócz cech już wymienionych, 

należą również: 

 możliwość szybkiego ukierunkowania produkcji kruszyw w nowym 

zakładzie górniczym; 
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 wspomaganie ilościowe procesu produkcji szczególnie w sytuacjach 

awaryjnych; 

 elastyczne zmiany wielkości i asortymentu produkcji w zależności 

od zapotrzebowania rynku; 

 ułatwienie selektywnej eksploatacji kopaliny i sterowanie jakością 

produkcji. 

W górnictwie skalnym odpowiedni dobór urządzeń przeróbczych, a 

szczególnie maszyn krusząco-sortujących odgrywa kluczową rolę zarówno 

w aspekcie uzyskania najwyższej odpowiadającej odbiorcom jakości kru-

szyw, jak również uzyskania optymalnych wskaźników techniczno-

technologicznych, które wpływają na koszty i cenę produkowanych kru-

szyw. 

 

Odzysk i zastosowanie piasków drobnych 

 

Eksploatowane złoża kruszyw żwirowo-piaskowych charakteryzują 

się coraz większą zawartością frakcji drobnych – piaskowych poniżej 2 mm. 

Wynika to z wyczerpywania się złóż żwirowych i wzrastającej eksploatacji 

złóż na północy Polski, mających wysoki punkt piaskowy – 80% i więcej. 

Dotychczas na frakcje drobne jest nieduże zapotrzebowanie odbiorców, w 

związku z czym w większości zakładów górniczych frakcje te z powrotem 

trafiają do zbiorników poeksploatacyjnych, co oczywiście wpływa na koszty 

produkcji kruszyw i gospodarkę złożem. W woj. podkarpackim eksploato-

wane złoża mają niższy, w porównaniu do złóż na północy kraju, punkt pia-

skowy (40–65%), ale również na frakcje drobne nie ma odpowiedniego za-

potrzebowania. Za granicą (Holandia, Niemcy, itd.) frakcje drobne również 

są wykorzystywane zarówno do produkcji różnego rodzaju piasków przemy-

słowych, jak i do betonów. Ostatnio również w Polsce przykłada się coraz 

większą wagę do odzysku frakcji najdrobniejszych. Dotyczy to tak piasków 

drobnych z urobku piaskowo-żwirowego, jak i z kruszyw łamanych. 

Najczęściej dąży się do uzyskania jak najmniejszej wielkości ziarna 

podziałowego i maksymalnego odwodnienia produktu. Do tego celu nadają 

się różnego rodzaju urządzenia technologiczno-przeróbcze, spośród których 

szczególnie godne polecenia są węzły klasyfikacji i odwodnienia z zabudo-

wanymi hydrocyklonami (Naziemiec Z., 2013). 

Innowacyjnym pomysłem zagospodarowania na dużą skalę piasków 

drobnych jest zastosowanie ich do betonów i zastąpienie zwykłego betonu 

konstrukcyjnego cementowym kompozytem drobnoziarnistym (Naziemiec 

Z., 2013). Idea kompozytów cementowych zawierających materiał drobno-

ziarnisty polega na wprowadzeniu do mieszanki betonowej zbrojenia w po-



102 

 

staci rozproszonych włókien, najczęściej stalowych, poprawiających niektó-

re właściwości użytkowe. Zawartość włókien stalowych w mieszance kom-

pozytowej wynosi od 0,5 do 1,0 %. Do najważniejszych zalet takich kompo-

zytów, które odróżniają je od tradycyjnych betonów, zaliczyć można: wy-

trzymałość na rozciąganie, podwyższoną odporność na obciążenia dyna-

miczne, a także lepsze zachowanie podczas zniszczenia, które nie następuje 

gwałtownie.  

Kompozyty te mają również większą odporność na ścieranie i charakteryzują 

się większą mrozoodpornością. Ponadto użycie piasku drobnego umożliwia 

dodawanie większej ilości włókien stalowych niż to jest możliwe w przy-

padku mieszanki kruszywa grubo- i drobnoziarnistego. Kompozyty na bazie 

piasków drobnoziarnistych mogą znaleźć szerokie zastosowanie w budow-

nictwie. Obecnie kompozyty mineralne ze zbrojeniem rozproszonym znajdu-

ją zastosowanie do wytwarzania cienkich płyt okładzin budynków, elemen-

tów cienkich powłok, do budowy nawierzchni mostów, tuneli, do wzmac-

niania wyrobisk kopalnianych i do wznoszenia obiektów obciążonych dy-

namicznie. Jednym z częstszych zastosowań kompozytów ze zbrojeniem 

rozproszonym jest wykonywanie posadzek przemysłowych. 

Nowe kierunku zastosowań kruszyw drobnych uzasadniają potrzebę 

ich wydzielania i oddzielnego składowania. 

6.1.2 Oddziaływanie górnictwa skalnego 

na środowisko 

Górnictwo surowców skalnych niezależnie od zastosowanych tech-

nologii eksploatacji powoduje zmiany w środowisku przyrodniczym. Od-

działuje na nie w zakresie obejmującym atmosferę (zanieczyszczenie pyłem 

i gazami, hałas), hydrosferę (obniżenie poziomu wód gruntowych, zmiany 

powierzchniowej sieci rzecznej, odprowadzanie wód ze złoża) oraz litosferę 

(odpady z procesów udostępniania złoża oraz z procesów przeróbczych, 

deformacje terenu). Skala przeobrażeń oraz jej zasięg zależą bezpośrednio 

od czynników powodujących zmiany środowiskowe, a mianowicie: budowy 

geologicznej, warunków hydrogeologicznych, inżyniersko-geologicznych, 

rodzaju wyrobiska, sposobu urabiania i zwałowania, celu eksploatacji i spo-

                                                      
 Opracowano na podstawie: „Oddziaływanie górnictwa skalnego w regionie na 

środowisko i działania ograniczające jego niekorzystny wpływ”. Etap 6.3. Region 

Małopolski (z Podkarpaciem). AGH Kraków, wrzesień 2011, Autorzy: Polak K., 

Różkowski K., Kaznowska-Opala K.  
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sobu przeróbki, rodzaju surowca, rozmiarów eksploatacji oraz kierunku re-

kultywacji i zagospodarowania terenów poeksploatacyjnych. 

Określenie zasięgu wpływu eksploatacji i przeróbki na środowisko 

naturalne jest jednym z bardziej istotnych zagadnień ochrony środowiska. 

Zgodnie z prowadzonymi badaniami najczęściej największy zasięg wiąże się 

ze zmianą warunków hydrogeologicznych oraz atmosferycznych. 

Oddziaływanie górnictwa skalnego na środowisko wodne można za-

liczyć do dwóch kategorii, mianowicie może wpływać na zmiany warunków 

hydrodynamicznych i hydrogeochemicznych. 

Zmiany hydrodynamiczne związane są z odwodnieniem wyrobisk, w 

przypadku płytkiego położenia zwierciadła wód podziemnych, gdy złoże 

zlokalizowane jest w zawodnionej części górotworu. W takim przypadku 

wody kierowane są do rząpia, skąd są wypompowywane na powierzchnię, a 

następnie po oczyszczeniu mogą być skierowane do wykorzystania gospo-

darczego lub zrzucone bezpośrednio do najbliższego cieku powierzchniowe-

go. Odprowadzanie wody do takiego cieku może prowadzić do zaburzenia 

równowagi hydrologicznej środowiska wód powierzchniowych, powodując 

zwiększenie erozji brzegowej i dna, podniesienie się poziomu zwierciadła 

wody w rzece i warstwie wodonośnej, czy podtopień. Skutkiem powadzenia 

odwodnienia jest powstawanie leja depresji, w obrębie którego zwierciadło 

wód obniża się w stosunku do pierwotnego statycznego położenia. 

Modyfikacja, czy częściowa degradacja jakości wód podziemnych 

wywołana odwodnieniem terenu wiąże się z powiększeniem strefy aeracji w 

otoczeniu ośrodka drenażu. Woda przechodząc przez strefę napowietrzoną 

wchodzi przede wszystkim w reakcje z nowo powstałymi dobrze rozpusz-

czalnymi minerałami strefy utleniania, które kształtują jej późniejszy skład 

chemiczny. 

Skutkiem odwodnienia może być także aktywacja ognisk zanie-

czyszczeń zlokalizowanych na powierzchni, a będących w zasięgu leja de-

presji, z których infiltrująca woda wymywa zanieczyszczenia, transportując 

je dalej do obniżonego poziomu wodonośnego. 

Osuszanie gleby w wyniku drenażu górotworu zachodzi tylko wtedy, 

gdy pierwotne zwierciadło wód podziemnych zalegało na niewielkiej głębo-

kości, od kilkudziesięciu centymetrów do około 1–2 m. Postępujące zmniej-

szenie wilgotności gleb wraz z obniżeniem zwierciadła może spowodować 

obniżenie produktywności gleb obniżając plony.  

Bogactwo surowców skalnych województwa podkarpackiego zwią-

zane jest z czwartorzędowymi nagromadzeniami kruszyw naturalnych. 

Równocześnie osady te, cechując się dobrymi parametrami hydrogeologicz-

nymi, przy ograniczonej podaży zasobów wód, stanowią zbiorniki wód pod-
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ziemnych nierzadko istotne z punktu widzenia potencjalnych możliwości 

zasobowych. Nagromadzenia wiążą się z głównie formami akumulacji 

rzecznej w dolinach rzek współczesnych i kopalnych na przedpolu, a także 

osadami wodnolodowcowymi, zdecydowanie rzadziej eolicznymi (związa-

nymi z działalnością wiatru). 

Znaczące udokumentowane obszary złożowe związane są z dolinami 

rzek Wisły (np. złoża: Otałęż, Sokolniki), Wisłoki (np.: Dęborzyn, Mielec-

Szydłowiec, Strzegocice – Zalew), Sanu (np.: Ostrów, Radymno, Wara-

Niewistka) i Wisłoka (np.: Gniewczyna Łańcucka, Gniewczyna Tryniecka, 

Wola Dalsza). W większości złoża zalegają w obrębie terasy zalewowej, 

poniżej lub na granicy zwierciadła wód podziemnych. Produkcja jest rozpro-

szona, przy dominującym udziale zakładów o niewielkim wydobyciu. 

Warunki eksploatacji złóż dzięki nieskomplikowanej budowie geo-

logicznej i płytkiemu zaleganiu są na ogół proste. Wiele złóż występujących 

w formie utworów akumulacji dolinnej, zwłaszcza kruszyw grubych, jest 

częściowo lub całkowicie zawodnionych. Wydobycie prowadzone jest do 

poziomu zwierciadła wody, lub w części zawodnionej przy pomocy urzą-

dzeń umożliwiających wydobycie spod wody, głównie urządzeń pływają-

cych. Generalnie nie prowadzi się odwodnienia. Ograniczenia eksploatacji 

na „obszarach bezpośredniego zagrożenia powodzią”, najczęściej w rejonach 

występowania zwłaszcza kruszyw grubych, zostały legislacyjnie usankcjo-

nowane ze względu na konieczność ochrony warunków hydrodynamicznych 

rzek i ochrony przeciwpowodziowej zapisami w Prawie wodnym (Dz. U. 

2001 Nr 115, poz. 1229). W ten sposób ograniczone zostają niepożądane i 

niebezpieczne zmiany warunków przepływu wody, a także indukowane nasi-

lenie procesu erozji. Z zakończeniem wydobycia wiąże się przekształcenie 

terenu polegające na tworzeniu się w miejscu wyeksploatowanego fragmen-

tu złoża basenów poeksploatacyjnych. Pozostawione akweny wzmagają 

parowanie, wpływając w marginalnym stopniu na bilans wód dzięki drobnej 

zmianie warunków obiegu wody. Konflikt pojawia się w złożach włączo-

nych w obszary dolinnych Głównych Zbiorników Wód Podziemnych. 

Ochrona wód podziemnych ma szczególne znaczenie na obszarach, gdzie 

występuje deficyt wody, jak również w strefach, gdzie zbiorniki są odkryte, 

a więc pozbawione słaboprzepuszczalnej warstwy izolacyjnej i zwiększają 

wrażliwość oraz podatność na zanieczyszczenie. 

Straty, jakie ponosi środowisko, a także ludzie, wywołane eksploata-

cją złóż m.in. surowców skalnych, są z reguły kompensowane przez kopal-

nie. 

Ogólnie można stwierdzić, że oddziaływanie górnictwa surowców skalnych 

na środowisko wód podziemnych woj. podkarpackiego jest w praktyce nie-
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wielkie. Ograniczeniu wpływu sprzyja duże rozproszenie produkcji, domi-

nacja zakładów o niewielkim wydobyciu, a także wdrożone technologie 

eksploatacji. Z wydobyciem kruszyw naturalnych wiąże się prowadzenie 

prac w strefie niezawodnionej, zaś w przypadku podjęcia eksploatacji poni-

żej zwierciadła wód podziemnych wdrażane są technologie wydobycia spod 

wody. Prowadzenie robót nie wymaga więc odwodnienia złoża. W przypad-

ku eksploatacji złóż kruszyw łamanych dominują wyrobiska stokowe, a pra-

ce wydobywcze prowadzone są zazwyczaj powyżej zwierciadła wody.  

W trosce o środowisko naturalne w ramach większości zakładów 

eksploatacyjnych prowadzone są działania zapobiegawcze i kompensacyjne, 

które zdefiniowano w ramach oceny oddziaływania na środowisko. Prawi-

dłowo wdrożone prowadzą do ograniczenia istniejącego niewielkiego nega-

tywnego wpływu górnictwa odkrywkowego surowców skalnych na środowi-

sko. 

6.2 Doskonalenie logistyki transportu surowców 
skalnych 

6.2.1 Transport głównych surowców skalnych i możli-

wości jego usprawniania 

Transport samochodowy dominuje na krótkich trasach – wewnątrz 

województwa (regionu), transport kolejowy to przede wszystkim przewozy 

dalekie  międzyregionalne, natomiast żegluga śródlądowa (wodna) może 

obsługiwać zarówno trasy krótkie, jak i dalekie i uzależniona jest przede 

wszystkim od infrastruktury dróg wodnych (w danym regionie). Dodatkowo 

zauważalna jest pewna prawidłowość, że w przypadku spedycji samocho-

dowej wraz z rosnącą odległością maleje ilość przewożonych ładunków. 

Główny wpływ na rozwój przewozów surowców skalnych ma zapotrzebo-

wanie na nie, wywołane inwestycjami drogowo-budowlanymi.  

Odbiorcy surowców skalnych ponoszą koszty usług transportowych, 

więc oni decydują o wyborze konkretnej firmy spedycyjnej oraz o nabyciu 

surowców od producentów najbliżej usytuowanych (porównując ceny i jako-

ści pozyskiwanych kopalin). Powyższe koszty są wieloskładnikowe, zależne 

od konkretnych sytuacji np. opóźnień czasowych, nachyleń tras (teren gó-

rzysty). Odbiorcy zależy na poniesieniu jak najmniejszych kosztów transpor-

tu, ale również sprawnego (szybkiego) przetransportowania surowców. Ten 

fakt znacznie wyróżnia transport samochodowy w przewozach surowców 

skalnych w porównaniu z kolejowym. Pomimo wzrostu cen paliw (co w 
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znacznym stopniu przyczyniło się do wzrostu cen danych usług), oferuje 

większą możliwość przewozu kruszyw od miejsca produkcji do miejsca 

odbioru, biorąc odpowiedzialność za cały proces transportowy.  

Sieć linii kolejowych jest bardzo dużym ograniczeniem w porówna-

niu z istniejącą siecią dróg w Polsce (znacznie więcej). W przypadku dal-

szych odległości korzysta się z przewozów kombinowanych, łączonych – 

kolejowo-samochodowych, wykorzystujących kolej w przewozach dalekich 

(do konkretnych stacji rozładunkowych) i samochodów przy lokalnym 

przemieszczaniu (niewielkie odległości – do odbiorców). 

Województwo podkarpackie, mające peryferyjne położenie, należy 

do czołówki pod względem zasobów perspektywicznych kruszyw natural-

nych. Infrastruktura transportowa w otoczeniu złóż surowców skalnych w 

woj. podkarpackim zapewnia prawidłowe funkcjonowanie zakładów górni-

czych. Wszystkie zakłady górnicze jako transport główny wykorzystują 

transport samochodowy, korzystając z dróg wojewódzkich, krajowych, po-

wiatowych, gminnych oraz zakładowych. Biorąc pod uwagę morfologię 

terenu, zwłaszcza w części południowej województwa, cały układ drogowy 

należy uznać za prawidłowy. Jest to zdecydowanie najważniejsza sieć trans-

portowa w woj. podkarpackim, również w odniesieniu do transportu kru-

szyw naturalnych. 

Najbardziej obciążonymi przewozem kruszyw w woj. podkarpackim 

są drogi: DK 4, DK 9, DW 835, DW 878, DW 985 i DW 986. Dość istotnym 

utrudnieniem w kontekście transportu kruszyw naturalnych, jest brak dosta-

tecznej liczby mostów na głównych rzekach, zwłaszcza Wiśle, Sanie i Wi-

słoku. Stanowić to może pewną barierę dla możliwości transportowych kru-

szyw (wydłużenie dróg transportu), zwłaszcza że zdecydowana większość 

zagospodarowanych złóż, jak również złóż udokumentowanych (perspekty-

wicznych), związana jest z dolinami rzecznymi tych właśnie rzek.  

Zdecydowana większość złóż niezagospodarowanych znajduje się w 

bliskiej odległości od dróg: DK 19 (Podlesie-Krzaki), DK 28 (Bolestraszyce, 

Wyszatyce), DK 73 (Czarna Tarnowska), DK 77 (Dzierdziówka, Koziarnia, 

Wyszatyce), DK 84 (Ustianowa), DW 844 (Babice, Babice Pole B), DW 863 

(Koziarnia), DW 875 (Smoczka II), DW 889 (Mokre), DW 892 (Komańcza 

II, Mokre), DW 896 (Otryt), DW 897 (Moszczaniec, Krymeniec), DW 982 

(Surowa), DW 985 (Kędzierz, Męciszów, Smoczka II) i DW 993 (Iwla). 

Sieć kolejowa w woj. podkarpackim jest dobrze rozwinięta. Gęstość 

linii kolejowych jest większa w północnej części województwa (powyżej 

linii łączącej Jarosław i Dębicę). Najważniejszą trasą kolejową o znaczeniu 

regionalnym i międzynarodowym zarówno w ruchu pasażerskim, jak i towa-

rowym jest główna linia nr 91 (Medyka – Kraków). Na całej długości jest to 
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linia zelektryfikowana. Stan techniczny pozostałych linii kolejowych nie jest 

zbyt dobry, wiele z nich pozamykano lub pozostawiono tylko ruch pasażer-

ski. Transport kolejowy jest nieopłacalny ze względu na możliwości produk-

cyjne zakładów górniczych działających w badanym regionie, które zabez-

pieczają głównie potrzeby lokalnych odbiorców. Dodatkowym czynnikiem 

negatywnie wpływającym na możliwości transportu koleją jest brak bocznic 

kolejowych, łączących zakłady górnicze z podstawą siecią linii kolejowych. 

Na rys. 6.1 przedstawiono lokalizację zagospodarowanych złóż kruszyw 

naturalnych względem linii kolejowych. Wiele kopalń znajduje się w bliskiej 

odległości linii kolejowych (zatem istnieje teoretyczna możliwość wykorzy-

stania takiego środka transportu). Są to złoża: Hurko, Ostrów, Radymno II i 

Radymno Święte, Wysock-Brzeg, Gniewczyna Łańcucka, Czarna Podbór, 

Wola Mała, Dąbrówki-2, Czarna Sędziszowska-Stara Wieś, czarna Knieja 

II-1 (leżących w zasięgu linii nr 91), Lipie, Lipie II, Lipie III, Lipie 1 (przy 

linii kolejowej nr 71), Sokolniki, Sokolniki I (przy linii nr 74), Haczów, 

Skołoszyn-Zachód, Pusta Wola-Północ (przy linii nr 108). 

W przypadku złóż niezagospodarowanych, występuje kilka złóż o 

bardzo dobrej lokalizacji względem linii kolejowych (rys. 6.2), są to głównie 

złoża kamieni łamanych i blocznych: Komańcza III, Krymeniec, Mokre oraz 

Ustianowa (sąsiedztwo z liniami kolejowymi 107 i 108). Największym 

ograniczeniem w podjęciu ewentualnej eksploatacji tych złóż mogą być 

uwarunkowania środowiskowe (patrz rozdz. 6.3). Na rys. 6.2 przedstawiono 

lokalizację niezagospodarowanych (o zasobach bilansowych powyżej 10 

mln Mg) złóż kruszyw naturalnych względem linii kolejowych. 
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Rys. 6.1. Lokalizacja zagospodarowanych złóż kruszyw naturalnych względem linii 

kolejowych (opracował Ł. Machniak) 
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Rys. 6.2. Lokalizacja niezagospodarowanych złóż kruszyw naturalnych względem 

linii kolejowych (opracował Ł. Machniak) 

Transport kruszyw łamanych poza woj. podkarpackie praktycznie 

nie istnieje. Kruszywa piaskowo-żwirowe w niewielkich ilościach transpor-

tuje się do woj. świętokrzyskiego. 

Transportem kolejowym sprowadza się surowce skalne z sąsiednich 

regionów, ale również z Dolnego Śląska (odległości ok. 450 km). Przykła-

dowo z: grupy kopalń koncernu Lafarge (Kopalnia Bazaltu Sulików  

45 000 Mg w 2010 r.; Kopalnia Bazaltu Lubień  40 000 Mg w 2010 r.), 

Koncernu CRH (Kopalnia Bazaltu Targowica – 25 000 Mg w 2010 r.; Ko-

palnia Granitu Gniewków – 25 000 Mg w 2010 r.), Dolnośląskich Surowców 
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Skalnych S.A. (Kopalnia Amfibolitu Piława Górna – 30 000 Mg w 2010 r.; 

Kopalnia Bazaltu Księginki i Bukowa Góra – 40 000 Mg w 2010 r.), Grupy 

Mota-Engil Central Europe (Kopalnia Granitu Górka Sopocka – 60 000 Mg 

w 2010 r.), przedsiębiorstwa Kopalnie Surowców Skalnych S.A. (Kopalnia 

Gabro w Braszowicach i Słupcu – 80 000 Mg w 2010 r.; Kopalnia Melafiru 

Grzędy – 80 000 Mg w 2010 r.), Spółki Strateg – PBG (Kopalnia Melafiru 

Tłumaczów – 15 000 Mg w 2010 r.) oraz Spółki Bazalt S.A. w Wilkowie – 

80 000 Mg w 2010 r. (Strategie i scenariusze..., 2011c).  

Na rys. 6.3 przedstawiono kierunki migracji kruszyw piaskowo-

żwirowych. 

 

Rys. 6.3. Kierunki sprowadzania kruszyw łamanych do województwa podkarpac-

kiego (opracował Ł. Machniak) 
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6.2.2 Określenie ekonomicznie uzasadnionych odległo-

ści przewozu kruszyw pomiędzy producentami a 

odbiorcami 

Podstawową wielkością rozgraniczająca zasięg stosowania transpor-

tu samochodowego w relacji z kolejowym jest ekonomiczny promień prze-

wozu. Jest to odległość transportu samochodowego i kolejowego, przy której 

następuje zrównanie kosztów jednostkowych obu typów transportu – w lewo 

od tego punktu opłaca się stosować transport samochodowy, w prawo – ko-

lejowy. Na wyznaczenie tej odległości ma wpływ wiele czynników: struktu-

ra kosztów transportu kolejowego i samochodowego, wielkość i czas zamó-

wionej usługi transportowej, sezonowość prac budowlanych i drogowych, 

sezonowość wydobycia. Dlatego też zwykle „ekonomicznych promieni 

przewozu” jest kilka. Przyjmują one czasem skrajne wielkości. Na rys. 6.4 

przedstawiono koszty jednostkowe transportu w funkcji odległości, dla 

przykładu na jednorazowej wysyłce 1400 Mg w składzie. Dla kosztów 

transportu samochodowego i kolejowego wyróżniamy trzy promienie eko-

nomicznego przewozu. Na rys. 6.4 zaznaczono tylko jeden, równy 41,7 km. 



 

Rys. 6.4. Koszty jednostkowe transportu kolejowego i samochodowego przy wielkości składu powyżej 1400 Mg. KK3 – 

koszt transportu kolejowego (skład >1400 Mg); KS1, KS2... – koszty transportu samochodowego przewoźnika S1, S2...  

(Łochańska D., Stryszewski M., 2011) 

1
1

2
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W województwie podkarpackim do przewozu kruszyw wykorzystuje 

się transport samochodowy, dlatego też w dalszej części rozdziału określono 

ekonomicznie uzasadniony promień odległości przewozu kruszyw pomiędzy 

producentami a odbiorcami. Średnie odległości transportu na zaspokojenie 

popytu określono poprzez wyznaczenie łącznej pracy transportowej z każde-

go powiatu na zaspokojenie popytu na surowce skalne (Stryszewski M. i in., 

2006).  

W tab. 6.1 przedstawiono analizę odległości transportu w powiatach 

woj. podkarpackiego. Promień okręgu, którego powierzchnia odpowiada 

powierzchni powiatu  r w km, obliczono wg (Stryszewski M. i in., 2006). 

Tab. 6.1. Wyniki analizy odległości transportu w powiatach województwa podkar-

packiego 

Powiaty 
Si, 

km
2
 

ri, 

km 

qi, 

tys. Mg 
Pp 

bieszczadzki 1139,06 19,0 --- --- 

brzozowski 539,24 13,1 761 9969,1 

dębicki 777,48 15,7 1471 23 094,7 

jarosławski 1028,86 18,1 1035 18 733,5 

jasielski 830,78 16,3 414 6748,2 

kolbuszowski 773,61 15,7 128 2009,6 

krośnieński 925,89 17,2 1159 19 934,8 

leski 834,94 16,3 153 2493,9 

leżajski 584,26 13,6 132 1795,2 

lubaczowski 1308,21 20,4 20 408,0 

łańcucki 451,81 12,0 530 6360,0 

mielecki 880,03 16,7 947 15 814,9 

niżański 785,65 15,8 460 7268,0 

przemyski 1213,64 19,7 781 15 385,7 

przeworski 697,27 14,9 393 5855,7 

ropczycko-sędziszowski 548,32 13,2 1036 13 675,2 

rzeszowski 1205,72 19,6 624 12 230,4 

sanocki 1223,65 19,7 72 1418,4 

stalowowolski 831,71 16,3 105 1711,5 

strzyżowski 503,52 12,7 12 152,4 

tarnobrzeski 521,34 12,9 486 6269,4 

Miasto na prawach powiatu 

Rzeszów 115,8 6,1 --- --- 

Krosno 43,5 3,7 --- --- 

Przemyśl 46,15 3,8 --- --- 

Tarnobrzeg 85,39 5,2 --- --- 
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Si – powierzchnia powiatu, ri – promień okręgu, którego powierzchnia odpowiada powierzchni powiatu, 

qi – masa surowców skalnych transportowanych w analizowanym powiecie z miejsc produkcji (wydoby-

cia) do miejsc odbioru, Pp – praca transportera na zaspokojenie popytu analizowanego powiatu 

Na podstawie danych z tab. 6.1 obliczono średni ważony teoretyczny 

promień transportu kruszywa dla regionu Podkarpacia  r  w km, wg (Stry-

szewski M. i in., 2006): 

km

q

rq

r
n

ii

i

n

i

ii

16
10719

6,1713281 











                (6.1), 

gdzie: 

qi  masa surowców skalnych transportowanych w analizowanym powiecie 

z miejsc produkcji (wydobycia) do miejsc odbioru, Mg, 

ri  promień okręgu, którego powierzchnia odpowiada powierzchni powiatu, 

km. 

Obliczony promień  ̅        jest średnioważonym promieniem 

transportu na obszarach powiatów, mierzonym w linii prostej. Uwzględnia-

jąc wskaźnik wydłużenia istniejących dróg w stosunku do odległości linio-

wej (Stryszewski M., 1999) równy 1,3, uzyskuje się średni rzeczywisty pro-

mień przewozu równy 20,8 km. Potwierdza on wykorzystywanie transportu 

samochodowego za jak najbardziej zasadne. Oczywiście należy wziąć pod 

uwagę fakt, że obliczona wartość jest dużym uproszczeniem, ponieważ: 

powierzchnie badanych powiatów są różne, a stosunek wydobywanych kru-

szyw do powierzchni nierówny, eksploatacja kruszyw nie jest równomierna 

na całym obszarze województwa oraz powierzchnie powiatów mają różne 

kształty odbiegające od okręgów (w obliczeniach przyrównywane do okrę-

gów). Powyższe warunki sprawiają, że rzeczywiste odległości transportowe 

ładunków od producentów do odbiorców są dłuższe. 

6.2.3 Wykorzystanie śródlądowych dróg wodnych do 

transportu surowców skalnych 

Żegluga śródlądowa nie jest uwzględniona w priorytetach i działa-

niach inwestycyjnych dotyczących systemu transportowego Podkarpacia. Na 

terenie województwa podkarpackiego przebiega część drogi wodnej Górnej 

Wisły. Górna Wisła to 280-kilometrowy odcinek Wisły od ujścia Przemszy 

do ujścia Sanu. Budowę drogi wodnej rozpoczęto równolegle do budowa-

nych wzdłuż Wisły elektrowni opalanych węglem kamiennym (m.in. Skawi-
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na, Łęg, Połaniec), a głównym jej zadaniem miało być umożliwienie trans-

portu węgla z kopalń z okolic Oświęcimia. W skład tego przedsięwzięcia 

miało wchodzić 18 stopni wodnych, składających się z jazów piętrzących o 

wysokości 3–6 m oraz śluz wielkogabarytowych o wymiarach: długość 190 

m, szerokość 12 m, głębokość 4 m. Śluzy o takich wymiarach są przystoso-

wane do śluzowania barek – konwojów pchanych o ładowności 3500 Mg. 

Do dnia dzisiejszego wykonano 6 stopni wodnych, z których śluzy trzech 

(Łączany, Dąbie, Przewóz) nie spełniają parametrów dla śluzowania zesta-

wów o ładowności 3500 Mg. Poszczególne odcinki drogi wodnej zostały 

zaklasyfikowane do następujących klas (Regionalny Zarząd Gospodarki 

Wodnej): 

 od km 0+600 (początek drogi wodnej) do km 37+500 (wlot do Ka-

nału Łączańskiego) – klasa drogi wodnej – IV, 

 Kanał Łączański (o długości 17,2 km) – klasa kanału – II, 

 od km 57+800 (wylot z Kanału Łączańskiego) do km 92+600 (Śluza 

Przewóz) – klasa drogi wodnej – III, 

 odcinkowi od km 92+600 (śluza Przewóz) do km 295+200 (ujście 

rzeki San) przypisano klasę drogi wodnej – Ib.  

Wisła na odcinku od ujścia Przemszy do stopnia wodnego Przewóz 

(tj. od km 0+000 do km 92+600) posiada warunki żeglugowe umożliwiające 

transport wodny barkami o ładowności 1000 Mg. Na odcinku leżącym w 

granicach woj. podkarpackiego możliwy jest teoretycznie transport barkami 

o ładowności 180 Mg. W praktyce jednak ze względu na niskie stany wód 

oraz nieuregulowany bieg rzeki transport ten jest niemożliwy. 

6.3 Rekultywacja terenów poeksploatacyjnych górnic-
twa skalnego 

Rekultywacja jest nieodłącznym procesem związanym z właściwą 

gospodarką surowcami mineralnymi. Ze względu na dużą ilość kopalń oraz 

powszechność górnictwa kopalin skalnych proces rekultywacji ma ogromne 

znaczenie dla właściwego kształtowania wizerunku branży w odbiorze spo-

łecznym. Odpowiednia rekultywacja terenów po eksploatacji tych kopalin 

nie tylko pozwala na uproduktywnienie terenów zdegradowanych działalno-

ścią górniczą, ale umożliwia również stworzenie wartości dodanej dla społe-

czeństwa i środowiska przyrodniczego. 
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6.3.1 Podstawowe grupy obiektów poeksploatacyjnych 

w górnictwie skalnym 

W górnictwie skalnym wyróżnić można dwie podstawowe grupy 

obiektów poeksploatacyjnych, które według obowiązujących przepisów są 

przedmiotem rekultywacji. Są to wyrobiska po eksploatacji kopalin: 

 kruszyw naturalnych piaskowo-żwirowych wydobywanych spod 

wody,  

 skał zwięzłych eksploatowanych znad wody (eksploatacja lądowa). 

W obrębie tych dwóch grup mieści się znakomita większość obiek-

tów poeksploatacyjnych. Ich wyróżnienie ma sens ze względu na odmienne 

właściwości i wynikające stąd wyzwania dla rekultywacji. 

Kopalnie odkrywkowe surowców skalnych niezależnie od rodzaju 

kopaliny i sposobu wydobywania mają również pewne cechy wspólne. Ce-

chy te mają wpływ na sposób i efekt końcowy rekultywacji, mianowicie: 

 wyrobiska wraz z terenami otaczającymi to obiekty najczęściej ma-

łe, zajmujące niewielkie powierzchnie; duże kopalnie surowców 

skalnych stanowią raczej wyjątki; 

 ze względu na charakter eksploatacji rekultywacja nie jest prowa-

dzona na bieżąco; w praktyce następuje dopiero w fazie likwidacji 

zakładu górniczego; 

 ze względu na wielkość wydobycia oraz wysokość opłaty eksploata-

cyjnej poziom zgromadzonych środków na koncie funduszu likwi-

dacji zakładu górniczego jest stosunkowo niewielki. 

 

Wyrobiska po eksploatacji spod wody kruszyw naturalnych pia-

skowo-żwirowych 

 

Obiekty po eksploatacji kruszyw spod wody to akweny, niewielkie 

zwałowiska nadkładu oraz tereny infrastruktury zakładu przeróbczego. Ze 

względu na sposób eksploatacji nie ma tu wiele przestrzeni dla swobodnego 

wyboru sposobu rekultywacji. Obiekt jest wypełniony wodą i w zależności 

od przeprowadzonej rekultywacji może pełnić różne funkcje. Zwałowiska 

nadkładu są niewielkie. Wynika to z charakteru złóż i rodzaju kopaliny. 

Gdyby nadkład nad złożem stanowił warstwy o dużej miąższości, piasek lub 

żwir ze względów ekonomicznych nie byłby przedmiotem opłacalnej eks-

ploatacji. Utwory zwałowisk z reguły cechują się wysoką przydatnością do 

rekultywacji, jako utwory czwartorzędowe najczęściej stanowią doskonały 

substrat glebowy. Teren po zakładzie przeróbczym wraz z drogami dojaz-

dowymi po usunięciu obiektów zakładu może być poddany rekultywacji w 
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dowolny sposób lub zagospodarowany na inne cele, również przemysłowe 

(Malewski J., 1999). 

Właściwości tych obiektów nie przedstawiają większych trudności 

dla ich rekultywacji i zagospodarowania. Niestety, mimo że nakłady na re-

kultywację w porównaniu do innych gałęzi przemysłu wydobywczego są 

stosunkowo niskie, w polskim górnictwie kopalin piaskowo-żwirowych 

obiekty mogące uchodzić za wzorzec rekultywacji stanowią raczej wyjątki. 

 

Wyrobiska po eksploatacji skał zwięzłych 

 

Wyrobiska po eksploatacji skał zwięzłych mają o wiele bardziej zło-

żony charakter niż wyrobiska po wydobyciu kruszyw żwirowo-piaskowych. 

Są to wyrobiska, zwałowiska nadkładu i odpadów poprzeróbczych, tereny 

zakładu przeróbczego oraz drogi dojazdowe. W wyrobisku wyróżnia się 

zbocza i spąg wyrobiska. Wgłębna część wyrobiska może być zawodniona 

lub sucha. Właściwości podłoża decydujące o przydatności do rekultywacji 

są raczej mało korzystne. Wynika to ze zwięzłego charakteru utworów geo-

logicznych. Zwałowiska nadkładu także i w tym przypadku są niewielkie; 

ich znaczenie dla wyboru sposobu rekultywacji jest pomijalne, choć rośnie 

liczba kamieniołomów ze zwałowiskami o znacznych kubaturach. 

Wyrobiska mogą być stokowe, wgłębne bądź stokowo-wgłębne. 

Przynależność do jednej z tych kategorii znacząco ogranicza możliwości 

przyszłej rekultywacji. Właściwości kamieniołomów również nie pozosta-

wiają wiele przestrzeni dla swobodnego wyboru sposobu ich rekultywacji. 

6.3.2 Uwarunkowania dla wyboru kierunku rekultywacji 

w górnictwie skalnym 

W literaturze i w praktyce górniczej można spotkać wiele propozycji 

nazw kierunków rekultywacji. Najbardziej przystająca do potrzeb górnictwa 

skalnego wydaje się być systematyka proponowana przez J. Malewskiego 

(Malewski J., 1998), obejmująca kierunki: 

 przyrodniczy (zwiększający zasoby przyrody ożywionej, tworzenie 

nisz ekologicznych); 

 rekreacyjno-turystyczny (place zabaw, boiska, amfiteatry, ogrody 

działkowe); 

 rolniczy; 

 leśny; 

 wodny (zbiorniki retencyjne, baseny kąpielowe, stawy rybne); 
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 przemysłowy (składowiska odpadów komunalnych, przemysłowych, 

poeksploatacyjnych, przeróbczych). 

Z ekologicznego punktu widzenia szczególnie w zastosowaniu do 

kamieniołomów bardzo wartościowy jest kierunek przyrodniczy. W wyniku 

naturalnej bądź kierowanej sukcesji wolne nisze ekologiczne, jakimi są wy-

robiska końcowe, zajmowane są przez zespoły roślin i zwierząt, które 

w warunkach naturalnych i dojrzałych ekosystemów nie miałyby szans na 

przeżycie i rozwój (Malewski J., 1999). 

W procesie wyboru sposobu rekultywacji powinno się uwzględnić 

następujące czynniki i kryteria: 

 wewnętrzne, quasi stałe cechy obiektu, których zmiana wiąże się 

z generowaniem nadmiernych kosztów; 

 koszty przedsięwzięcia rekultywacyjnego, zmierzając do ich mini-

malizacji; 

 koszty utrzymania obiektu po rekultywacji, dążąc do tego, aby 

obiekt był samowystarczalny i nie generował nadmiernych kosztów 

utrzymania; 

 oczekiwania i zapotrzebowania społeczne oraz 

 uwarunkowania otoczenia w tym: przyrodnicze, przestrzenne, for-

malne. 

Spośród wymienionych powyżej czynników i kryteriów pierwsze 

trzy wiążą się bezpośrednio z kosztami rekultywacji i kosztami zagospoda-

rowania obiektu.  

Rekultywacja jako integralny etap działalności gospodarczej zwią-

zanej z gospodarką złożem, jak każdy proces gospodarczy, podlega rygorom 

ekonomicznym. Działania rekultywacyjne nie powinny generować nadmier-

nych kosztów. Postulat ten można realizować na etapie eksploatacji, kształ-

tując obiekt z uwzględnieniem przyszłych jego funkcji. Teoretycznie jest to 

możliwe, jednak doświadczenia praktyczne wskazują, że podstawowy cel 

funkcjonowania zakładu górniczego, jakim jest optymalne wykorzystanie 

złoża przy możliwie niskich kosztach oraz cel optymalnego ukształtowania 

wyrobiska pod kątem rekultywacji i przyszłych jego funkcji, są z reguły 

rozbieżne. Szczególnie dotyczy to górnictwa kopalin zwięzłych. Maksymal-

ne wykorzystanie złoża możliwe jest wtedy, gdy ściany eksploatacyjne są 

strome, półki mają minimalną szerokość, a zmiana parametrów wyrobiska w 

procesie rekultywacji jest raczej nierealna. W praktyce rekultywacyjnej w 

kamieniołomach nie zmienia się kształtu wyrobisk końcowych. Raczej do-

stosowuje się sposób rekultywacji i przyszłe funkcje obiektu do kształtu 

wyrobiska. Korekta stanu docelowego kamieniołomu przy zastosowaniu 

środków górniczych prowadzi do generowania nadmiernych kosztów, które 

nie są uzasadnione przyszłymi efektami. 
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To właśnie te wewnętrzne, niezmienne cechy wyrobisk powodują, 

że wybór sposobu rekultywacji kamieniołomów jest ograniczony. Zbocza 

końcowe pozostaną w stanie niezmienionym, a rekultywacja spągu wyrobi-

ska zależy od jego charakteru (wgłębne, stokowe, stokowo-wgłębne) i panu-

jących stosunków wodnych. Jeżeli wyrobisko jest wgłębne, a złoże w trakcie 

eksploatacji było odwadniane, to w wyrobisku nieuchronnie powstanie 

akwen. Zmiana tych uwarunkowań jest technicznie możliwa, ale ze względu 

na koszty mało realistyczna. 

Podobnie jest w przypadku złóż eksploatowanych spod wody. Uwa-

runkowania eksploatacyjne ograniczają wybór kierunku rekultywacji. Do 

wyboru pozostają przyszłe funkcje akwenu poeksploatacyjnego, ale sam 

kierunek wodny rekultywacji jest zdeterminowany sposobem eksploatacji 

złoża. 

 

W procesie wyboru sposobu rekultywacji rzadko uwzględnia się 

problem kosztów utrzymania obiektu po zakończeniu rekultywacji. Dotyczy 

to pożądanych przez społeczeństwo kierunków specjalnych szczególnie 

związanych z rekreacją. Panuje przekonanie, że zbiornik wodny o funkcjach 

rekreacyjnych doprowadzi do rozkwitu ruchu turystycznego, co przełoży się 

na sytuację ekonomiczną gminy. Tymczasem utrzymanie obiektu w odpo-

wiednim stanie po rekultywacji również wiąże się z kosztami, na które sa-

morząd albo przedsiębiorca, do którego należą tereny, często nie jest przygo-

towany. Niejednokrotnie przeszacowuje się wpływy z tytułu rekreacyjnego 

sposobu rekultywacji. W praktyce strumienie tych środków nie równoważą 

kosztów właściwego utrzymania obiektu. W konsekwencji obiekty te nie-

właściwie utrzymywane podupadają i zamiast stanowić atrakcję lokalną, 

stają się obciążeniem dla ich właściciela, a co gorsza, mają niekorzystny 

wpływ na wizerunek górnictwa w odbiorze społecznym. Należy zatem dążyć 

do tego, aby obiekt po rekultywacji nie generował nadmiernych kosztów. 

Postulat ten najlepiej spełnia rekultywacja w kierunku przyrodniczym, zwią-

zana ze zwiększeniem zasobów przyrody ożywionej i nieożywionej. Obiekt 

zrekultywowany w ten sposób staje się niemal samowystarczalny, wnosi do 

otoczenia wartość dodaną, ale nie generuje dodatkowych kosztów. 

Przy wyborze sposobu rekultywacji powinno się uwzględnić uwa-

runkowania społeczne. Pod tym pojęciem należy rozumieć nie tyle oczeki-

wania społeczne, co raczej dostosowanie obiektu i jego funkcji do możliwo-

ści wykorzystania przez społeczność miejscową i przyjezdnych. Realizacja 

kierunku rekreacyjnego w pobliżu dużej aglomeracji miejskiej ma zawsze 

sens ze względu na zapotrzebowanie i dużą liczbę potencjalnych użytkowni-

ków. W opozycji do tego realizacja kompleksu rekreacyjnego z dala od 
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większych miast nie rokuje powodzenia właśnie ze względu na brak poten-

cjału społecznego dla jego wykorzystania. 

Tereny poeksploatacyjne w górnictwie skalnym mają duży potencjał 

przyrodniczy. Dotyczy to zarówno kopalń eksploatujących kruszywa spod 

wody, jak i kamieniołomów. Realizacja kierunku przyrodniczego w części 

terenów poeksploatacyjnych nie wyklucza innych rozwiązań, np. rekreacyj-

nych. W dużych obiektach pogórniczych te sposoby zagospodarowania mo-

gą ze sobą koegzystować. W górnictwie kopalin skalnych zwięzłych strome 

zbocza wyrobisk praktycznie same z siebie stanowią doskonałe siedliska dla 

bytowania niektórych ptaków. W górnictwie kruszyw wydobywanych spod 

wody jeszcze w trakcie eksploatacji zbiorniki wodne są licznie zasiedlane 

przez ptaki. 

Mimo relatywnie łatwej rekultywacji terenów poeksploatacyjnych w 

górnictwie skalnym, doświadczenia polskie skłaniają raczej do krytycznego 

spojrzenia na efekty tej działalności. 

Kopalnie eksploatujące kopaliny piaskowo-żwirowe działają w 

utworach czwartorzędowych. Grunty te, biorąc pod uwagę ich przydatność 

do rekultywacji mają najczęściej doskonałe właściwości glebotwórcze. Stąd 

jeszcze w trakcie eksploatacji porastają spontanicznie bujną roślinnością. 

Fakt ten jest często traktowany jako pretekst do niepodejmowania rzeczywi-

stych działań rekultywacyjnych. Mimo spontanicznego zarastania tereny 

wokół wyrobisk po eksploatacji piasków i żwirów trudno uznać za zrekul-

tywowane. Uwaga ta odnosi się szczególnie do terenów brzegowych, skarp 

wyrobiska, miejsc zwałowania nadkładu, których ukształtowanie powinno 

umożliwiać wygodne i bezpieczne użytkowanie. 

Głównym mankamentem wyrobisk pogórniczych, które z racji zapo-

trzebowania społecznego wykorzystywane są do rekreacji wodnej jest brak 

podstawowych cech zapewniających bezpieczeństwo. Mają zbyt wysokie i 

strome zbocza, nie ma ukształtowanych plaż, stref pieszych, utwardzonych 

dróg dojazdowych, parkingów, itp. Nierzadko z tego właśnie powodu akwe-

ny w wyrobiskach górniczych stają się areną wypadków i utonięć. Doświad-

czenia krajowe wskazują, że zakaz kąpieli nie jest rozwiązaniem skutecz-

nym. Zmiana pewnych parametrów wyrobiska końcowego po eksploatacji 

kruszyw spod wody zwłaszcza w końcowej fazie funkcjonowania zakładu 

górniczego jest możliwa i nie pociąga za sobą nadmiernych kosztów a jej 

efekty mogą znacząco przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa przy-

szłych użytkowników akwenu. 
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6.3.3 Wybrane problemy rekultywacji kopalń odkryw-

kowych surowców skalnych w województwie 

podkarpackim 

W województwie podkarpackim metodą odkrywkową eksploatuje 

się kruszywa piaskowo-żwirowe, surowce ilaste oraz piaskowiec. Kopalnie 

pod względem wydobycia jak i zajmowanej powierzchni należą do obiektów 

małych i bardzo małych. Poza kilkoma wyjątkami wydobycie nie przekracza 

50 tys. Mg rocznie. Ze względu na specyfikę eksploatacji wymienionych 

trzech grup surowców problemy rekultywacji obiektów poeksploatacyjnych 

trzeba analizować oddzielnie.  

Kruszywa piaskowo-żwirowe eksploatuje się przede wszystkim w 

dolinach rzecznych. Ze względu na rozdrobnienie nieruchomości grunto-

wych charakterystyczna jest skoncentrowana eksploatacja w wielu niezależ-

nych i sąsiadujących ze sobą wyrobiskach na jednym złożu. Eksploatacja 

taka jest sprzeczna z zasadą racjonalnej gospodarki zasobami naturalnymi. 

Prowadzi do dużych strat w zasobach w strefach granicznych pojedynczych 

kopalń i nie ułatwia procesu rekultywacji i zagospodarowania terenów po 

zakończeniu eksploatacji. Często ze względu na niewielkie rozmiary wyro-

bisk oraz niewielką deniwelację terenu charakterystyczną dla eksploatacji 

kruszyw piaskowo-żwirowych obiekty pogórnicze wcale nie są rekultywo-

wane. Stosunkowo szybkie wkraczanie roślinności na tereny poeksploata-

cyjne sprawia pozorne wrażenie wykonanej rekultywacji. W rzeczywistości 

tereny te charakteryzuje przestrzenny nieład, który negatywnie rzutuje na 

obraz górnictwa. 

Biorąc pod uwagę wymienione w poprzednich punktach kryteria 

wyboru kierunku rekultywacji najbardziej pożądanym sposobem byłoby 

przywrócenie przyrodniczych warunków siedliskowych przede wszystkim 

poprzez uporządkowanie obszaru eksploatacji i wyrównanie deniwelacji 

terenowych. Tereny eksploatacji kruszyw w dolinach rzecznych raczej nie 

nadają się do prowadzenia działalności gospodarczej np. rolnej czy leśnej, 

jednak ze względu na położenie w korytarzach ekologicznych są cenne pod 

względem przyrodniczym. Ze względu na gęstość zaludnienia w woj. pod-

karpackim i wynikający stąd brak zapotrzebowania społecznego nie wydaje 

się celowe, aby obiekty w dolinach rzecznych były rekultywowane w kie-

runku rekreacyjnym. 

Kopalnie surowców ilastych w woj. podkarpackim to najczęściej 

wyrobiska małe, w których eksploatuje się surowiec powyżej poziomów 

wodonośnych bez prowadzenia odwadniania górotworu. Z punktu widzenia 

przydatności do rekultywacji utwory budujące takie obiekty nie sprawiają 
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trudności. Wyrobiska szybko zarastają w wyniku sukcesji. Problemem w 

przypadku terenów po eksploatacji surowców ilastych jest, podobnie jak w 

przypadku eksploatacji kruszyw, brak rzeczywistej rekultywacji oraz wyko-

rzystywanie przestrzeni wyrobisk do niekontrolowanego składowania odpa-

dów. O ile same niewielkie wyrobiska po eksploatacji surowców ilastych nie 

są zagrożeniem dla środowiska, to wypełnione odpadami bez należytej kon-

troli będą stanowić długotrwałe źródło kontaminacji wód. To ostatnie nega-

tywne zjawisko jest zresztą charakterystyczne dla większości terenów po-

eksploatacyjnych, które nie doczekały się planowej rekultywacji i zagospo-

darowania (Radwanek-Bąk B., 2005).  

Również wśród kamieniołomów woj. podkarpackiego przeważają 

obiekty małe. Wyjątkiem jest kopalnia Lipowica w gminie Dukla. Ze wzglę-

du na ukształtowanie terenu obiekty te nie stanowią „ran w krajobrazie”. 

Najczęściej są mało widoczne (Naworyta W., 2013c). Ze względu na specy-

fikę fliszu karpackiego tereny poeksploatacyjne ulegają szybkiej sukcesji 

naturalnej. Rekultywacja kamieniołomów powinna się sprowadzać do za-

pewnienia bezpieczeństwa przyszłych potencjalnych użytkowników oraz 

uporządkowania terenów spągu wyrobiska. Pożądanym sposobem rekulty-

wacji jest kierunek leśny. Widoczne odsłonięcia skalne w zrekultywowanym 

terenie przyczynią się do zwiększenia atrakcyjności krajobrazowej. Ważne z 

punktu widzenia estetyki przyszłych obiektów poeksploatacyjnych jest upo-

rządkowanie terenów poprzez fizyczną likwidację obiektów zakładu górni-

czego i zakładu przeróbczego – budynków, betonowych fundamentów, ma-

gazynów materiałów wybuchowych. O ile nawet bez przeprowadzenia obo-

wiązkowej rekultywacji w wyniku sukcesji roślinność w ciągu kilkunastu lat 

wkroczy samorzutnie na teren wyrobisk i zwałowisk, to jednak betonowe 

obiekty budowlane będą stanowiły długotrwały negatywny ślad w krajobra-

zie. 

6.3.4 Wnioski 

W podsumowaniu można sformułować następujące wnioski: 

 sposób rekultywacji terenów po eksploatacji kopalin skalnych zde-

terminowany jest cechami samego wyrobiska, co istotnie ogranicza 

rozważania na temat wyboru kierunku rekultywacji; 

 przy projektowaniu działań rekultywacyjnych należy uwzględniać 

koszty rekultywacji, zmierzając do ich optymalizacji oraz koszty 

utrzymania obiektu zrekultywowanego, zmierzając do tego, aby był 

on możliwie samowystarczalny i nie generował nadmiernych kosz-

tów; 
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 w procesie wyboru sposobu rekultywacji i zagospodarowania należy 

uwzględnić uwarunkowania lokalne, nie tylko oczekiwania społecz-

ne, ale przede wszystkim realne potrzeby komunalne, np. związane 

z koniecznością składowania odpadów; 

 tereny poeksploatacyjne ze względu na ukształtowanie, warunki 

wodne, łatwość zarastania i brak czynników toksycznych stanowią 

potencjalnie wartościowe siedliska dla flory i fauny, stąd często już 

w trakcie eksploatacji są renaturyzowane; 

 doświadczenia wskazują, że mimo korzystnych dla rekultywacji 

właściwości terenów poeksploatacyjnych, w sferze tej jest wiele za-

niedbań, a branża nie wykorzystuje własnego potencjału dla popra-

wy wizerunku górnictwa w odbiorze społecznym. 

 

6.4 Ochrona ważnych złóż niezagospodarowanych  
i obszarów perspektywicznych 

Szybka urbanizacja oraz ekspansja obszarów obejmowanych coraz 

bardziej restrykcyjnymi formami ochrony przyrody, jest przyczyną pojawia-

jących się konfliktów związanych z zagospodarowaniem terenu. Dotyczy to 

również ograniczeń związanych z wydobyciem udokumentowanych złóż 

kopalin, a w szerszym kontekście problem ten odnosi się również do tere-

nów uznawanych za perspektywiczne surowcowo. Poza ograniczeniami 

urbanistycznymi oraz środowiskowymi, wyliczyć należy również ogranicze-

nia transportowe oraz społeczne. 

Uwarunkowania urbanistyczne związane są głównie z istniejącą lub 

planowaną zabudową (infrastrukturalną, teletechniczną, przemysłową, 

mieszkaniową, itp.) powierzchni terenu znajdującą się nad złożami udoku-

mentowanymi, jak również obszarami perspektywicznymi czy prognostycz-

nymi. Należy podkreślić, że konflikty na tym tle są dość pospolite, a z mija-

jącym czasem z dużą pewnością będą się nasilać co w znaczący sposób 

ograniczy lub wręcz uniemożliwi zagospodarowywanie nowych złóż. Za-

pewnienie dostępności złóż pociąga za sobą konieczność zablokowania tere-

nu przed innymi formami jego wykorzystania np. przed inwestycjami nawet 

na wiele lat, stając się przyczyną licznych konfliktów planistycznych oraz 

społecznych. Polityka przestrzenna woj. podkarpackiego realizowana po-

przez „Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podkarpac-

kiego” wprowadzony uchwałą Nr XL XIII/522/02 z dnia 30 sierpnia 2002 r., 

który w sposób bardzo ogólny odnosi się do gospodarki surowcami mineral-

nymi zwłaszcza kopalin budowlanych. Plan ten uwzględnia m.in. kierunki 
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działań w zakresie racjonalnego wykorzystania kopalin, zasady ochrony złóż 

oraz zasady wykorzystania kopalin. 

Proponuje się, aby wyniki przeprowadzonej waloryzacji stanowiły 

uzupełniający materiał do wyboru złóż, którym szczególnie należy zapewnić 

ochronę, przy jednoczesnych możliwych ustępstwach w zakresie złóż 

o mniejszych zasobach i/lub zawierających kopalinę niskiej jakości. 

Zgodnie z wynikiem waloryzacji (patrz rozdz. 2.2.4) ochroną należy 

objąć 52 złoża poddane waloryzacji na podstawie kryterium geologiczno-

złożowego zaliczone do kategorii najwyższej (N) i wysokiej ochrony (W). 

Najwyższą ochronę należy zapewnić złożu kamieni łamanych i blocznych 

Brusno. Pozostałe 51 złóż, na podstawie kryteriów złożowo-surowcowych, 

zaklasyfikowane zostało do kategorii wysokiej ochrony (W). Wśród nich 

największy odsetek stanowią złoża kruszyw naturalnych żwirowo-

piaskowych.  

Ochrona najcenniejszych złóż powinna być realizowana poprzez 

traktowanie ich jako strategicznych rezerw surowcowych regionu i wpisanie 

ich w tym charakterze w dokumenty planistyczne woj. podkarpackiego oraz 

poszczególnych gmin, w obrębie których złoża zostały udokumentowane. 

W przypadku złóż z najwyższą ochroną, a więc złóż o znaczeniu po-

nadregionalnym (krajowym) należy zadbać o to, aby w stosunku do nich 

znalazły się odpowiednie zapisy również w dokumentach planistycznych na 

szczeblu państwowym, a organem decyzyjnym powinien być Minister Śro-

dowiska. W chwili obecnej Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania 

Kraju (do 2030 r.) kładzie szczególny nacisk na ochronę złóż surowców 

energetycznych. Niemniej jednak widnieją wyraźne zapisy o konieczności 

wskazania obszarów występowania złóż strategicznych również innych ko-

palin oraz o konieczności zdefiniowania rodzaju działań możliwych do pro-

wadzenia na tych obszarach jeszcze przed rozpoczęciem eksploatacji. 

Innym, równie ważnym, ograniczeniem zagospodarowania złóż jest 

brak istniejącej infrastruktury transportowej umożliwiającej wywóz produ-

kowanych kruszyw. Liczne są przypadki występowania dobrych dróg lokal-

nych do wywozu kruszyw, jednak ze względu na brak akceptacji społecznej 

wynikający głównie z: 

 wzrostu natężenia ruchu samochodów ciężarowych, 

 wzrostu hałasu,  

 degradacji dróg, 

 obniżenia bezpieczeństwa, 

społeczeństwo wymusza na lokalnych władzach wprowadzenie ograniczenia 

dopuszczalnej masy poruszających się samochodów, co skutecznie odstrasza 

potencjalnych inwestorów. 
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Najważniejsze ograniczenia zagospodarowania nowych złóż oraz w 

nieco mniejszym stopniu wydłużania eksploatacji złóż zagospodarowanych 

wynikają jednak z konieczności ochrony walorów przyrody ożywionej i 

krajobrazu. Powierzchnia województwa podkarpackiego pokryta jest licz-

nymi formami obszarowymi ochrony przyrody: 

 2 parki narodowe o powierzchni 47,1 tys. ha, 

 92 rezerwatów przyrody o powierzchni 10,5 tys. ha, 

 10 parków krajobrazowych o powierzchni 282,1 tys. ha, 

 17 Obszarów Chronionego Krajobrazu, o powierzchni 524,1 tys. ha, 

 8 Obszarów Specjalnej Ochrony „Natura 2000” – 505,8 tys. ha, 

 55 Specjalnych Obszarów Ochrony „Natura 2000” – 334,5 tys. ha. 

Łączna ich liczba w woj. podkarpackim wynosi 184, a łączna po-

wierzchnia to ok. 1713 tys. ha, przy czym nadmienić należy, iż poszczególne 

formy nakładają się na siebie, co w rezultacie daje ok. 1050 tys. ha, czyli ok. 

59% powierzchni województwa.  

Uwarunkowania środowiskowe dotyczą zarówno złóż zagospodaro-

wanych, obecnie nieeksploatowanych, jak również obszarów perspekty-

wicznych. 

Lokalizację złóż zagospodarowanych na tle obszarów chronionych 

przedstawiono na rys. 6.5, złóż niezagospodarowanych na rys. 6.6, a obsza-

rów perspektywicznych na rys. 6.7. 



 

Rys. 6.5. Lokalizacja zagospodarowanych złóż surowców skalnych na tle form ochrony w województwie podkarpackim  

(opracował Ł. Machniak) 
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Rys. 6.6. Złoża perspektywiczne i rezerwowe surowców skalnych na tle obszarów chronionych w województwie podkarpackim  

(opracował Ł. Machniak) 
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Rys. 6.7. Obszary perspektywiczne występowania surowców skalnych na tle obszarów chronionych w województwie podkarpackim 

(opracował Ł. Machniak)
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W grupie zagospodarowanych złóż piasku i żwiru, identyfikuje się 

65 złóż pokrywających się przynajmniej z jedną formą ochrony przyrody. 

Zasoby bilansowe w tych złożach wynoszą 106 260 tys. Mg (54%), a prze-

mysłowe 48 442 tys. Mg (57%). Najwięcej, aż 50 złóż, znajduje się w grani-

cach obszarów chronionego krajobrazu, 24 złoża położone są na obszarach 

Natura 2000 (rys. 6.8) (Kozioł W., Machniak Ł., Łochańska D., 2011). 

 

Rys. 6.8. Zasoby zagospodarowanych złóż piasku i żwiru położonych w obszarach 

przyrodniczo cennych w województwie podkarpackim (opracował Ł. Machniak) 

Z kolei w grupie złóż kamieni łamanych i blocznych, zidentyfiko-

wano 11 złóż pokrywających się przynajmniej z jedną formą ochrony przy-

rody. Zasoby bilansowe w tych złożach wynoszą 59 165 tys. Mg (100%), a 

przemysłowe 9859 tys. Mg (100%). Najwięcej złóż znajduje się w granicach 

parków krajobrazowych (rys. 6.9). 
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Rys. 6.9. Zasoby zagospodarowanych złóż kamieni łamanych i blocznych położo-

nych w obszarach przyrodniczo cennych w województwie podkarpackim (opraco-

wał Ł. Machniak) 

Na złożach obecnie eksploatowanych, problem uwarunkowań śro-

dowiskowych pojawia się w momencie wygaśnięcia ważności koncesji. 

Uzyskanie nowej koncesji na eksploatację złoża położonego na obszarach 

chronionych lub w jego sąsiedztwie będzie zakwalifikowane przez organ 

decyzyjny do sporządzenia oceny oddziaływania na środowisko. Wyjątkiem 

od tego mogą być inwestycje na złożach, dla których wydawana jest tzw. 

„mała koncesja”. 

Również w przypadku złóż niezagospodarowanych znacząca część 

zasobów znajduje się w konflikcie lokalizacyjnym z formami ochrony przy-

rody. W grupie piasków i żwirów identyfikuje się 15 złóż położonych w 

parkach krajobrazowych, 78 złóż w obszarach Natura 2000, 93 złoża w ob-

szarach chronionego krajobrazu. Przynajmniej w jednej formie ochrony wy-

stępuje 144 złóż, których zasoby bilansowe stanowią 43% wszystkich złóż 

niezagospodarowanych w tej grupie (rys. 6.10). 
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Rys. 6.10. Zasoby niezagospodarowanych złóż piasku i żwiru położonych w obsza-

rach przyrodniczo cennych w województwie podkarpackim (opracował Ł. Mach-

niak) 

Z kolei w grupie kamieni łamanych i blocznych identyfikuje się 1 

złoże w parku narodowym, 17 złóż w parkach krajobrazowych, 14 złóż w 

obszarach Natura 2000 oraz 12 złóż w obszarach chronionego krajobrazu. 

Przynajmniej w jednej formie ochrony występuje 30 złóż, których zasoby 

bilansowe stanowią 95% wszystkich złóż niezagospodarowanych w tej gru-

pie (rys. 6.11). 
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Rys. 6.11. Zasoby niezagospodarowanych złóż kamieni łamanych i blocznych poło-

żonych w obszarach przyrodniczo cennych w województwie podkarpackim (opra-

cował Ł. Machniak) 

Z przedstawionych danych rysuje się dość poważny problem, 

mogący istotnie wpłynąć na możliwość zagospodarowania udokumento-

wanych złóż kopalin, z których produkuje się kruszywa naturalne. Należy 

również zaznaczyć, że w przypadku wielu złóż nieobjętych bezpośrednim 

konfliktem lokalizacji, w najbliższym otoczeniu (do 500 m) występuje 

przynajmiej jedna z form ochrony przyrody. Również te złoża mogą okazać 

się trudne do zagospodarowania. 

W stosunku do wyznaczonych obszarów prognostycznych występo-

wania złóż surowców skalnych określono, jaki udział powierzchni tych ob-

szarów znajduje się w poszczególnych formach ochrony przyrody (tab. 6.2). 
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Tab. 6.2. Powierzchnia obszarów perspektywicznych złóż surowców skalnych 

w granicach form ochrony przyrody 

Kopalina 

Powierzchnia, ha 
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Piaski i żwiry 38 116 --- 20 570 8200 4000 

Kamienie łamane i bloczne 1680 38 70 1000 620 980 

Surowce ilaste 5790 --- --- --- 600 650 

W tab. 6.3 przedstawiono szacunkowy udział ilości zasobów perspektywicz-

nych będących w konflikcie lokalizacyjnym z poszczególnymi formami 

ochrony przyrody, zakładając że udział zasobów prognostycznych jest rów-

ny procentowi powierzchni w konflikcie. 

Tab. 6.3. Zasoby obszarów perspektywicznych złóż surowców skalnych w granicach 

form ochrony przyrody 
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Piaski i żwiry 152 216 --- 80 2276 32 747 15 974 

Kamienie łamane i bloczne 70 582 1596 2941 42 013 26 048 41 173 

Surowce ilaste 86 669* --- --- 659 8981 9730 

* tys. m3 
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Przedstawione w tabelach 6.2 i 6.3 dane nie uwzględniają nakładania 

się form ochrony przyrody. Biorąc pod uwagę powyższe, powierzchnia ob-

szarów perspektywicznych, w poszczególnych grupach surowcowych, będą-

ca w konflikcie lokalizacyjnym, przynajmniej z jedną formą ochrony przy-

rody, wynosi: 

 dla piasków i żwirów – 12 100 ha (32%), 

 dla kamieni łamanych i blocznych – 1680 ha (100%), 

 dla surowców ilastych – 1250 ha (22%). 

Dla przyjętego wcześniej założenia ilość zasobów perspektywicznych będą-

ca w konflikcie lokalizacyjnym wynosi: 

 dla piasków i żwirów – 48 320 tys. Mg, 

 dla kamieni łamanych i blocznych – 70 580 tys. Mg, 

 dla surowców ilastych – 18 700 tys. m3. 

Aktualizacja stanu zasobów złóż, spowodowanego ich ubytkiem 

wskutek zabudowy terenu oraz położenia w obszarach przyrodniczo cen-

nych, jest dokonywana stosunkowo rzadko w przypadku złóż niezagospoda-

rowanych, jak również obszarów perspektywicznych zasobowo. Najczęściej 

stan zasobów nie jest korygowany i stwarza przekłamanie wielkości fak-

tycznie dostępnych rezerw zasobowych.  
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7 Podsumowanie i wnioski końcowe 

 . K  i ł
*
, Ł. Machniak

*
, A. Ciepliński

*
 

 

W województwie podkarpackim zajmującym ok. 5,7% powierzchni 

kraju (11. miejsce wśród 16 województw) zamieszkuje niewiele ponad 5% 

ludności (9. miejsce), wytwarzane jest 3,7% PKB, a PKB na głowę 1 miesz-

kańca w 2010 r. stanowił ok. 67% średniej krajowej. Udział produkcji prze-

mysłowej w PKB woj. podkarpackim wynosi 30% i jest to ok. 5% produkcji 

przemysłowej kraju (Rocznik statystyczny…, 2010). W strukturze sektoro-

wej przemysłu ważne miejsce zajmują przemysły: lotniczy, elektroniczny, 

chemiczny, spożywczy, a także szklarski, materiałów budowlanych, drzew-

ny oraz lekki. 

Podkarpacie należy do średnio zasobnych w złoża kopalin skalnych 

(Radwanek-Bąk B., 2012). Na terenie województwa znaczenie surowcowe 

mają utwory trzeciorzędowe i czwartorzędowe. W utworach trzeciorzędo-

wych wyróżnić należy następujące jednostki: 

 piaskowcową związaną z fliszem karpackim, główne znaczenie mają 

piaskowce cergowskie, krośnieńskie, kliwskie, lgockie, znajdujące 

zastosowanie w drogownictwie i budownictwie; 

 piasków kwarcowych o wysokiej czystości, jako potencjalny suro-

wiec do produkcji silikatów, a niekiedy piasków szklarskich; 

 ilasto-mułową, głównie iłów krakowieckich, jako kopalin ceramiki 

budowlanej. 

W utworach czwartorzędowych występuje kilka jednostek surowcowych o 

różnym położeniu w profilu stratygraficznym i rozprzestrzenieniu, a to: 

 piaski i żwiry rzeczne (kruszywo piaskowo-żwirowe); ich występo-

wanie jest związane z dolinami rzeki Sanu i Wisłoki, w mniejszym 

stopniu Wisłoka, Jasionki, Ropy oraz Wisły;  

 piaski i żwiry wodnolodowcowe (kruszywo piaskowo-żwirowe); 

 piaski wydmowe, przeważnie kwarcowe do produkcji cegły wapien-

no-piaskowej i betonów komórkowych. 

Udokumentowana baza zasobów geologicznych woj. podkarpackie-

go obejmuje łącznie 14 grup (bez torfu) surowców skalnych o łącznych za-

sobach przekraczających 2,5 mld Mg (Bilans…, 2012), w tym: kruszywa 

                                                      
* AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, Katedra 

Górnictwa Odkrywkowego 
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piaskowo-żwirowe – 1,27 mld Mg (4. miejsce w kraju), kamienie łamane i 

bloczne – 522 mln Mg (4. miejsce), surowce ilaste ceramiki budowlanej – 

301 mln Mg (3. miejsce). Na obszarze województwa rozpoznanych jest 1015 

złóż surowców skalnych, w tym: 744 złoża kruszyw piaskowo-żwirowych, 

50 złóż kamieni łamanych i blocznych, 174 złoża ceramiki budowlanej (wg 

stanu na 31.12.2011 r.). 

W skali krajowej i regionalnej duże znaczenie mają złoża piaskow-

ców których łączne zasoby stanowią ok. 35% zasobów krajowych, a ich 

wydobycie systematycznie rośnie (1,7 mln Mg w 2011 r., w tym ze złoża 

Lipowica II-1 – 1,4 mln Mg), co stanowi ok. 23% wydobycia krajowego. 

Zasoby żwirów i piasków stanowią obecnie ok. 7,4% zasobów kra-

jowych, ich wydobycie w okresie 2007–2011 wzrosło pięciokrotnie osiąga-

jąc w 2011 r. poziom ponad 24 mln Mg/rok (9,7% wydobycia krajowego – 

2. miejsce w kraju). 

Województwo podkarpackie jest jedynym województwem, w któ-

rym prowadzone jest wydobycie łupka menilitowego, wydobywanego głów-

nie w złożu Futoma (pow. rzeszowski), w ilości ok. 90 tys. Mg. Duże poten-

cjalne zasoby tej kopaliny nie rokują jednak perspektyw rozwoju wydobycia 

ze względu na niskie właściwości fizyko-mechaniczne i ograniczone zasto-

sowanie, głównie w budownictwie. 

Podkarpacie zajmuje ważną pozycję w wydobyciu i produkcji wyro-

bów wytwarzanych z surowców ilastych ceramiki budowlanej (1. w kraju). 

Wielkość wydobycia w 2011 r. wynosiła ok. 700 tys. Mg. Kryzys gospodar-

czy spowodował jednak, że w 2012 r. wydobycie bardzo wyraźnie zmalało, 

obniżając się do 276 tys. Mg. Jest to największy spadek w ciągu ostatnich 6 

lat i związany z pogarszającą się kondycją branży produkcji materiałów bu-

dowlanych wykorzystujących ten surowiec w województwie. 

Poza kruszywami naturalnymi (żwirowo-piaskowymi i łamanymi) 

oraz surowcami ilastymi ceramiki budowlanej w woj. podkarpackim udo-

kumentowano i są eksploatowane złoża: 

 piasków kwarcowych do produkcji cegły wapienno-piaskowej: Kul-

no (rejon Leżajska) o zasobach bilansowych 3,15 mln Mg, wydoby-

ciu 36 tys. Mg i wystarczalności 87 lat oraz Lipa I – złoże eksploat-

owane okresowo; 

 surowców do prac inżynierskich (6 eksploatowanych złóż o łącz-

nych zasobach – 2,02 mln m3, wydobyciu 556 tys. m3 i wystarczal-

ności 4 lat). 

Surowce te mają znaczenie głównie lokalne. 

Wielkość udokumentowanych zasobów bilansowych w zasadzie zapewnia 

odpowiednią ich wystarczalność, w stosunku do wielkości wydobycia (od-
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niesiono do wydobycia maksymalnego w 2011 r.). Wskaźnik ten dla po-

szczególnych typów złóż wynosi odpowiednio: 

 kruszywa piaskowo-żwirowe – 52 lata, 

 kamienie łamane i bloczne – 305 lat, 

 surowce ilaste ceramiki budowlanej – 427 lat, 

 piaski kwarcowe do produkcji cegły – 801 lat. 

Wymienione powyżej wskaźniki w porównaniu do zasobów krajowych są 

dla zasobów kruszyw łamanych oraz piasków kwarcowych wyższe (kamie-

nie łamane i bloczne – 123 lata, piaski kwarcowe – 347 lat), a dla pozosta-

łych kopalin niższe (kruszywa piaskowo-żwirowe – 69 lat, surowce ilaste – 

875 lat, itd.). 

Wskaźniki wystarczalności zasobów przemysłowych, czyli zasobów 

dla wydobycia których wydano koncesje, są jednak znacząco mniejsze i są 

one również mniejsze w porównaniu do wskaźników krajowych, a to: 

 kruszywa piaskowo-żwirowe – 5 lat (dla kraju 12 lat), 

 kamienie łamane i bloczne – 5 lat (dla kraju 40 lat), 

 surowce ilaste ceramiki budowlanej – 25 lat (dla kraju 70 lat), 

 piaski kwarcowe – 18 lat (dla kraju 28 lat). 

Niskie wskaźniki wystarczalności zasobów przemysłowych kruszyw 

naturalnych (piaski i żwiry – 5 lat (!), kamienie łamane – 5 lat (!)) oznaczają, 

że eksploatowane zasoby tych złóż są na wyczerpaniu i podmioty górnicze 

muszą się ubiegać o uzyskanie nowych koncesji. 

Udokumentowane i eksploatowane złoża surowców skalnych skon-

centrowane są w kilku centrach górniczych, tj.: kruszywa piaskowo-żwirowe 

niemal w 80% eksploatowane są w powiatach: dębickim, mieleckim, jaro-

sławskim, przemyskim, ropczycko-sędziszowskim, łańcuckim, brzozow-

skim. W górnych biegach rzek, wzdłuż których zalegają złoża żwirów i pia-

sków, przewagę ma frakcja żwirowa zazwyczaj z otoczakami, zaś na północ 

od linii Dębica – Rzeszów – Jarosław dominują złoża piasków, niekiedy o 

dużych zasobach (Radwanek-Bąk B., 2012). 

Kruszywa łamane wydobywane są głównie (ok. 86% produkcji) w 

powiecie krośnieńskim; surowce ilaste ceramiki budowlanej – głównie (ok. 

85% produkcji) w powiatach: kolbuszowskim, niżańskim i tarnobrzeskim; 

piaski kwarcowe w powiecie leżajskim (Kulno – rej. Leżajska). 

Wg stanu na 31.12.2011 r. w woj. podkarpackim było 609 niezago-

spodarowanych złóż surowców skalnych (poza surowcami do prac inżynier-

skich), z czego najliczniejszą grupą (437 złóż) były złoża piaskowo-żwirowe 

o łącznych zasobach 1,02 mld Mg, czyli ponad 4-krotnie większych od za-

sobów złóż zagospodarowanych, w tym 60% udokumentowane jest w po-

wiatach: jarosławskim (25%), przemyskim (19%), przeworskim (16%). 
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Największe zasoby ma złoże Radawa (231,3 mln Mg) w powiecie jarosław-

skim, złoże Wyszatyce (99 mln Mg) w powiecie przemyskim i złoże Ubie-

szyn (52,1 mln Mg) w powiecie przeworskim. 

 

W 38 niezagospodarowanych złożach kamieni łamanych i blocznych 

udokumentowano łącznie ok. 459 mln Mg zasobów, przede wszystkim pia-

skowca – 449 mln Mg. Zasoby tego surowca zlokalizowane są głównie w 

powiecie sanockim i bieszczadzkim. 

Stosunkowo liczne niezagospodarowane złoża surowców ilastych 

ceramiki budowalnej występują w 18 z 21 powiatów woj. podkarpackiego 

(111 złóż). Łącznie udokumentowano 236,2 mln Mg zasobów, w tym ok. 

50% w powiatach: rzeszowskim (19%), przeworskim (18%) i przemyskim 

(13%). Największe zasoby udokumentowano w złożu Przeworsk – 25,9 mln 

Mg i w złożu Kamień – 21,1 mln Mg. 

Obszary perspektywiczne i prognostyczne zasobów surowców skal-

nych występują (Koźma J. i in., 2013): 

 we wschodniej części woj. podkarpackiego w obrębie granic mezo-

regionu Dolina Dolnego Sanu – dla złóż piasków i żwirów; 

 w dolinie rzeki Wisłoki (mezoregiony Dolina Wisłoki, Pradolina 

Podkarpacka, Pogórze Strzyżowskie, Pogórze Jasielskie) – dla złóż 

piasków i żwirów; 

 w dolinie rzeki Ropy (mezoregiony Obniżenie Gorlickie i Pogórze 

Jasielskie) – dla złóż piasków i żwirów; 

 w zachodniej części województwa w widłach rzek Wisłoki i Wisły, 

w granicach Doliny Nadwiślańskiej – większe obszary perspekty-

wiczne dla złóż piasków; 

 w południowej części Pogórza Dynowskiego i w mezoregionach Be-

skid Niski, Bieszczady w obrębie morskich utworów kredowych i 

trzeciorzędowych – izolowane obszary dla złóż piaskowców; 

 w północno-wschodniej części województwa w obrębie mezoregio-

nu Roztocza – nieliczne obszary w rejonach wychodni organoge-

nicznych utworów trzeciorzędowych wapieni; 

 w południowej części mezoregionu Płaskowyż Tarnogrodzki – per-

spektywiczne złoża surowców ilastych. 

Łącznie w obszarach perspektywicznych szacuje się zasoby prognostyczne 

(w kat. D1) w następującej wielkości (Koźma J. i in., 2013): 

 kamienie łamane i bloczne – ok. 70,5 mln Mg, 

 kruszywa piaskowo-żwirowe – ok. 152 mln Mg, 

 surowce ilaste – ok. 86 mln Mg. 
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Zatem zasoby tych złóż nie są duże, dodatkowo część z nich zalega w obsza-

rach chronionych. 

Infrastruktura transportowa, a szczególnie drogowa na Podkarpaciu, 

tworzy system powiązany i spójny z układem transportowym sąsiednich 

województw. Układ dróg kołowych i linii kolejowych jest różny w połu-

dniowej oraz północnej części województwa, a wynika to z ukształtowania 

terenu (część południowa – górska, północna – nizinna). Podstawowe 

wskaźniki charakteryzujące infrastrukturę drogową i kolejową są porówny-

walne do wartości ogólnokrajowych. Dla linii kolejowych znacznie niższe są 

wskaźniki dotyczące linii zelektryfikowanych (znacznie mniejsza ich dłu-

gość).  

Zdecydowana większość zagospodarowanych złóż piasków i żwirów 

znajduje się w centralnej części województwa, na linii Dębica – Rzeszów – 

Radymno – Przemyśl, a więc pokrywa się prawie w całości z przebiegiem 

drogi krajowej nr 4. Złoża kruszyw żwirowo-piaskowych zlokalizowane są 

również w północnej części województwa, przy czym są to złoża o znacznie 

wyższym punkcie piaskowym, czyli o większej zawartości piasków w sto-

sunku do cenniejszych żwirów. Z kolei zagospodarowane złoża surowców 

skalnych (głównie piaskowce) znajdują się w południowej części wojewódz-

twa i geograficznie związane są z Karpatami. 

Wielkość wydobycia i produkcji surowców skalnych dostosowana 

jest do wielkości i struktury popytu na poszczególne produkty i ich asorty-

menty. Znaczący deficyt obserwuje się jedynie w segmencie kruszyw łama-

nych ze skał zwięzłych, które są sprowadzane z innych regionów kraju 

(Dolny Śląsk, Świętokrzyskie, Małopolska), jak również krajów ościennych 

(Ukraina, Słowacja). Spedycja kruszyw wewnątrz województwa realizowana 

jest tylko i wyłącznie z wykorzystaniem transportu samochodowego. Z kolei 

sprowadzanie kruszyw spoza województwa i granicy kraju realizowane jest 

zarówno transportem samochodowym (z woj. małopolskiego i świętokrzy-

skiego, Słowacja), jak i kolejowym (woj. dolnośląskie i świętokrzyskie, 

Ukraina).  

Jednym z ważniejszych zagadnień logistycznych na najbliższą przy-

szłość jest umożliwienie sprawnego transportu kruszyw na planowane duże 

inwestycje infrastrukturalne, które znajdują się w obrębie zakładów górni-

czych kruszyw na Podkarpaciu. Do ważnych inwestycji zaliczyć należy takie 

przedsięwzięcia, jak: budowę drogi ekspresowej S19 Kuźnica Białostocka – 

Barwinek oraz S74 Sulejów – Nisko, zwłaszcza odcinków zlokalizowanych 

na terenie województwa oraz w odległości ok. 50 km od jego granic.  

Identyfikacja istniejących ograniczeń w ruchu pojazdów o masie 

przekraczającej 15 Mg, może komplikować potoki dostaw kruszyw na bu-
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dowę drogi S19 na odcinku Rzeszów – Nisko, a w szczególności na kierun-

ku zachód-wschód (z kopalń świętokrzyskich oraz z kopalń zlokalizowanych 

w okolicach Mielca). Ograniczenia te występują na drogach wojewódzkich 

nr 875, 861, 872. Jedyną drogą wojewódzką bez wprowadzonego ogranicze-

nia jest droga nr 871, która z tego względu może być szczególnie obciążona 

ruchem samochodów ciężarowych. Likwidacja ograniczeń w ruchu na wy-

mienionych drogach stworzy alternatywne trasy dla dostaw kruszyw, co 

może wpłynąć na rozłożenie się ruchu ciężarowego, bez nadmiernego obcią-

żenia drogi nr 871. 

Ograniczenia na drogach wojewódzkich istotnie zmniejszają rów-

nież konkurencyjność małych zakładów górniczych zlokalizowanych w po-

wiecie leskim (złoże Huczwice i Rabe), gdyż przeważająca liczba ograni-

czeń znajduje się w części południowej województwa. Stanowić to może 

również barierę dla zagospodarowania pozytywnie zwaloryzowanych złóż 

kamieni łamanych i blocznych  – Otryt oraz Sękowiec. 

Ze względu na przyczynę wprowadzenia większości ograniczeń na 

drogach wojewódzkich, złego stanu technicznego mostów, uzyskanie zezwo-

lenia na przejazd ponadnormatywny może być niemożliwe. 

W latach 2014–2020 głównym „konsumentem” kruszyw żwirowo-

piaskowych będzie budownictwo drogowe, kolejowe oraz kubaturowe. Bio-

rąc pod uwagę nowy budżet UE i możliwe do uzyskania przez Polskę dofi-

nansowanie projektów inwestycyjnych można zakładać, że zapotrzebowanie 

i wydobycie kruszyw żwirowo-piaskowych w latach 2014–2020 powinno się 

kształtować na poziomie co najmniej 13–15 mln Mg/rok. Natomiast produk-

cja kruszyw łamanych powinna wynosić 1,5–2 mln Mg/rok i jest to wielkość 

znacznie mniejsza od zapotrzebowania, w związku z czym konieczne będzie 

sprowadzanie dobrych jakościowo kruszyw łamanych z województw: dolno-

śląskiego, opolskiego i małopolskiego. 

W województwie podkarpackim ok. 70% zakładów górniczych kru-

szyw żwirowo-piaskowych eksploatuje rocznie poniżej 50 tys. Mg, a tylko w 

3 kopalniach wydobywa się powyżej 0,5 mln Mg/rok. Rozdrobnienie wydo-

bycia kruszyw (głównie żwirowo-piaskowych) wynika z kilku przyczyn z 

których należy wymienić: 

 lokalizację dostępnych złóż (często małych) na znacznej powierzch-

ni województwa, 

 stosunkowo niski koszt wydobycia kruszyw w porównaniu do kosz-

tu dostawy na większe odległości, 

 powszechność zastosowania kruszyw w budownictwie, 

 uwarunkowania środowiskowe, formalno-prawne i własnościowe 

związane z wydobyciem. 
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Wszystkie surowce skalne w województwie eksploatowane są od-

krywkowo, w wyrobiskach lądowych, spod lustra wody lub lądowo-

podwodnych. 

Do wydobycia kruszyw żwirowo-piaskowych stosuje się głównie 

eksploatację wgłębną spod lustra wody (w ponad 80%), skały zwięzłe, z 

których produkowane są kruszywa łamane i inne produkty, eksploatowane 

są w wyrobiskach: stokowych, stokowo-wgłębnych, zaś surowce ilaste wy-

dobywane są głównie z lądowych wyrobisk wgłębnych. 

Urabianie złoża i nadkładu odbywa się trzema metodami: 

1. mechanicznie, 

2. hydraulicznie, 

3. z zastosowaniem materiałów wybuchowych 

W ostatnim dwudziestoleciu należy odnotować duży postęp dokona-

ny w technologii i organizacji procesów urabiania i przeróbki kopalin. W 

kraju, jak i również w woj. podkarpackim, wprowadzonych zostało wiele 

innowacyjnych rozwiązań w zakresie: 

 zwiększenia skali mechanicznego urabiania średniozwięzłych skał 

oraz zwięzłych brył ponadwymiarowych; 

 zastosowania nowych bardziej efektywnych sposobów wydobycia 

kruszyw spod lustra wody (pogłębiarki ssące, zgarniarki linowe, a 

ostatnio nowej konstrukcji pogłębiarki wieloczerpakowej); 

 zastosowania przejezdnych (mobilnych) i przewoźnych (semimobil-

nych) zestawów krusząco-sortujących; 

 zastosowania nowoczesnych materiałów wybuchowych i środków 

monitoringu oddziaływania robót strzałowych na otoczenie; 

 zastosowania nowoczesnych systemów monitorowania prac maszyn 

i urządzeń. 

Eksploatowane złoża kruszyw piaskowo-żwirowych mają coraz 

większą zawartość frakcji drobnych – piaskowych, poniżej 2 mm, co zwią-

zane jest z koniecznością eksploatacji złóż gorszych jakościowo. Problem 

ten szczególnie dotyczy Polski Północnej, gdzie eksploatuje się złoża o 

punkcie piaskowym 80% i więcej, ale również w woj. podkarpackim wzrasta 

zawartość piasku w eksploatowanych złożach (obecnie wynosi 40–65%, a 

niekiedy więcej). Dotychczas na frakcje te jest nieduże zapotrzebowanie 

odbiorców i w większości zakładów górniczych trafiają one z powrotem do 

wyrobisk (zbiorników) poeksploatacyjnych (są po prostu topione). W wielu 

krajach zachodnich (Holandia, Niemcy) frakcje drobne są wykorzystywane 

do produkcji różnego typu piasków specjalistycznych oraz do betonów. 

W Polsce nowym, innowacyjnym pomysłem zagospodarowania pia-

sków drobnych jest zastosowanie ich do produkcji betonu i zastąpienie zwy-
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kłego betonu konstrukcyjnego cementowym kompozytem drobnoziarnistym. 

Nowy kierunek zastosowań drobnych frakcji kruszyw uzasadnia potrzebę 

ich selekcji i oddzielnego składowania. 

Eksploatacja surowców skalnych oddziałuje na kilka elementów 

środowiska, a m.in. powoduje przekształcenia rzeźby terenu oraz czasową 

degradację gleb, może wywoływać zmiany stosunków wodnych, wpływać 

na jakość wód powietrza, jak również wpływać na świat roślin, zwierząt, 

niekiedy także na dziedzictwo kulturowe człowieka. 

Należy podkreślić, że oddziaływanie górnictwa surowców skalnych 

na krajobraz nie ma charakteru jednoznacznie negatywnego. W wielu przy-

padkach działalność kopalń surowców skalnych przyczynia się do uatrak-

cyjnienia krajobrazu poprzez odsłonięcia ciekawych utworów skalnych oraz 

poprzez stworzenie nowych atrakcyjnych form morfologicznych (Chodak 

M., 2013). 

Ogólnie można stwierdzić, że oddziaływanie górnictwa surowców 

skalnych woj. podkarpackiego na środowisko wód podziemnych jest w prak-

tyce niewielkie. Ograniczeniu wpływu sprzyja duże rozproszenie produkcji, 

dominacja zakładów o niewielkim wydobyciu, a także wdrożone technologie 

eksploatacji. Z wydobyciem kruszyw naturalnych wiąże się prowadzenie 

prac w strefie niezawodnionej, zaś w przypadku podjęcia eksploatacji poni-

żej zwierciadła wód podziemnych wdrażane są technologie wydobycia spod 

wody. Prowadzenie robót nie wymaga więc odwodnienia złoża. W przypad-

ku eksploatacji złóż kruszyw łamanych dominują wyrobiska stokowe, a pra-

ce wydobywcze prowadzone są zazwyczaj powyżej zwierciadła wody. Stra-

ty, jakie ponosi środowisko, a także ludzie, wywołane eksploatacją złóż 

m.in. surowców skalnych, są z reguły kompensowane przez kopalnie. 

Rekultywacja jest nieodłącznym procesem związanym z właściwą 

gospodarką surowcami mineralnymi. Ze względu na dużą liczbę kopalń oraz 

powszechność odkrywkowego górnictwa skalnego, proces rekultywacji ma 

duże znaczenie dla właściwego kształtowania oceny branży kruszyw w od-

biorze społecznym. Odpowiednia rekultywacja terenów po eksploatacji tych 

kopalin nie tylko pozwala na przywrócenie terenów czasowo zdegradowa-

nych działalnością górniczą, ale umożliwia stworzenie wartości dodanej dla 

społeczeństwa i środowiska przyrodniczego. Przy projektowaniu zamierzeń 

rekultywacyjnych należy w większym stopniu niż dotychczas uwzględniać 

nakłady finansowe na rekultywację, mając na celu ich optymalizację w ra-

mach przyjętych odpowiednio uzasadnionych kierunków rekultywacji oraz 

koszty utrzymania obiektu zrekultywowanego, dążąc do tego, aby był on w 

tym względzie możliwie samowystarczający i nie generował nadmiernych 

kosztów (Naworyta W., 2013a,b). 
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W procesie wyboru sposobów (kierunków) rekultywacji i zagospo-

darowania należy uwzględniać uwarunkowania lokalne, nie tylko oczekiwa-

nia społeczne, ale przede wszystkim realne potrzeby komunalne, np. skła-

dowanie odpadów, itp. 

Dotychczasowe doświadczenia wskazują, że mimo korzystnych dla 

rekultywacji właściwości terenów poeksploatacyjnych (renaturyzowane 

siedliska dla flory i fauny), w sferze tej jest wiele zaniedbań, a branża nie 

wykorzystuje własnego potencjału dla poprawy wizerunku górnictwa w od-

biorze społecznym. 

 

Jednym z kilku pojawiających się problemów jest urbanizacja oraz 

ekspansja obszarów obejmowanych coraz bardziej restrykcyjnymi formami 

ochrony przyrody. Jest to przyczyną pojawiających się konfliktów związa-

nych z zagospodarowaniem terenu. Dotyczy to również ograniczeń wynika-

jących z gospodarczego wykorzystania złóż kopalin, przede wszystkim tere-

nów, na których udokumentowano już złoża kopalin, a w szerszym kontek-

ście problem ten odnosi się również do terenów uznawanych za perspekty-

wiczne surowcowo.  

Jednak znacznie większe ograniczenia zagospodarowania nowych 

złóż oraz w nieco mniejszym stopniu wydłużania eksploatacji złóż zagospo-

darowanych wynikają z konieczności ochrony walorów przyrody ożywionej 

i krajobrazu.  

Powierzchnia Podkarpacia pokryta jest licznymi formami obszaro-

wymi ochrony przyrody. Łączna ich liczba w woj. podkarpackim wynosi 

ponad 180, a łączna powierzchnia to ok. 1713 tys. ha, przy czym nadmienić 

należy, iż poszczególne formy nakładają się na siebie, co w rezultacie daje 

ok. 1050 tys. ha, czyli ok. 59% powierzchni województwa. Uwarunkowania 

środowiskowe dotyczą zarówno złóż zagospodarowanych, obecnie nieeks-

ploatowanych, jak również obszarów perspektywicznych. 

W ujęciu łącznym ok. 95% zasobów bilansowych niezagospodaro-

wanych złóż kamieni łamanych i blocznych oraz ponad 40% zasobów złóż 

żwirowo-piaskowych w województwie znajduje się w konflikcie lokaliza-

cyjnym formami ochrony przyrody. Z przedstawionych danych rysuje się 

dość poważny problem, mogący istotnie wpłynąć na możliwość zagospoda-

rowania udokumentowanych złóż kopalin, z których produkuje się kruszywa 

naturalne. Należy również zaznaczyć, że w przypadku ok. 50% złóż, nie 

objętych bezpośrednim konfliktem lokalizacji, w najbliższym otoczeniu (do 

500 m) występuje przynajmniej jedna z form ochrony przyrody (najczęściej 

jest to obszar Natura 2000). Również te złoża mogą okazać się trudne do 

zagospodarowania. 
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Z kolei dla obszarów perspektywicznych występowania kopalin bu-

dowlanych powierzchnia będąca w konflikcie lokalizacyjnym, przynajmniej 

z jedną formą ochrony przyrody, wynosi: 

 dla piasków i żwirów – 12 100 ha (32%), 

 dla kamieni łamanych i blocznych – 1 680 ha (100%), 

 dla surowców ilastych – 1250 ha (22%). 

Przybliżona ilość zasobów perspektywicznych, będąca w konflikcie lokali-

zacyjnym, wynosi zatem: 

 dla piasków i żwirów – 48 320 tys. Mg, 

 dla kamieni łamanych i blocznych – 70 580 tys. Mg, 

 dla surowców ilastych – 18 700 tys. m3. 

Aktualizacja stanu zasobów złóż spowodowanego ich ubytkiem 

wskutek zabudowy terenu oraz położenia w obszarach przyrodniczo cennych 

jest dokonywana stosunkowo rzadko w przypadku złóż niezagospodarowa-

nych, jak również obszarów perspektywicznych zasobowo. Najczęściej stan 

zasobów nie jest korygowany, co stwarza przekłamanie w odniesieniu do 

faktycznie dostępnych wielkości rezerw zasobowych. 

 

Wnioski końcowe 

Z przeprowadzonej w pracy szerokiej analizy i oceny aktualnego 

stanu oraz możliwości rozwojowych wydobycia, jak też produkcji surowców 

skalnych w województwie podkarpackim wynikają następujące wnioski 

końcowe: 

1. Województwo podkarpackie należy do średnio zasobnych województw 

w złoża kopalin skalnych. Największe udokumentowane zasoby złóż do-

tyczą kruszyw piaskowo-żwirowych – 1,27 mld Mg (4. miejsce w kra-

ju), kamieni łamanych i blocznych (głównie piaskowców) – 522 mln Mg 

(4. miejsce w kraju) i surowców ilastych ceramiki budowlanej – 301 mln 

Mg (3. miejsce w kraju); 

2. W ostatnim pięcioleciu (2007–2011) szczególnie dynamicznie (pięcio-

krotnie) wzrosło wydobycie kruszyw żwirowo-piaskowych osiągając w 

2011 r. rekordowy poziom ponad 24 mln Mg/rok (w roku 2012 – 22,8 

mln Mg/rok) oraz kruszyw łamanych (ponad 2,5-krotnie) – 1,7 mln Mg 

w 2011 r. i 1,2 mln Mg w 2012 r.; 

3. Wielkość udokumentowanej bazy surowcowej zapewnia z punktu wi-

dzenia statystycznego odpowiednią jej wystarczalność porównywalną, a 

w niektórych przypadkach wyższą (kamienie łamane, piaski kwarcowe) 

od zasobów krajowych; 
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4. Dla zasobów przemysłowych, czyli zasobów złóż dla wydobycia któ-

rych wydano koncesje, wskaźniki wystarczalności są jednak dużo mniej-

sze i równocześnie są one mniejsze od odpowiednich wskaźników kra-

jowych, przykładowo:  

 kruszywa piaskowo-żwirowe – 5 lat (dla kraju – 12 lat), 

 kamienie łamane i bloczne – 5 lat (dla kraju – 40 lat). 

Oznacza to, że dostępne do eksploatacji zasoby tych złóż są na wyczer-

paniu; 

5. Udokumentowane i eksploatowane złoża kruszyw żwirowo-piaskowych 

skoncentrowane są głównie wzdłuż linii Dębica – Rzeszów – Jarosław, 

zaś złoża kamieni łamanych (piaskowce) zlokalizowane są głównie na 

południu w powiecie krośnieńskim; 

6. Produkcja kruszyw żwirowo-piaskowych w pełni pokrywa potrzeby 

regionalne (wojewódzkie), zaś zapotrzebowanie na kruszywa łamane 

jest znacznie większe od ich produkcji z uwagi na brak odpowiednich 

złóż (złoża skał magmowych, dolomitów i wapieni); 

7. W województwie podkarpackim tylko w trzech kopalniach kruszyw 

wydobycie wynosi powyżej 1 mln Mg/rok (piaski i żwiry – Chałupki 

Dusowskie – pow. przemyski, Przecław – pow. mielecki, kruszywa ła-

mane – Lipowica II-1 – pow. krośnieński) , zaś w ponad 70% zakładów 

górniczych wydobycie wynosi poniżej 50 tys. Mg/rok. 

8. W związku ze wzrastającym udziałem frakcji drobnych (poniżej 2 mm) 

w eksploatowanych złożach kruszyw piaskowo-żwirowych (w niektó-

rych złożach 70–80%), ważnym problemem jest ich odpowiednie zago-

spodarowanie poza wykorzystaniem do rekultywacji wyrobisk (zbiorni-

ków) poeksploatacyjnych. W wielu krajach zachodnich (Holandia, 

Niemcy) frakcje te są wykorzystywane do produkcji betonów, spoiw hy-

draulicznych oraz do robót ziemnych (nasypy, itp.). 

9. Dużą część powierzchni województwa (ok. 60%) pokrywają różne for-

my ochrony przyrody, co powoduje znaczne problemy z uzyskaniem 

koncesji na zagospodarowanie nowych złóż. Dla złóż piasków i żwirów 

ok. 50% zasobów zalega na obszarach chronionych, a dla kamieni łama-

nych i blocznych – 95–100%. W związku z tym konieczne jest wypra-

cowanie nowych, racjonalnych rozwiązań dotyczących możliwości za-

gospodarowania dobrych jakościowo złóż surowców skalnych w warun-

kach ochrony przyrody; 

10. Województwo posiada stosunkowo dobrze rozwiniętą sieć dróg samo-

chodowych, niestety liczne ograniczenia wykluczające ciężki transport, 

brak mostów oraz zły stan techniczny dróg przyczyniają się do wydłuże-
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nia dróg transportowych kruszyw. Przewozy kruszyw żwirowo-

piaskowych realizowane są wyłącznie transportem samochodowym, co 

stanowi istotne obciążenie dróg samochodowych; 

11. Ze wstępnych prognoz zapotrzebowania na kruszywa naturalne w woje-

wództwie podkarpackim wynika, że w latach 2014–2020 będzie się ono 

kształtować na poziomie niższym lub zbliżonym w porównaniu do śred-

niego zużycia kruszyw w latach 2008–2012. Z przeprowadzonych pro-

gnoz wynika, że wydobycie kruszyw żwirowo-piaskowych powinno 

wynosić co najmniej 13–15 mln Mg/rok, a produkcja kruszyw łamanych 

1,5–2,0 mln Mg/rok; 

12. Obserwowany od roku 2012 regres w budownictwie, polegający na 

opóźnieniach w realizacji, wstrzymaniu lub zahamowaniu wielu inwe-

stycji budowlanych, spowodował okresowe zmniejszenie popytu na kru-

szywa, co przyczyniło się do znacznego spadku cen kruszyw żwirowo-

piaskowych i łamanych (ok. 20–30%) w stosunku do lat 2010–2011. 

Wzrost większości składników kosztów produkcji kruszyw (paliw i 

energii, pozyskiwania gruntów, opłat i podatków, wynagrodzenia, itd.) i 

dość gwałtowne zmniejszenie ceny kruszyw powoduje, że w większości 

zakładów górniczych produkcja kruszyw jest na granicy zerowej ren-

towności lub poniżej (deficytowej). 

O ile można optymistycznie prognozować kształtowanie się w najbliż-

szych latach zapotrzebowania na kruszywa naturalne na poziomie zbli-

żonym do średniego zapotrzebowania z lat 2008–2012, to problem po-

wrotu do wyższych, niż obecnie, cen kruszyw i wzrostu rentowności 

produkcji wydaje się problemem znacznie trudniejszym i prawdopodob-

nie wymagać będzie dłuższego okresu czasu. 
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