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Wprowadzenie 

Surowce skalne są podstawowymi surowcami szeroko stosowanymi 

w budownictwie i w wielu innych gałęziach przemysłu oraz gospodarki na-

rodowej. Są one stosunkowo łatwo dostępne, ponieważ występują w płytko 

zalegających utworach geologicznych o różnym charakterze litologicznym, 

genezie i wieku. W skali kraju odnotowuje się duże zróżnicowanie bazy tych 

surowców ze względu na różnorodną powierzchniową budowę geologiczną. 

Monografia dotycząca województwa opolskiego opracowana została 

w ramach realizacji projektu rozwojowego pt. „Strategie i scenariusze tech-

nologiczne zagospodarowania i wykorzystania złóż surowców skalnych” (nr 

UDA-POIG.01.03.01-00-001/09-00), współfinansowanego ze środków Eu-

ropejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Opera-

cyjnego Innowacyjna Gospodarka, Priorytet 1. Badania i rozwój nowocze-

snych technologii, Poddziałanie 1.3.1. Projekty Rozwojowe. Projekt reali-

zowany był od 2009 do 2013 r. przez konsorcjum naukowe z Instytutem 

Górnictwa Odkrywkowego Poltegor-Instytut we Wrocławiu jako liderem 

tego konsorcjum i Akademią Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica 

w Krakowie, Wydziałem Górnictwa i Geoinżynierii, jako jednego ze współ-

realizatorów (członków konsorcjum) prac naukowo-badawczych. 

Praca została przygotowana przez zespół pracowników Katedry 

Górnictwa Odkrywkowego Akademii Górniczo-Hutniczej. W niektórych 

rozdziałach pracy, a to: 2.3, 4.3, 5.1 oraz 5.3, poza opracowaniami autorów 

monografii korzystano z opracowań cząstkowych, 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 piaskowo-żwirowych 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; 
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 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: 

 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 województwa opolskiego. Praca powinna być także przydat-

na dla przedsiębiorców i inwestorów z branży surowców skalnych, a szcze-

gólnie kruszyw naturalnych, a także dla studentów zajmujących się tą pro-

blematyką. 
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1 Ogólna charakterystyka województwa 

A. Borcz
*
 

 

Województwo opolskie zlokalizowane jest w południowo-

zachodniej części Polski. Zajmuje ono obszar 9411,6 km2, co stanowi ok. 

3% powierzchni kraju i tym samym plasuje je obecnie na ostatnim miejscu 

pod względem wielkości województw w Polsce. Graniczy z czterema woje-

wództwami – od wschodu ze śląskim, od zachodu z dolnośląskim, natomiast 

północna granica oddziela je od woj. łódzkiego (55% granicy północnej 

województwa) oraz wielkopolskiego (rys. 1.1). Swoją południową granicą 

oddziela Polskę od Czech, na odcinku 208 km.  

  

Rys. 1.1. Lokalizacja województwa  

opolskiego 

Rys. 1.2. Podział województwa opol-

skiego na podregiony i powiaty 

W obszarze regionu woj. opolskiego znajduje się dorzecze Odry, 

a jej długość wynosi ok. 138 km, czyli ok. 18% jej całkowitej długości 

w granicach kraju. Zasilające ją w rejonie województwa rzeki wystarczają 

do zaspokojenia zapotrzebowania na wodę lokalnej gospodarki oraz przemy-

słu (Jakość Kapitału Społecznego…). Obok Odry głównymi rzekami są: 

Mała Panew, Nysa Kłodzka, Osobłoga, Stobrawa oraz Ścinawa. 

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

Górnictwa Odkrywkowego 
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Woj. opolskie podzielone jest administracyjnie na 12 powiatów oraz 

jedno miasto na prawach powiatu – Opole (rys. 1.2). W województwie wy-

stępują tylko dwa powiaty o powierzchni przekraczającej 1000 km2, a mia-

nowicie powiat: nyski (1224 km2) oraz opolski (1586 km2). Powiaty podzie-

lone są łącznie na 71 gmin, w których znajduje się 35 miast. 

Województwo zamieszkuje ok. 1010,2 tys. osób, co stanowi około 

2,6% całkowitej ludności kraju. Największą populacją, przekraczającą 100 

tys. mieszkańców, odznaczają się trzy powiaty: nyski (142,1 tys.), opolski 

(133,2 tys.) oraz m. Opole (122,4 tys.).  

Gęstość zaludnienia w woj. opolskim wynosi 108 osób/km2 i pod 

tym względem województwo to zajmuje ostatnią pozycję w Polsce.  

Woj. opolskie zlokalizowane jest głównie na terenach nizinnych – 

Nizina Śląska (ok. 75%). Pozostałe obszary zajmowane są przez fizjogra-

ficzne regiony Sudetów Wschodnich, Przedgórza Sudeckiego oraz Wyżyny 

Śląskiej, a także Wyżyny Woźnicko-Wieluńskiej (Wojewódzki Ośrodek 

Dokumentacji…). 

W woj. opolskim możemy wyróżnić 3 strefy o charakterze funkcjo-

nalnym: 

 strefa uprzemysłowienia – zurbanizowane obszary opolskiej 

aglomeracji miejsko-przemysłowej, w której wymienić można 4 

rejony przemysłowe: opolski, kędzierzyńsko-kozielski, strzelec-

ko-górażdżański oraz ozimsko-zawadzki; 

 strefa rolna – południowe oraz zachodnie obszary województwa 

o najwyższej wartości rolniczej; 

 strefa rolno-leśna – północna i północno-wschodnia część wo-

jewództwa, gdzie tereny rolne mają niższą wartość użytkową, 

natomiast tereny leśne wyróżniają się funkcją produkcyjną. 

Największym potencjałem produkcyjnym województwa odznaczają się za-

soby glebowe stanowiące w ogólnej strukturze jego terenów – ok. 60%, 

a intensywnemu rozwojowi przemysłu spożywczego sprzyja udział użytków 

rolnych o dużej żyzności. 

Ważnym atutem woj. opolskiego, z gospodarczego punktu widzenia, 

jest jego położenie na trasie linii komunikacyjnych – zarówno drogowych 

(o czym świadczy gęsta sieć drogowa), kolejowych, jak i rozwiniętych szla-

ków wodnych na występujących ciekach powierzchniowych. 

Opolskie jest zaliczane do grupy województw, których udział 

w kształtowaniu krajowego PKB w latach 2005–2010 utrzymywał się na 

najniższym poziomie w Polsce – poniżej 3% (Produkt Krajowy Brutto…, 

2012). W 2010 r. dla tego województwa odnotowano 2,1% udziału w krajo-

wym PKB. Jego poziom w porównaniu do 2005 r. wzrósł o 15,9%, a różnica 
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ta była najmniejsza w kraju względem najwyższego wzrostu (o 35,1%) dla 

woj. śląskiego. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego PKB wo-

jewództwa stanowiło wówczas 79,6% średniej krajowej tego miernika (tab. 

1.1). 

Tab. 1.1. PKB w województwie opolskim wg stanu na 2010 r. (Rocznik statystycz-

ny…, 2011) 

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 

Województwo 

opolskie 
22 405 23 338 26 478  29 240  29 680  30 380 

Liczba ludności, tys. osób 

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

Województwo 

opolskie 
1047,4 1041,9 1037,1 1033,0 1031,1 1028,6 

PKB na 1 mieszkańca, zł/osoba 

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

Województwo 

opolskie 21 391 22 399 25 531 28 306 28 785 29 535 

Dynamika PKB, % (rok poprzedni = 100) 

Polska --- 107,9 111,0 108,3 105,2 105,3 

Województwo 

opolskie 
--- 104,7 113,9 110,9 101,7 102,6 

Widoczna tendencja wzrostowa PKB na 1 mieszkańca jest poniekąd wyni-

kiem ujemnego przyrostu naturalnego województwa. 

Analiza struktury wytwarzania PKB przez poszczególne podregiony 

Śląska Opolskiego zwraca uwagę na znaczenie podregionu opolskiego. Mia-

sto Opole, jako główne centrum gospodarcze w województwie, koncentruje 

ok. 68,8% wartości wytworzonego w województwie PKB (podregion nyski 

31,2%). 
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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 opolskiego 

Na obszarze województwa opolskiego udokumentowano 268 złóż 

surowców skalnych obejmujących 12 grup surowcowych. Łączne zasoby 

bilansowe tych złóż wynoszą 3,977 mld Mg (w tym zasoby przemysłowe – 

1,148 mld Mg) i stanowią 7,1% zasobów Polski (Bilans zasobów..., 2011). 

Wydobycie surowców skalnych obejmujące 8 grup, kształtowało się na po-

ziomie ok. 21 mln Mg, co stanowi 5,3% wydobycia krajowego. Syntetyczne 

zestawienie zasobów i wydobycia surowców skalnych w woj. opolskim oraz 

udziały procentowe zasobów bilansowych, przemysłowych i wydobycia 

w poszczególnych grupach surowcowych, w odniesieniu do krajowych za-

sobów bilansowych i krajowego wydobycia w 2011 r., przedstawiono w tab. 

2.1 i na rys. 2.1. 

Najliczniejszą grupę stanowią piaski i żwiry liczące 170 złóż, w tym 

55 zagospodarowanych (40 złóż eksploatowanych i 15 eksploatowanych 

okresowo), surowce ilaste ceramiki budowlanej liczące 44 złoża (7 zagospo-

darowanych, przy czym 2 złoża są eksploatowane okresowo), kamienie ła-

mane i bloczne reprezentowane przez 20 złóż (12 zagospodarowanych). 

Mniej liczne, niemniej będące ważną pozycją surowcową województwa, są 

wapienie dla przemysłu wapienniczego udokumentowane w 8 złożach, 

a eksploatowane w 4, przy czym jedno okresowo oraz wapienie i margle dla 

przemysłu cementowego (8 złóż, w tym 5 zagospodarowanych). Wydobycie 

wapieni w każdej z tych grup odgrywa ważną rolę w gospodarce krajowej 

stanowiąc po jednej piątej wydobycia krajowego (tab. 2.1). 

Ilościowo najwięcej (1,42 mld Mg) udokumentowanych zasobów bi-

lansowych jest w złożach piasków i żwirów, w tym 320 mln Mg w złożach 

zagospodarowanych, wapieni i margli dla przemysłu cementowego (871 mln 

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

Górnictwa Odkrywkowego 
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Mg, w tym 806 mln Mg zagospodarowanych), piasków podsadzkowych 

(780 mln Mg, 130 mln Mg zagospodarowanych), wapieni dla przemysłu 

wapienniczego (562 mln Mg, 344 mln Mg zagospodarowanych), kamieni 

łamanych i blocznych (149 mln Mg, 101 mln Mg zagospodarowanych), su-

rowców ilastych ceramiki budowlanej (116 mln Mg, 36 mln Mg zagospoda-

rowanych). Bilans uzupełniają: jedno eksploatowane złoże piasków kwar-

cowych do produkcji cegły wapienno-piaskowej i jedno złoże łupków fylli-

towych, z którego pozyskuje się 100% wydobycia krajowego tego surowca. 

Wydobycie surowców skalnych w woj. opolskim w 2011 r. skoncen-

trowane było w obrębie kruszyw naturalnych, przy czym kruszywa piasko-

wo-żwirowe wydobywane były w ilości 8,149 mln Mg, natomiast kamienie 

łamane i bloczne w ilości 1,754 mln Mg. Porównywalną ilościowo grupą są 

wapienie i margle dla przemysłu cementowego, których wydobyto 5,573 

mln Mg, oraz wapienie dla przemysłu wapienniczego z wydobyciem 4,281 

mln Mg. Województwo dostarczyło ponadto 819 tys. Mg piasków podsadz-

kowych, 232 tys. Mg surowców ilastych ceramiki budowlanej, 157 tys. Mg 

łupków fyllitowych i 61 tys. Mg piasków kwarcowych do produkcji cegły 

wapienno-piaskowej. 



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

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

Lp. Rodzaj złóż 

województwo opolskie Polska 
Udział województwa, 

% 

L.z. 
Zasoby, tys. Mg Wydobycie, 

tys. Mg 
L.z. 

Zasoby, tys. Mg Wydobycie, 

tys. Mg 
A B C 

bilansowe przemysłowe bilansowe przemysłowe 

 Razem 268 3 976 990 1 148 177 21 029 11 365 55 796 511 10 273 122 399 497 7,1 11,0 5,3 

1 kamienie łamane i bloczne 20 148 932 44 459 1755 749 10 424 971 3 372 257 84 577 1,4 1,3 2,1 

2 łupki fyllitowe 3 18 082 2183 157 3 18 082 2183 157 100 100 100 

3 piaski formierskie 6 31 315 0 0 76 336 598 35 043 1475 9,3 0,0 0,0 

4 piaski i żwiry 170 1 420 419 113 407 8151 8628 17 232 559 3 030 706 248 691 8,2 3,7 3,3 

5 
piaski kwarcowe do produkcji 

betonów komórkowych 2 8440 0 0 59 262 258 36 054 743 3,2 0,0 0,0 

6 
piaski kwarcowe do produkcji 

cegły wapienno-piaskowej 2 19 654 4783 61 104 486 828 38 855 1402 4,0 12,3 4,4 

7 piaski podsadzkowe  2 780 485 112 605 819 34 4 476 093 249 978 7489 17,4 45,0 10,9 

8 
surowce ilaste ceramiki  

budowlanej 44 116 236 19 068 232 1240 4 044 708 322 818 4624 2,9 5,9 5,0 

9 
surowce ilaste do produkcji 

cementu 2 406 0 0 29 283 629 12 120 0,1 0,0 0,0 

10 torfy, tys. m3 1 288 0 0 256 74 176 29 523 1214 0,4 0,0 0,0 

11 
wapienie dla przemysłu  

wapienniczego 8 561 588 239 025 4280 116 5 606 516 977 234 21 702 10,0 24,5 19,7 

12 
wapienie i margle dla  

przemysłu cementowego 8 871 144 612 648 5573 71 12 550 093 2 178 459 27 303 6,9 28,1 20,4 

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

słowych krajowych, C – udział województwa (%) w wydobyciu krajowym 

1
2
 

 



 

Rys. 2.1. Struktura procentowego udziału zasobów i wydobycia surowców skalnych w województwie opolskim w 2011 r. w zasobach 

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

jest ilorazem wielkości aktualnie udokumentowanych zasobów i wydobycia 

w danym roku (Wołkowicz S. i in., 2011): 

 

                
 

 
 , 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 wystar-

czalność zasobów praktycznie będzie mniejsza. W pracy przyjęto współ-

czynnik korekcyjny dla wystarczalności zasobów bilansowych na poziomie 

0,7, a dla zasobów przemysłowych na poziomie 0,8. Oznacza to, że wartości 

obliczonej wystarczalności zasobów bilansowych będą faktycznie 0,7 razy 

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

W dalszej części pracy wartości wystarczalności podawane są bez 

korekty, uwzględniono jednak wielkość wydobycia w rekordowym pod tym 

względem 2011 r. 

Wystarczalność określona zarówno dla zasobów bilansowych jak 

i przemysłowych może posłużyć do obliczenia dodatkowego wskaźnika tzw. 

wskaźnika zagospodarowania, będącego ilorazem wystarczalności zasobów 

przemysłowych i wystarczalności zasobów bilansowych, wyrażonym w pro-

centach. Wskaźnik zagospodarowania zasobów stanowi udział zasobów 

przemysłowych w łącznych udokumentowanych zasobach bilansowych. 

Ogólnie rzecz ujmując, niski wskaźnik wystarczalności zasobów przemy-

słowych piasków i żwirów informuje o wyczerpywaniu się rezerw zasobów 

już objętych eksploatacją oraz skłania do wyprzedzających działań mających 

na celu zapewnienie możliwości eksploatacji w przyszłości (odpowiednio 

wczesnego rozpoczęcia procedur koncesyjnych). Równocześnie wskaźnik 

zagospodarowania zasobów pozwala wstępnie ocenić aktualnie udokumen-

towany potencjał zasobowy. Jest to oczywiście bardzo przybliżona ocena 

ilościowa, nie uwzględniająca całego kompleksu ograniczeń techniczno-

technologicznych i uwarunkowań ochrony środowiska. 

Zasoby bilansowe zawarte w tab. 2.1 dotyczą łącznych zasobów bi-

lansowych złóż zagospodarowanych i niezagospodarowanych, a zatem wy-

znaczona dla nich hipotetyczna wystarczalność jest orientacyjnym czasem 

ich wydobycia przy aktualnym poziomie wydobycia ze złóż zagospodaro-

wanych i wyjątkowo w 2011 r. złóż niezagospodarowanych (dotyczy pia-

sków i żwirów). Obliczone w ten sposób wskaźniki przedstawiono w tab. 

2.2. 



Tab. 2.2. Wystarczalność zasobów bilansowych i przemysłowych w województwie opolskim i w Polsce [Bilans zasobów… PIG (stan na 

31.12.2011 r.), obliczenia własne] 

Rodzaj surowca 

Wystarczalność zasobów, lata 
Wskaźnik  

zagospodarowania, % 

w województwie opolskim w Polsce 
w  

województwie 
w Polsce 

bilansowe przemysłowe bilansowe przemysłowe 

kamienie łamane i bloczne 85 25 123 40 29,9 32,3 

łupki fyllitowe 115 14 115 14 12,1 12,1 

piaski i żwiry 174 14 69 12 8,0 17,6 

piaski kwarcowe do produkcji cegły  

wapienno-piaskowej 
321 78 347 28 24,3 8,0 

piaski podsadzkowe 953 137 598 33 14,4 5,6 

surowce ilaste ceramiki budowlanej 501 82 875 70 16,4 8,0 

wapienie dla przemysłu wapienniczego 131 56 258 45 42,6 17,4 

wapienie i margle dla przemysłu cementowego 156 110 460 80 70,3 17,4 

1
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Wystarczalność zasobów bilansowych surowców skalnych eksploat-

owanych w woj. opolskim nie budzi na ogół większych obaw i generalnie 

uwzględniając korektę współczynnikiem 0,7 przekracza 50 lat, natomiast 

wystarczalność zasobów przemysłowych, szczególnie piasków i żwirów jest 

stosunkowo niska i wynosi po korekcie (wsp. 0,8) – 11 lat. Niemniej jednak 

istnieją rezerwy zasobowe w postaci 8% wskaźnika zagospodarowania. 

Dla wstępnego scharakteryzowania potencjału zasobowego i wydo-

bywczego obliczeń dokonano również dla poszczególnych powiatów (tab. 

2.3). Generalnie wystarczalność udokumentowanych zasobów bilansowych 

surowców skalnych w powiatach jest duża, znacznie przekraczająca okres 20 

lat, a przy tym wartości wskaźników zagospodarowania informują o istnieją-

cych ilościowych rezerwach zasobów. Tym niemniej ze względu na uwa-

runkowania przyrodnicze znaczna część tych zasobów nie może być zago-

spodarowana. 

Tab. 2.3. Wystarczalność i wskaźnik zagospodarowania zasobów w powiatach wo-

jewództwa opolskiego [Bilans zasobów… PIG (stan na 31.12.2011 r.), 

obliczenia własne] 

Rodzaj surowca/powiat 

Wystarczalność zasobów, lata Wskaźnik  

zagospodarowania, 

% 
bilansowe przemysłowe 

KAMIENIE ŁAMANE  

I BLOCZNE 
85 25 29,9 

głubczycki 49 22 44,5 

nyski 208 73 35,0 

opolski 23 12 54,8 

prudnicki 123 28 22,5 

strzelecki 11 852 --- --- 

ŁUPKI FYLLITOWE 115 14 12,1 

nyski 113 14 12,3 

PIASKI I ŻWIRY 174 14 8,0 

brzeski 90 14 15,8 

głubczycki 52 2 3,1 

kędzierzyńsko-kozielski 32 14 43,4 

kluczborski 445 38 8,6 

krapkowicki 792 45 5,7 

m. Opole 78 8 10,0 

nyski 333 10 2,9 

oleski 229 17 7,3 

opolski 181 23 12,7 

prudnicki 1267 20 1,6 
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PIASKI KWARCOWE DO  

PRODUKCJI CEGŁY  

WAPIENNO-PIASKOWEJ 

321 78 24,3 

opolski 321 78 24,3 

PIASKI PODSADZKOWE 953 137 14,4 

kędzierzyńsko-kozielski 953 137 14,4 

SUROWCE ILASTE  

CERAMIKI BUDOWLANEJ 
501 82 16,4 

głubczycki 4119 150 3,6 

kluczborski --- --- 1,8 

nyski 174 72 41,7 

oleski 245 34 14,0 

opolski --- --- 29,0 

WAPIENIE DLA PRZEMYSŁU 

WAPIENNICZEGO 
131 56 42,6 

krapkowicki 72 50 69,1 

strzelecki 280 98 34,9 

WAPIENIE I MARGLE DLA 

PRZEMYSŁU  

CEMENTOWEGO 

156 110 70,3 

krapkowicki 79 68 85,3 

m. Opole 131 31 23,2 

opolski 217 137 63,2 

strzelecki 210 204 97,1 

Ze względu na znaczenie gospodarcze, liczbę złóż oraz wielkość 

wydobycia w skali województwa, złoża kruszyw piaskowo-żwirowych, zło-

ża kamieni łamanych i blocznych oraz wapieni eksploatowanych na potrzeby 

przemysłu cementowo-wapienniczego omówiono odrębnie, a pozostałe udo-

kumentowane złoża w jednej grupie 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 tab. 2.4. wynika, że województwo opolskie zajmuje 

3. miejsce pod względem ilości zasobów bilansowych (8,2% zasobów kra-

jowych) i odległe – 15. ze względu na wielkość wydobycia (3,3% wydoby-

cia krajowego). 
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Tab. 2.4. Udokumentowane i wydobywane zasoby złóż piasków i żwirów w po-

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

Województwo 
Liczba  

złóż 

Zasoby 
Wydobycie 

bilansowe przemysłowe 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

zachodniopomorskie  290 1 006 208 5,8 171 917 5,7 12 240 4,9 

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

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

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

opolskie  170 1 420 419 8,2 113 407 3,7 8149 3,3 

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

bałtycki obszar morski 3 139 127 0,81 99 649 3,3 569 0,2 

POLSKA  8628 17 232 559 100,0 3 030 706 100,0 248 691 100,0 

Na przestrzeni pięciolecia 2007–2011 udział zasobów bilansowych 

województwa zmniejszył się z 9,1% w 2007 r. do 8,2% w roku 2011, udział 

zasobów przemysłowych zmalał prawie dwukrotnie z poziomu 7,2 do 3,7% 

w roku 2011. Wydobycie do 2009 r. wzrastało do 4,9%, a następnie obniżyło 

się do 3,3% w roku 2011 (tab. 2.5). 



Tab. 2.5. Udział zasobów bilansowych, przemysłowych oraz wydobycia piasków i żwirów województwa opolskiego i 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 opolskie 1 362 083 9,1 1 393 735 8,9 1 410 004 8,7 1 408 092 8,4 1 420 423 8,2 

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

Zasoby przemysłowe 

Województwo opolskie 158 766 7,2 86 648 3,8 104 584 4,3 100 177 3,7 113 407 3,7 

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

Wydobycie 

Województwo opolskie 5182 3,7 6533 4,4 6903 4,9 6628 4,1 8149 3,3 

Polska 139 538 100 150 034 100 141 038 100 163 442 100 248 691 100 

1
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Należy dodać, że w rezultacie widocznych oznak kryzysu gospodar-

czego i zakończenia bądź wstrzymania przede wszystkim inwestycji drogo-

wych w woj. opolskim w 2012 r. wystąpił dalszy spadek wydobycia kruszyw 

piaskowo-żwirowych w stosunku do roku 2011. Wydobycie osiągnęło po-

ziom 6,59 mln Mg, czyli o 19,1% mniej, co oznacza praktycznie powrót do 

poziomu wydobycia z 2008 i 2010 r. 

Wydobycie w powiatach woj. opolskiego w latach 2007–2011 skon-

centrowane było głównie na terenie trzech powiatów: brzeskiego, kędzie-

rzyńsko-kozielskiego i nyskiego, wykazując generalnie tendencję zwyżko-

wą, przy czym największy wzrost w porównaniu z rokiem 2007 wystąpił 

w powiecie brzeskim (o 1,7 mln Mg) i kędzierzyńsko-kozielskim (ok. 1,1 

mln Mg). Dynamika wzrostu wydobycia kruszyw piaskowo-żwirowych 

w województwie ma zmienny charakter i wykazuje dość znaczne wahania 

(tab. 2.6). 

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

opolskiego w latach 2007–2011 wraz z dynamiką zmian (Bilans zaso-

bów…, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012) 

Powiat 
Rok 

2007 2008 2009 2010 2011 

Województwo opolskie, razem 5182 6533 6903 6628 8149 

brzeski 968 1266 1610 1811 2649 

kędzierzyńsko-kozielski 1046 1767 2115 1711 2156 

nyski 1954 2246 2255 2021 2111 

opolski 622 782 372 463 602 

oleski 101 101 138 179 165 

głubczycki 27 62 51 92 156 

prudnicki 132 31 86 83 125 

kluczborski 155 68 49 84 79 

krapkowicki 177 210 33 30 53 

m. Opole   194 154 53 

Dynamika, % 

Województwo opolskie --- 26,1 5,7 -4,0 22,9 

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

Szczegółową strukturę zasobów (bilansowych i przemysłowych), 

wydobycia piasków i żwirów oraz wystarczalności zasobów na terenie Pol-

ski i woj. opolskiego przedstawiono w tab. 2.7 i 2.8. 

 



Tab. 2.7. Struktura zagospodarowania zasobów piasków i żwirów w województwie i w Polsce w 2011 r. (Bilans zasobów…, 2012) 

Wyszczególnienie 

Województwo opolskie 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 170 1 420 423 42 113 407 48 8149 8628 17 232 560 3 030 710 248 690 

1. złoża zakładów czynnych 40 264 809 30 90 560 37 7660 2565 4 100 030 2 212 640 248 690 

2. złoża zakładów eksploatowa-

nych okresowo 
15 54 951 7 14 366 2 142 822 615 350 315 310 --- 

3. złoża rozpoznane szczegółowo 62 409 006 3 8277 9 347 3012 4 583 900 415 170 --- 

4. złoża rozpoznane wstępnie 14 580 726 --- --- --- --- 340 6 654 140 70 700 --- 

5. złoża, których eksploatacji 

zaniechano 
37 110 931 2 204 --- --- 1889 1 279 140 16 890 --- 

6. złoża skreślone z bilansu  2 0 --- --- --- --- --- --- --- --- 

2
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Aktualnie w złożach zagospodarowanych udokumentowane jest 

319,8 mln Mg zasobów bilansowych z czego 104,9 mln Mg stanowią zasoby 

przemysłowe. Wystarczalność zasobów bilansowych tych złóż oceniana jest 

na 174 lata, a przemysłowych tylko na 14 lat (tab. 2.7). Jeśli przyjmiemy 

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

przemysłowych, wystarczalność ta zredukuje się odpowiednio do 122 i 11 lat. 

Największe zasoby bilansowe złóż zagospodarowanych udokumen-

towane są w powiatach: nyskim (116,4 mln Mg), brzeskim (66,6 mln Mg), 

opolskim (45,1 mln Mg), kędzierzyńsko-kozielskim (39,2 mln Mg) i prud-

nickim (36 mln Mg). Jedynie w powiecie oleskim udokumentowano 8 mln 

Mg zasobów bilansowych, natomiast w pozostałych czterech powiatach 

zasoby te nie przekraczają 5 mln Mg. Wystarczalność zasobów bilansowych 

złóż zagospodarowanych wydaje się być wystarczająca w perspektywie naj-

bliższej dekady, niemniej wystarczalność zasobów przemysłowych, szcze-

gólnie w powiecie nyskim – 7 lat ze względu na wielkość wydobycia, winna 

skłonić niektórych tamtejszych przedsiębiorców do podjęcia niezbędnych 

działań. Dotyczy to przede wszystkim eksploatacji złoża Głębinów-Zbiornik, 

którego zasoby bilansowe wynoszą ponad 87 mln Mg, ale aktualne (2011 r.) 

zasoby przemysłowe to tylko 2,5 mln Mg, co przy wydobyciu 1,255 mln Mg 

wystarczy na dwa lata, a po uwzględnieniu korekty na – 1,6 roku. Wskaźnik 

zagospodarowania tego złoża jest niewielki i wynosi 2,9% (tab. 2.8 i 2.9). 

Tab. 2.8. Wystarczalność zasobów piasków i żwirów w powiatach województwa 

opolskiego w złożach zagospodarowanych (Bilans zasobów…, 2012) 

Wyszczególnienie 

Zasoby 

bilansowe 

Zasoby 

przemysłowe 
Wydobycie 

Wystarczalność, 

lata 

tys. Mg tys. Mg tys. Mg 
Zasoby 

bilansowe 

Zasoby 

przemysłowe 

Województwo 

opolskie 
319 760 104 926 7802 41 13 

nyski 116 441 13 973 2048 57 7 

brzeski 66 577 37 584 2649 25 14 

opolski 45 073 11 861 420 107 28 

kędzierzyńsko-

kozielski 
39 215 30 261 2156 18 14 

prudnicki 36 015 2505 125 288 20 

oleski 8002 2754 129 62 21 

krapkowicki 4278 2386 53 81 45 

kluczborski 3272 3010 79 41 38 

m. Opole 527 414 53 10 8 

głubczycki 360 178 90 4 2 
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Tab. 2.9. Wykaz zagospodarowanych złóż piasków i żwirów w województwie opol-

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

31.12.2011 r.), obliczenia własne] 

Złoże 
Zasoby, tys. Mg Wydobycie, 

tys. Mg 
Powiat 

Wystarczalność,  

lata bilansowe przemysłowe 

Głębinów-Zbiornik 87 408 2496 1255 nyski 70 

Skrzypiec I 33 850 2114 59 prudnicki 574 

Bielice 23 970 6591 610 nyski 39 

Przywory 23 490 8673 129 opolski 182 

Kotlarnia p.  

północne 
21 020 19 908 520 

kędzierzyń-

sko-kozielski 
40 

Kopice 2 20 053 19 267 552 brzeski 36 

Chróścice-

Siołkowice 
19 455 1605 195 opolski 100 

Sarny-Pole IIa - 1 11 093 7731 649 brzeski 17 

Głębocko I-1 10 391 9248 729 brzeski 14 

Kobylice III 8924 6093 402 
kędzierzyń-

sko-kozielski 
22 

Bierawa 6035 2126 770 
kędzierzyń-

sko-kozielski 
8 

Kik I 3413 2408 18 oleski 190 

Dziergowice 3236 2134 464 
kędzierzyń-

sko-kozielski 
7 

Jakubowice 3010 3010 79 kluczborski 38 

Bzionków 1687  34 oleski 50 

Racławiczki 1260 1171 29 krapkowicki 43 

Śmiałki 1216 91 23 oleski 53 

Brzeziny 1184 1184 141 nyski 8 

Lewin Brzeski-

Strosz 
1121 1121 673 brzeski 2 

Krzyżanowice 1084 --- 35 oleski 31 

Komorniki 870 --- 3 krapkowicki 290 

Bodzanów 546 --- 29 nyski 19 

Wójcice 2 459 472 13 nyski 35 

Kopice 2-1 419 --- 39 brzeski 11 

Kujawy 1 326 --- 21 krapkowicki 16 

Malina 280 167 15 m. Opole 19 

Groszowice  

Południe 
247 247 38 m. Opole 7 
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Kosorowice 229 --- 5 opolski 46 

Myślina IX 221 221 11 oleski 20 

Lubotyń I 202 178 50 głubczycki 4 

Kosorowice III 200 200 38 opolski 5 

Zopowy 158 --- 40 głubczycki 4 

Skrzypiec II 137 137 24 prudnicki 6 

Brzezie-

Elektrownia 
103 98 20 opolski 5 

Kosorowice II 97 68 33 opolski 3 

Myślina VIII 64 --- 8 oleski 8 

Łącznik 17 17 42 prudnicki 0 

Michałów 6 6 7 brzeski 1 

Blisko 88% wydobycia piasków i żwirów województwa pochodzi z trzech 

powiatów: brzeskiego (33,9%), kędzierzyńsko-kozielskiego (27,6%) oraz 

nyskiego (26,2%). W powiecie brzeskim największe wydobycie uzyskano ze 

złoża Głębocko-I-1 (27,5%), Lewin Brzeski-Strosz (25,4%), Sarny Pole IIa-

1 (24,5%) i Kopice 2 (20,8%). W powiecie kędzierzyńsko-kozielskim eks-

ploatowane są 4 złoża: Bierawa (35,7%), Kotlarnia p. północne (24,1%), 

Dziergowice (21,5%) i Kobylice III (18,6%). W powiecie nyskim najwięk-

sze wydobycie pochodzi ze złoża Głębinów-Zbiornik (61,2%) oraz ze złoża 

Bielice (29,8%). W pozostałych powiatach, za wyjątkiem opolskiego (5,4%), 

wielkość udziału w wydobyciu województwa nie przekracza 1,7%. 

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). Województwo opolskie lokuje się na 6. miejscu pod względem 

ilości zasobów bilansowych (1,4% zasobów krajowych) i na 5. miejscu ze 

względu na wielkość wydobycia (2,1% wydobycia krajowego) (tab. 2.10). 
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Tab. 2.10. Występowanie kamieni łamanych i blocznych w Polsce w 2011 r. (Bilans 

zasobów..., 2011) 

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 0,0 

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 0,0 --- --- --- --- 

pomorskie  2 134 0,0 --- --- --- --- 

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 0,0 --- --- --- --- 

POLSKA  749 10 424 980 100,0 3 372 266 100,0 84 574 100,0 

W pięcioleciu 2007–2011 niewielki udział zasobów bilansowych wojewódz-

twa w bilansie krajowym nie uległ większym zmianom zwiększając się 

z 1,1% w 2007 r. do 1,4% w 2011 r., zasoby przemysłowe minimalnie się 

zmniejszyły z 1,4 do 1,3%, a wydobycie, podobnie jak zasoby przemysłowe, 

zmalało z 3,1 do 2,1% (tab. 2.11). W liczbach bezwzględnych na przestrzeni 

5 lat wydobycie zwiększyło się z 1,407 mln Mg do 1,754 mln Mg. Podobnie 

jak w przypadku piasków i żwirów w wydobyciu kamieni łamanych i blocz-

nych (2012 r.) nastąpiło dalsze obniżenie jego poziomu – do 1,521 mln Mg, 

co oznacza spadek o 13,3% w stosunku do roku 2011. 



Tab. 2.11. Udział zasobów bilansowych, przemysłowych oraz wydobycia kamieni łamanych i blocznych województwa opolskiego 

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 opolskie 98 019 1,1 109 916 1,2 126 969 1,3 127 782 1,3 148 932 1,4 

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 opolskie 38 419 1,4 49 426 1,7 44 363 1,4 42 312 1,3 44 458 1,3 

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 opolskie 1407 3,1 1441 2,8 1530 2,8 1443 2,3 1754 2,1 

Polska 45 533 100,0 50 919 100,0 55 277 100,0 63 221 100,0 84 574 100,0 

2
6
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W woj. opolskim w latach 2007–2011 (2012) nie obserwuje się zna-

czących zmian wielkości wydobycia na poziomie powiatów, tradycyjnie 

największe wydobycie pochodzi z powiatu opolskiego (ok. 1 mln Mg/rok), 

przy znacznie mniejszym udziale pozostałych powiatów eksploatujących 

kamienie łamane i bloczne (tab. 2.12). 

Tab. 2.12. Wydobycie (tys. Mg) ze złóż kamieni łamanych i blocznych w powiatach 

województwa opolskiego w latach 2007–2011 wraz z dynamiką zmian 

(Bilans zasobów…, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012) 

Powiat 
Rok 

2007 2008 2009 2010 2011 

Województwo opolskie 1407 1441 1530 1443 1754 

głubczycki --- --- 49 103 171 

nyski 58 140 235 338 292 

opolski 1047 1033 835 801 1058 

prudnicki 302 268 411 200 231 

strzelecki --- --- --- 1 2 

Dynamika, % 

Województwo opolskie --- 2,4 6,2 -5,7 21,6 

Polska --- 11,8 8,6 14,4 33,8 

Szczegółową strukturę zasobów (bilansowych i przemysłowych), wydobycia 

kamieni łamanych i blocznych oraz wystarczalności zasobów na terenie 

Polski i woj. opolskiego przedstawiono w tab. 2.13. 



Tab. 2.13. Struktura zagospodarowania zasobów kamieni łamanych i blocznych w województwie opolskim i w Polsce w 2011 r.  

[Bilans…PIG, stan na 31.12.2011 r.] 

RODZAJ SUROWCA 

Województwo opolskie 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 20 148 932 11 44 458 12 1754 731 10 424 980 3 372 250 84 577 

1. złoża zakładów czynnych 12 101 237 11 44 458 12 1754 256 4 806 210 2 939 640 84 577 

2. złoża zakładów eksploatowanych 

okresowo 
--- --- --- --- --- --- 59 417 650 314 340 --- 

3. złoża rozpoznane szczegółowo 5 41 095 --- --- --- --- 207 2 801 120 101 210 --- 

4. złoża rozpoznane wstępnie --- --- --- --- --- --- 49 1 777 130 --- --- 

5. złoża, których eksploatacji  

zaniechano 
3 6600 --- --- --- --- 160 622 870 17 060 --- 

6. złoża skreślone z bilansu  --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

2
8
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Aktualnie w 12 złożach zagospodarowanych udokumentowane jest 101,2 

mln Mg zasobów bilansowych, z czego 44,4 mln Mg stanowią zasoby prze-

mysłowe. Wystarczalność zasobów bilansowych oceniana jest na 57 lat, 

a przemysłowych na 25 lat (tab. 2.14). Po uwzględnieniu współczynników 

korekcyjnych (0,7 dla zasobów bilansowych i 0,8 dla zasobów przemysło-

wych) wystarczalność redukuje się odpowiednio do 40 i 20 lat. 

Na terenie woj. opolskiego wydobywane jest 8 typów litologicznych 

skał w niewielu złożach położonych w powiatach: opolskim, nyskim, prud-

nickim, głubczyckim i strzeleckim. W największej ilości eksploatuje się 

bazalty (1,058 mln Mg), w trzech złożach powiatu opolskiego (Gracze – 564 

tys. Mg, Rutki – 346 tys. Mg i Lgota Tułowicka – 148 tys. Mg). Ponadto 

wydobywane są granity (233 tys. Mg, z czego 198 tys. Mg ze złoża Kamien-

na Góra w powiecie nyskim), szarogłazy (231 tys. Mg w złożu Dębowiec 

w powiecie prudnickim), piaskowce (171 tys. Mg w złożu Braciszów – po-

wiat głubczycki), gnejsy – 36 tys. Mg ze złoża Maciejowice I oraz 21 tys. 

Mg ze złoża Kamienna Góra. Dolomity, marmury oraz wapienie wydoby-

wane są w niewielkich ilościach (1–2 tys. Mg/rok). 

Wystarczalność zasobów bilansowych złóż zagospodarowanych, 

z wyjątkiem złoża bazaltów Gracze (wystarczalność 11 lat, po korekcie 7 

lat), przekracza w większości 20 lat, a zasobów przemysłowych 10 lat (tab. 

2.14). 

Tab. 2.14. Wykaz zagospodarowanych złóż kamieni łamanych i blocznych w woje-

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

Rodzaj skały 
Liczba  

złóż 

Zasoby, tys. Mg Wydobycie 

bilansowe przemysłowe tys. Mg 

KAMIENIE ŁAMANE I BLOCZNE 20 148 932 44 458 1754 

zagospodarowane razem 12 101 237 44 458 1754 

bazalt 3 21 431 13 080 1058 

Gracze 1 6007 5681 564 

Ligota Tułowicka 1 4565 2390 148 

Rutki 1 10 859 5009 346 

dolomit 1 201 201 1 

Sławniowice 1 201 201 1 

gnejs 2 14 189 7624 57 

Kamienna Góra 1 7106 882 21 

Maciejowice I 1 7083 6742 36 

granit 2 19 130 8274 233 

Kamienna Góra 1 10 343 2859 198 

Maciejowice I 1 8787 5415 35 
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marmur 1 9318 5179 1 

Sławniowice 1 9318 5179 1 

piaskowiec 1 8321 3704 171 

Braciszów 1 8321 3704 171 

szarogłaz 1 28 439 6396 231 

Dębowiec 1 28 439 6396 231 

wapień 1 208 --- 2 

Centawa 1 208 --- 2 

2.1.4 Zagospodarowane złoża wapieni dla potrzeb 

przemysłu cementowo-wapienniczego 

2.1.4.1 Zagospodarowane złoża wapieni i margli dla po-

trzeb przemysłu cementowego 

W 2011 r. w Polsce udokumentowane były złoża wapieni i margli 

dla potrzeb przemysłu cementowego, występujące na terenie 11 woje-

wództw, przy czym eksploatację tych złóż w zróżnicowanym stopniu pro-

wadzono na terenie 7 województw. W województwie opolskim znajduje się 

8 złóż o łącznych zasobach bilansowych wynoszących 871,1 mln Mg (w tym 

642,6 mln Mg zasobów przemysłowych), co stanowi odpowiednio 6,9 

i 28,1% udokumentowanych zasobów krajowych. Wydobycie tego surowca 

jest istotną (trzecią) pozycją w wydobyciu krajowym, bowiem stanowi po-

nad 20% łącznego wydobycia w Polsce. 

Tab. 2.15. Udokumentowane i wydobywane zasoby złóż wapieni i margli dla prze-

mysłu cementowego w poszczególnych województwach w 2011 r.  

(Bilans zasobów…, 2012) 

Województwo 
Liczba  

złóż 

Zasoby 
Wydobycie 

bilansowe przemysłowe 

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

dolnośląskie 2 393 811 3,1 276 125 12,7 --- --- 

kujawsko-pomorskie 1 981 851 7,8 545 841 25,1 7083 25,9 

lubelskie 12 3 428 570 27,3 179 008 8,2 2810 10,3 

łódzkie 14 1 903 755 15,2 33 491 1,5 2990 11,0 

małopolskie 2 261 100 2,1 --- --- --- --- 

mazowieckie 6 1 497 874 11,9 75 114 3,4 52 0,2 

opolskie 8 871 144 6,9 612 648 28,1 5573 20,4 

podkarpackie 1 228 295 1,8 --- --- --- --- 
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śląskie 10 780 990 6,2 40 214 1,8 647 2,4 

świętokrzyskie 13 2 034 681 16,2 416 018 19,1 8148 29,8 

zachodniopomorskie 2 168 022 1,3 --- --- --- --- 

Polska 71 12 550 093 100,0 2 178 459 100,0 27 303 100,0 

Zasoby bilansowe wapieni dla przemysłu cementowego w woje-

wództwie w okresie 5 lat (2007–2011) wynosiły ok. 7,0% zasobów krajo-

wych, podobnie zasoby przemysłowe, przy czym ich udział zmieniał się 

w przedziale od 27,3 do 28,1%. Udział województwa w wydobyciu tego 

surowca ulegał niewielkim wahaniom od 17,2% w 2007 r. do 20,4% w roku 

2011 (tab. 2.17). Podobnie jak to miało miejsce w przypadku innych surow-

ców, kryzys dotknął również produkcję cementu i w 2012 r. nastąpił spadek 

wydobycia krajowego do poziomu 24,322 mln Mg, a w woj. opolskim do 

poziomu 4,952 mln Mg, ale jego udział w wydobyciu krajowym pozostał na 

niezmienionym poziomie 20,4%. 

Wydobycie wapieni i margli prowadzone jest na terenie czterech 

powiatów, głównie w powiecie opolskim, gdzie eksploatowane jest duże 

złoże Opole-Folwark o zasobach bilansowych 435 mln Mg, w tym zasoby 

przemysłowe 283,6 mln Mg, a wydobycie w 2011 r. wyniosło – 2,066 mln 

Mg/rok oraz w powiecie krapkowickim – złoże Górażdże (zasoby bilansowe 

(przemysłowe)) – 136,4 mln Mg, wydobycie – 2,018 mln Mg/rok. W powie-

cie strzeleckim eksploatuje się złoże Strzelce Opolskie, z którego wydobyto 

849 tys. Mg/rok, a w powiecie miejskim m. Opole złoże Odra II – wydoby-

cie 640 tys. Mg/rok. 

Tab. 2.16. Wystarczalność złóż wapieni i margli (2011 r.) w powiecie opolskim i ich 

wskaźnik zagospodarowania (Bilans zasobów…, 2012) 

Złoże 
Wystarczalność zasobów, lata Wskaźnik  

zagospodarowania, % bilansowych przemysłowych 

Opole Folwark 211 137 65,2 

Górażdże 68 68 100,0 

Strzelce Opolskie 200 194 97,2 

Odra II 89 31 23,2 

 



Tab. 2.17. Udział zasobów bilansowych, przemysłowych oraz wydobycia wapieni i margli dla przemysłu cementowego województwa 

opolskiego 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  

opolskie 
863 533 6,8 859 285 6,8 878 906 7,0 874 859 6,9 871 144 6,9 

Polska 12 615 373 100,0 12 608 638 100,0 12 601 046 100,0 12 693 829 100,0 12 550 093 100,0 

Zasoby przemysłowe 

Województwo  

opolskie 
625 758 27,5 621 506 27,3 617 509 27,4 613 453 27,3 612 648 28,1 

Polska 2 275 410 100,0 2 275 026 100,0 2 253 849 100,0 2 247 083 100,0 2 178 459 100,0 

Wydobycie 

Województwo  

opolskie 
4017 17,2 4232 19,0 3982 19,6 3922 17,5 5573 20,4 

Polska 23 324 100,0 22 300 100,0 20 278 100,0 22 432 100,0 27 303 100,0 

3
2
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2.1.4.2 Zagospodarowane złoża wapieni dla przemysłu 

wapienniczego 

Wapienie dla przemysłu wapienniczego udokumentowano w Polsce 

na terenie 9 województw, a wydobywane są w 5 województwach, przy czym 

Opolszczyzna posiada 10% udział w zasobach bilansowych, 24,5% udział 

w zasobach przemysłowych i 19,7% udział w wydobyciu. Pod względem 

udziału w zasobach przemysłowych i wydobyciu zajmuje 2. miejsce w kraju, 

po woj. świętokrzyskim, z którego pochodzi 68% wydobycia krajowego 

(tab. 2.18). 

Tab. 2.18. Udokumentowane i wydobywane zasoby złóż wapieni dla przemysłu 

wapienniczego w poszczególnych województwach w 2011 r. (Bilans 

zasobów…, 2012) 

Województwo 
Liczba  

złóż 

Zasoby 
Wydobycie 

bilansowe przemysłowe 

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

dolnośląskie  12 33 686 0,6 17 975 1,8 412 1,9 

lubelskie 6 3782 0,1 --- 0,0 1 0,0 

łódzkie 10 629 636 11,2 8559 0,9 --- 0,0 

małopolskie 8 209 868 3,7 43 742 4,5 2210 10,2 

mazowieckie 3 12 028 0,2 11 384 1,2 51 0,2 

opolskie 8 561 588 10,0 239 025 24,5 4280 19,7 

podkarpackie 5 30 702 0,5 --- 0,0 --- 0,0 

śląskie 22 585 958 10,5 --- 0,0 --- 0,0 

świętokrzyskie 42 3 539 268 63,1 656 549 67,2 14 748 68,0 

Polska 116 5 606 516 100,0 977 234 100,0 21 702 100,0 

Zasoby bilansowe i przemysłowe wapieni dla przemysłu wapienniczego 

w województwie w okresie 5 lat (2007–2011) utrzymują się na prawie nie-

zmieniającym się poziomie 10,0–11,3% (zasoby bilansowe) i 24,5–25,8% 

(zasoby przemysłowe). Udział województwa w wydobyciu tego surowca 

ulegał zmniejszeniu z 26,2% w 2007 r. do 19,7% w roku 2011 (tab. 2.20). 

W przypadku wapieni dla przemysłu wapienniczego trwający kryzys objawił 

się jeszcze bardziej dotkliwie niż w przypadku przemysłu cementowego. 

Wydobycie krajowe w 2012 r. uległo radykalnemu zmniejszeniu o 23% spa-

dając do poziomu 16,728 mln Mg. Wydobycie w województwie wynosiło 

odpowiednio 3,617 mln Mg, przy czym spadek ten nie wpłynął na jego 

udział w wydobyciu krajowym, ponieważ uległ nawet zwiększeniu do po-

ziomu 21,6%. Jest to praktycznie rezultat zaniechania wydobycia w woj. 
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dolnośląskim. Wydobycie z jedynego eksploatowanego tam złoża (Połom) 

wynosiło w 2012 r. jedynie 3 tys. Mg/rok. 

Wydobycie wapieni prowadzone jest na terenie dwóch powiatów; 

w powiecie krapkowickim, gdzie eksploatowane są złoża: Górażdże o zaso-

bach bilansowych (przemysłowych) 164,5 mln Mg, z wydobyciem – 2,186 

mln Mg/rok i Tarnów Opolski (zasoby bilansowe – 54,8 mln Mg, wydobycie 

– 1,544 mln Mg/rok) oraz w powiecie strzeleckim – złoże Izbicko II (zasoby 

bilansowe – 106,9 mln Mg, przemysłowe – 37,9 mln Mg, wydobycie – 551 

tys. Mg/rok). 

Tab. 2.19. Wystarczalność złóż wapieni (2011 r.) w powiatach krapkowickim oraz 

strzeleckim i ich wskaźnik zagospodarowania (Bilans zasobów…, 2012) 

Złoże 
Wystarczalność zasobów, lata Wskaźnik  

zagospodarowania,% bilansowych przemysłowych 

Górażdże 211 137 65,2 

Tarnów Opolski 68 68 100,0 

Izbicko II 200 194 97,2 

 



Tab. 2.20. Udział zasobów bilansowych, przemysłowych i wydobycia wapieni dla przemysłu wapienniczego 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 opolskie 600 394 10,8 596 751 10,8 641 959 11,3 638 021 11,3 561 588 10,0 

Polska 5 567 366 100,0 5 519 370 100,0 5 664 309 100,0 5 650 293 100,0 5 606 516 100,0 

Zasoby przemysłowe 

Województwo opolskie 254 040 25,8 250 404 25,8 246 774 25,6 242 837 24,9 239 025 24,5 

Polska 983 676 100,0 971 004 100,0 962 251 100,0 974 690 100,0 977 234 100,0 

Wydobycie 

Województwo opolskie 4076 26,2 3874 24,0 3735 25,1 4244 24,1 4280 19,7 

Polska 15 580 100,0 16 110 100,0 14 881 100,0 17 588 100,0 21 702 100,0 

3
5
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2.1.5 Złoża zagospodarowane pozostałych surowców 

i ich wystarczalność 

Poza kruszywami naturalnymi oraz wapieniami dla przemysłu ce-

mentowo-wapienniczego w województwie opolskim udokumentowano i są 

eksploatowane złoża: 

 łupków fyllitowych występujących w trzech złożach, o łącznych za-

sobach 18,082 mln Mg, przy czym wydobycie – 157 tys. Mg/rok po-

chodzi tylko ze złoża Dewon-Pokrzywna (p. nyski) o zasobach bi-

lansowych 15,509 mln Mg i zasobach przemysłowych – 2,183 mln 

Mg; 

 piasków kwarcowych do produkcji cegły wapienno-piaskowej (jed-

no eksploatowane złoże Jełowa – pow. opolski, zasoby bilansowe – 

7,141 mln Mg, w tym przemysłowe – 4,783 Mg, wydobycie – 61 

tys. Mg/rok); 

 piasków podsadzkowych (2 złoża, w tym eksploatowane jest tylko 

złoże Kotlarnia p. północne o zasobach bilansowych 130,7 mln Mg, 

zasobach przemysłowych – 112,6 mln Mg i wydobyciu – 819 tys. 

Mg/rok); 

 surowców ilastych ceramiki budowlanej (44 złoża o łącznych zaso-

bach bilansowych 116,2 mln Mg, w tym 7 eksploatowanych z czego 

2 okresowo, 31 zaniechanych, w których pozostawiono 50,8 mln Mg 

zasobów). 

Wystarczalność już zagospodarowanych zasobów bilansowych złóż pozosta-

łych surowców skalnych aktualnie eksploatowanych jest duża i eksploatacja 

tych surowców w miarę potrzeb, w przyszłości nie powinna grozić wyczer-

paniu (tab. 2.21).  

Tab. 2.21. Wystarczalność zasobów złóż pozostałych surowców skalnych eksploat-

owanych w województwie opolskim (Bilans zasobów…, 2012) 

Rodzaj surowca 
Liczba 

złóż 

Zasoby, tys. Mg 
Wydo-

bycie 

Wystarczalność  

zasobów, lata 

bilansowe przemysłowe tys. Mg bilansowe przemysłowe 

Łupki fyllitowe 1 15 509 2182 157 99 14 

Piaski kwarcowe do 

produkcji cegły 

wapienno-piaskowej 

1 7141 4783 61 117 78 

Piaski podsadzkowe 1 130 757 112 605 819 160 137 

Surowce ilaste  

ceramiki budowlanej 
7 35 886 16 722 232 155 72 
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2.2 Złoża niezagospodarowane i ich waloryzacja 

2.2.1 Charakterystyka udokumentowanej bazy niezago-

spodarowanych złóż surowców skalnych 

W województwie opolskim, według stanu zagospodarowania na 

31.12.2011 r. (Bilans zasobów... PIG, 2012), po skreśleniu z bilansu 3 złóż 

oraz zmianie rodzaju kopaliny w jednym złożu pozostało 177 udokumento-

wanych złóż niezagospodarowanych surowców skalnych o łącznych zaso-

bach bilansowych 2,216 mld Mg. 

Najliczniejszą grupą (121 złóż) są kruszywa naturalne, w tym kru-

szywa piaskowo-żwirowe (113 złóż) oraz kamienie do produkcji kruszyw 

łamanych (8 złóż). Drugą grupą liczącą 36 złóż są surowce ilaste ceramiki 

budowlanej, z czego w 31 złożach wydobycie tego surowca zostało zanie-

chane. W grupie pozostałych surowców udokumentowano 14 złóż, w tym po 

trzy złoża wapieni dla przemysłu wapienniczego oraz wapieni i margli dla 

przemysłu cementowego (tab. 2.22). 

W 7 formalnie niezagospodarowanych złożach udokumentowanych 

jest 10,829 mln Mg zasobów przemysłowych, z czego wynika, że dla tych 

złóż zostały już wydane koncesje na wydobycie. 

Tab. 2.22. Ogólna charakterystyka bazy niezagospodarowanych złóż surowców 

skalnych w województwie opolskim (Bilans zasobów…, 2012) 

Kopalina 
Ilość 

złóż 

Zasoby, tys. Mg 

bilansowe przemysłowe 

piaski i żwiry 113 1 100 663 8481 

kamienie łamane i bloczne 8 47 695 --- 

surowce ilaste ceramiki budowlanej 36 80 354 2348 

łupki fyllitowe 2 2573 --- 

piaski formierskie 6 31 315 --- 

piaski kwarcowe do produkcji cegły  

wapienno-piaskowej 
1 12 514 --- 

piaski kwarcowe do produkcji betonów  

komórkowych 
2 8440 --- 

wapienie i margle dla przemysłu cementowego 3 64 676 --- 

wapienie dla przemysłu wapienniczego 3 217 975 --- 

piaski podsadzkowe 1 349 728 --- 

surowce ilaste do produkcji cementu 2 406 --- 
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2.2.2 Niezagospodarowane złoża surowców skalnych 

2.2.2.1 Piaski i żwiry 

Spośród niezagospodarowanych złóż województwa opolskiego naj-

większą grupą (113 złóż) są kruszywa naturalne piaskowo-żwirowe o łącz-

nych zasobach 1,1 mld Mg. Niezagospodarowane zasoby ponad trzykrotnie 

przewyższają zasoby złóż zagospodarowanych. W tej grupie w 13 złożach 

udokumentowano zasoby większe od 20 mln Mg (łącznie 819,97 mln Mg), 

w 7 złożach zasoby w przedziale 10–20 mln Mg (łącznie 105,3 mln Mg), 

w 14 złożach zasoby w przedziale 5–10 mln Mg (łącznie 100 mln Mg), w 22 

złożach zasoby w przedziale 1–5 mln Mg (łącznie 57,1 mln Mg) i w 59 zło-

żach zasoby nie przekraczają 1 mln Mg (łącznie 18,2 mln Mg). Największe 

zasoby złóż niezagospodarowanych piasków i żwirów udokumentowano 

w powiecie nyskim (19 złóż o łącznych zasobach 585,7 mln Mg), z czego 

352 mln Mg w złożu Bielice-Zbiornik i 110,4 mln Mg w złożu Otmuchów 

Zbiornik oraz 54,9 mln Mg w złożu Drogoszów (tab. 2.23). 

Tab. 2.23. Wykaz niezagospodarowanych złóż piaskowo-żwirowych w powiatach 

województwa opolskiego o zasobach bilansowych większych od 3 mln 

Mg (dane dotyczące powiatu obejmują łączną wielkość udokumentowa-

nych niezagospodarowanych zasobów) (Bilans zasobów…, 2012) 

Powiat/złoże 
Ilość 

złóż 

Zasoby  

bilansowe,  

tys. Mg 

Stan 

 zagospodarowania 

nyski 19 585 692  

Bielice-Zbiornik 1 352 017 P 

Otmuchów Zbiornik 1 110 361 R 

Drogoszów 1 54 914 R 

Otmuchów Zbiornik I 1 25 251 R 

Konradowa-Wyszków 1 15 335 R 

Drogoszów II 1 9240 R 

Drogoszów - Jasienica 1 9049 R 

brzeski 13 170 722  

Sarny 1 70 346 Z 

Sarny Pole IIa - 2 1 33 684 R 

Kopice 1 15 441 R 

Więcmierzyce 1 10 640 R 

Głębocko 1 10 098 Z 

Kantorowice 1 8342 Z 
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Żelazna II 1 7061 R 

Stroszowice 1 6328 R 

Głębocko II 1 5175 P 

prudnicki 12 122 330  

Racławice Śl.-Głogówek 1 57 220 P 

Kierpień 1 30 379 P 

Kościerzyce 1 19 560 P 

Trzebinia 1 9574 P 

opolski 22 63 873  

Gracze 1 22 212 R 

Zawada 1 17 695 P 

krapkowicki 8 37 705  

Krępna 1 21 230 P 

Krapkowice S 1 7175 P 

kluczborski 6 31 877  

Kluczbork Zbiornik 1 21 450 P 

kędzierzyńsko-kozielski 6 30 431  

Landzmierz 1 18 197 P 

Dębowa 1 9147 R 

oleski 17 29 803  

Gana 1 9596 P 

Wygiełdów 1 7239 P 

Główczyce 1 6329 R 

Zdziechowice 1 5422 R 

namysłowski 1 16 083  

Świerczów 1 16 083 R 

głubczycki 8 7675  

Lubotyń II 1 3113 R 

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

zostało zaniechane 

2.2.2.2 Złoża kamieni łamanych i blocznych 

W grupie kamieni łamanych i blocznych udokumentowano w 8 nie-

zagospodarowanych złożach 47,7 mln Mg zasobów, przede wszystkim wa-

pieni (w 2 złożach 27,3 mln Mg) i granitów występujących w powiecie ny-

skim (w 4 złożach – 16,7 mln Mg) (tab. 2.24). 
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Tab. 2.24. Wykaz nieeksploatowanych złóż kamieni łamanych i blocznych w woje-

wództwie opolskim (Bilans zasobów…, 2012) 

Kopalina/złoże 
Ilość 

złóż 

Zasoby bilanso-

we, tys. Mg 

Stan  

zagospodarowania 

amfibolit 1 1300  

Lubiatów  1300 R 

bazalt 1 2454  

Ameryka  2454 R 

granit 4 16 663  

Nadziejów I  9726 R 

Starowice  4120 R 

Maciejowice  2300 Z 

Nadziejów  517 Z 

wapień 2 27 278  

Szymiszów  23 495 R 

Chorula  3783 Z 

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

zostało zaniechane 

2.2.2.3 Złoża wapieni dla przemysłu cementowo-

wapienniczego 

Niezagospodarowane złoża wapieni dla przemysłu cementowo wa-

pienniczego położone są na terenie powiatów: krapkowickiego, opolskiego, 

m. Opole i strzeleckiego, czyli w tych powiatach, w których aktualnie pro-

wadzone jest wydobycie tego surowca, wykorzystywanego w pobliskich 

zakładach cementowo-wapienniczych. Największe zasoby udokumentowano 

w złożu wapieni dla przemysłu wapienniczego Izbicko-Nakło w powiecie 

opolskim. W grupie złóż wapieni i margli dla przemysłu cementowego naj-

większe zasoby występują w złożu Groszowice II – Wróblin (tab. 2.25). 

Tab. 2.25. Wykaz nieeksploatowanych złóż wapieni dla przemysłu cementowo-

wapienniczego w województwie opolskim (Bilans zasobów…, 2012) 

Kopalina 
Ilość 

złóż 

Zasoby 

bilansowe, 

tys. Mg 

Stan zagospo-

darowania 

WAPIENIE DLA PRZEMYSŁU  

WAPIENNICZEGO 
3 217 975 

 

opolski 1 139 417  

Izbicko-Nakło 1 139 417 P 
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krapkowicki 1 48 836  

Tarnów Opolski-Wschód 1 48 836 R 

strzelecki 1 29 722  

Strzelce Opolskie II 1 29 722 R 

WAPIENIE I MARGLE DLA PRZEMYSŁU  

CEMENTOWEGO 
3 64 676 

 

m. Opole 1 27 269  

Groszowice II - Wróblin 1 27 269 R 

krapkowicki 1 23 607  

Tarnów Opolski-Wschód 1 23 607 R 

opolski 1 13 800  

Dobrzeń 1 13 800 R 

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

zostało zaniechane 

2.2.2.4 Niezagospodarowane złoża surowców ilastych ce-

ramiki budowlanej 

Niezagospodarowane udokumentowane złoża surowców ilastych 

ceramiki budowlanej występują niemal we wszystkich powiatach wojewódz-

twa opolskiego (w 10 z 12). Łączne zasoby bilansowe tych złóż wynoszą 

80,3 mln Mg. Najwięcej zasobów udokumentowano w powiecie kluczbor-

skim – 21,104 mln Mg, przede wszystkim w złożu Nasale – 17,854 mln Mg. 

Niemal tyle samo, bo 20,42 mln Mg, występuje w powiecie oleskim, z czego 

9,432 mln Mg w złożu Kowale i 6,44 mln Mg w złożu Faustianka.  

Powiat opolski dysponuje bazą zasobów niezagospodarowanych 

w wielkości 17,068 mln Mg, w tym 14,794 mln Mg udokumentowano 

w złożu Komprachcice. Złoża o zasobach większych od 2 mln Mg przedsta-

wiono w tab. 2.26. 

Tab. 2.26. Wykaz nieeksploatowanych złóż surowców ilastych ceramiki budowlanej 

w województwie opolskim (Bilans zasobów…, 2012) 

Kopalina Ilość złóż 

Zasoby  

bilansowe, 

tys. Mg 

Stan  

zagospodarowania 

SUROWCE ILASTE CERAMIKI  

BUDOWLANEJ 
37 80 354 

 

kluczborski 4 21 104  

Nasale 1 17 854 R 
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Gołkowice 1 2672 Z 

oleski 7 20 420  

Kowale 1 9432 P 

Faustianka 1 6440 Z 

Olesno 1 2976 Z 

opolski 7 17 068  

Komprachcice 1 14 794 Z 

prudnicki 5 7072  

Niemysłowice 1 2094 Z 

Biała Prudnicka 1 2034 Z 

głubczycki 5 6726  

Głubczyce 1 2440 Z 

Baborów 1 2078 Z 

nyski 4 5248  

Konradów Głuchołaski 1 3504 Z 

2.2.2.5 Niezagospodarowane złoża pozostałych surowców 

skalnych 

W województwie opolskim znajduje się łącznie 14 niezagospodaro-

wanych (lub zaniechanych) złóż kopalin skalnych (poza kamieniami łama-

nymi, piaskami i żwirami, wapieniami dla przemysłu cementowo-

wapienniczego oraz surowcami ilastymi ceramiki budowlanej). W tej grupie 

znajdują się dwa złoża łupków fyllitowych: Dewon-Pokrzywna 2 (powiat 

nyski) i Chomiąża (powiat głubczycki). Udokumentowano również dwa 

złoża piasków kwarcowych do produkcji betonów komórkowych i jedno 

złoże piasków kwarcowych do produkcji cegły wapienno-piaskowej. Szcze-

gółowy wykaz nieeksploatowanych złóż kopalin skalnych przedstawiono 

w tab. 2.27. 

Tab. 2.27. Wykaz nieeksploatowanych złóż pozostałych surowców województwa 

opolskiego (Bilans zasobów…, 2012) 

Kopalina 
Ilość 

złóż 

Zasoby bilansowe, 

tys. Mg 

Stan  

zagospodarowania 

ŁUPKI FYLLITOWE 2 2573 
 

nyski 1 2264 
 

Dewon-Pokrzywna 2 1 2264 P 

głubczycki 1 309 
 

Chomiąża 1 309 Z 
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PIASKI FORMIERSKIE 6 31 315 
 

opolski 3 29 044 
 

Grodziec I 1 23 100 Z 

Dylaki 1 5474 R 

Krasiejów 1 470 Z 

oleski 3 2271 
 

Myślina III 1 1344 Z 

Myślina II 1 544 Z 

Myślina I 1 383 Z 

PIASKI KWARCOWE DO  

PRODUKCJI BETONÓW  

KOMÓRKOWYCH 

2 8440 
 

namysłowski 1 4585 
 

Jastrzębie 1 4585 P 

kluczborski 1 3856 
 

Wierzbica 1 3856 P 

PIASKI KWARCOWE DO  

PRODUKCJI CEGŁY WAPIENNO-

PIASKOWEJ 

1 12 514 
 

opolski 1 12 514 
 

Jełowa II 1 12 514 P 

PIASKI PODSADZKOWE 1 649 728 
 

kędzierzyńsko-kozielski 1 649 728 
 

Kotlarnia Solarnia 1 649 728 R 

SUROWCE ILASTE DO  

PRODUKCJI CEMENTU 
2 406 

 

m. Opole 1 406 
 

Bolko 1 406 Z 

opolski 1 0 
 

Krasiejów 1 0 Z 

P – złoża rozpoznane wstępnie, R – złoża rozpoznane szczegółowo, 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 
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górniczych ich eksploatacji oraz uwarunkowań środowiskowych i plani-

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

 złożowo-surowcowych, 

 górniczych, 

 środowiskowych, 

 planistycznych. 

Są one nierównoważne, dlatego waloryzacja prowadzona jest niezależnie na 

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

roczłonowa (rys. 2.2). 

 

Rys. 2.2. 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 



45 

z trzech kategorii wartości złoża i odpowiednio potencjalnego jego znacze-

nia dla gospodarki – w skali:  

 krajowej,  

 regionalnej,  

 lokalnej. 

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 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. 
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Za zasadnicze czynniki środowiskowe ograniczające dostępność złóż 

uznano: 

 wymagania ochrony przyrody i krajobrazu, 

 wymagania ochrony użytkowych wód podziemnych, 

 ochronę gleb, 

 ochronę lasów. 

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 

Na terenie województwa opolskiego znajduje się 177 nieeksploato-

wanych złóż kopalin skalnych wykazanych w bilansie zasobów złóż kopalin 

w Polsce (wg stanu na 31.12.2011 r.). Wśród nich wyróżnić można: 113 złóż 

piasków i żwirów, 36 złóż kopalin ilastych, 9 złóż piasków kwarcowych do 

produkcji betonów komórkowych, cegły wapienno-piaskowej i piasków 

formierskich, 6 złóż kopalin węglanowych, 8 złóż kamieni łamanych 

i blocznych, 2 złoża łupków fyllitowych (tab. 2.23–2.27). 

Wśród nich ze względu na walory surowcowe (zasoby i jakość kopa-

liny) tylko 3 złoża zaliczono do klasy N i 17 do klasy W. Pozostałe złoża 
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o małych zasobach lub niewyróżniającej się jakości kopaliny zaliczono do 

klasy Z. 

Szczegółowej waloryzacji górniczo-środowiskowo-planistycznej 

poddano tylko złoża zaliczone do klas N i W. Mają one znaczenie ponadlo-

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 odpowiednio 

ogólnokrajowej i regionalnej. Są to złoża (tab. 2.28): wapieni i margli dla 

przemysłu wapienniczego (3 klasy N), piasków i żwirów (14 klasy W), wa-

pieni i margli dla przemysłu cementowego (1 klasy W), piasków kwarco-

wych do produkcji cegły wapienno-piaskowej (1 klasy W) oraz kopalin ila-

stych ceramiki budowlanej (1 klasy W). Pozostałe 157 złóż reprezentują 

klasę Z o małych zasobach lub niskiej jakości (przeważnie złoża piaskowe, 

piaskowo-żwirowe i kopalin ilastych) stanowią bazę zasobową surowców na 

potrzeby lokalne i gospodarka nimi powinna być rozpatrywana na niższym 

poziomie administracji samorządowej (gmin i powiatów). 

Z punktu widzenia czynników górniczych w większości przypadków 

warunki zagospodarowania waloryzowanych złóż są utrudnione (12 złóż 

w klasie W), dla 5 złóż istnieją dogodne warunki zagospodarowania i tylko 

w 4 przypadkach trudne (klasy Z). Dogodnymi warunkami dla zagospoda-

rowania cechują się tylko złoża piasków i żwirów (Bielice-Zbiornik, Gracze, 

Konradowa-Wyszków, Otmuchów Zbiornik I). Złoża mają zwykle prostą 

budowę. Czynnikami utrudniającymi ich eksploatację są zwykle: grubość 

nadkładu oraz brak blisko położonych odbiorców surowca. 

Wymagania ochrony środowiska są zasadniczym czynnikiem ogra-

niczającym dostępność złóż (9 klasy Z) lub utrudniającym (11 klasy W). Nie 

zidentyfikowano złóż, dla których wymagania ochrony środowiska nie sta-

nowią zasadniczego ograniczenia dla ich zagospodarowania.  

Ograniczenia planistyczne, to znaczy stan zagospodarowania po-

wierzchni, nie stanowią bariery dla wykorzystania waloryzowanych złóż. 

W przypadku 16 złóż, nie ma żadnych ograniczeń, dla 3 złóż ograniczenia są 

częściowe. Tylko w przypadku 1 złoża wapieni i margli dla przemysłu wa-

pienniczego odnotowano wykluczenie jego zagospodarowania. 

Najbardziej atrakcyjnymi złożami z uwagi na walory surowcowe 

i dostępność górniczą są złoża: wapieni i margli (Tarnów Opolski-Wschód – 

NWWN), piasków i żwirów (Gracze – WNWN, Otmuchów Zbiornik – 

WWWN, Otmuchów Zbiornik I – WNWN, Sarny – WWWN, Sarny Pole 

IIa–2 – WWWN, Więcmierzyce – WWWN, Żelazna II – WWWN), piasków 

kwarcowych (Jełowa II – WWWN). Wypada jednak zwrócić uwagę na to, że 
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w przypadku wszystkich tych złóż warunki środowiskowe utrudniają swo-

bodę ich pełnego wykorzystania (tab. 2.28).  

Tab. 2.28. Waloryzacja złóż województwa opolskiego (Bilans zasobów..., 2012) 

Lp. Nazwa złoża Wiek 

Rodzaj  

litologiczny 

kopaliny 

Waloryzacja 
Zasoby, 

tys. Mg 

Stan  

zagospodarowania 

1 2 3 4 5 6 7 

Piaski i żwiry 

1 Bielice-Zbiornik Q pż WNZW 352 017 P 

2 Drogoszów Q pż WWZN 54 914 R 

3 Gracze Q pż WNWN 22 212 R 

4 Kierpień Q pż WWZN 30 379 P 

5 Konradowa-

Wyszków 

Q 
pż WNZN 15 335 R 

6 Landzmierz Q pż WWZN 18 197 P 

7 Otmuchów  

Zbiornik 

Q 
pż WWWN 110 361 R 

8 Otmuchów  

Zbiornik I 

Q 
pż WNWN 25 251 R 

9 Racławice Śl.-

Głogówek 

Q 
pż WWZN 57 220 P 

10 Sarny Q pż WWWN 70 346 Z 

11 Sarny Pole IIa – 2 Q pż WWWN 33 684 R 

12 Trzebina Q pż WZWN 9574 P 

13 Więcmierzyce Q pż WWWN 10 640 R 

14 Żelazna II Q pż WWWN 7061 R 

     817 191  

Wapienie i margle dla przemysłu wapienniczego 

15 Izbicko-Nakło T wp NZZX 139 417 P 

16 
Strzelce Opolskie 

II 
T wp NZZN 29 722 R 

17 
Tarnów Opolski-

Wschód 
T wp NWWN 23 607 R 

     192 746  

Wapienie i margle dla przemysłu cementowego 

18 
Groszowice II – 

Wróblin 
Cr mc WWZW 27 269 R 

Piaski kwarcowe do produkcji cegły wapienno piaskowej 

19 Jełowa II Q pk WWWN 12 514 P 

Kopaliny ilaste ceramiki budowlanej 

20 Komprachcice Cr ic WZWN 14 794 Z 

Wiek: Q – czwartorzęd, Cr – kreda, T – trias; Rodzaj litologiczny kopaliny: mc – margle 

cementowe, wp – wapienie przemysłowe (wapiennicze), pk – piaski kwarcowe, ic – iły i łupki 

ilaste ceramiki budowlanej, pż – piaski i żwiry; P – złoża rozpoznane wstępnie, R – złoża 

rozpoznane szczegółowo, 

Uwagi: Z – eksploatacja kopaliny zaniechana 
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2.3 Obszary perspektywiczne* 

Zgodnie z kryteriami stosowanymi dla opracowania Mapy geośro-

dowiskowej Polski w skali 1:50 000 (Instrukcja…, 2005) za obszar perspek-

tywiczny dla występowania 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 jed-

nostki surowcowej mające określone własności jakościowe i określone zaso-

by w kategorii D1. Obszary perspektywiczne i prognostyczne wyznaczane są 

na podstawie analizy kartograficznych danych geologiczno-złożowych oraz 

na podstawie wyników prac geologicznych, o różnym stopniu rozpoznania. 

W wypadku dalszej analizy możliwości zagospodarowania kopalin, ich 

pierwotnie wyróżniony na mapach znaczny zasięg powierzchniowy, powi-

nien być 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. 2.3). 

Na podstawie danych Mapy geośrodowiskowej Polski, w granicach 

województwa opolskiego wyróżniono obszary prognostyczne i perspekty-

wiczne dla następujących grup kopalin skalnych: kamieni drogowych i bu-

dowlanych, kruszywa naturalnego i surowców ilastych. Rodzaje kopalin 

wymienionych grup oraz ich ilość i stwierdzone dla wybranych kopalin za-

soby prognostyczne przedstawiono w tabeli 2.29. 

Obszary te w przewadze rozmieszczone są w zachodniej i północnej 

części województwa. W podziale na mezoregiony, wyróżnia się tutaj rejon 

Obniżenia Otmuchowskiego, środkowej części Doliny Nysy Kłodzkiej oraz 

zachodnią część Pradoliny Wrocławskiej, gdzie skoncentrowane jest wystę-

powanie perspektyw dla piasków oraz piasków i żwirów, związanych z se-

dymentacją rzeczną. Podobny i znaczący obszar występowania piasków 

położony jest również na północnym-wschodzie województwa w obrębie 

mezoregionu Obniżenie Liswarty. Pojedyncze bardzo liczne, ale niewielkie, 

wystąpienia kruszyw naturalnych znajdują się również w rejonie Równiny 

Grodkowskiej. W przewadze są to jedynie obszary perspektywiczne, zwią-

zane z utworami lodowcowymi. Ilość obszarów prognostycznych kruszyw 

naturalnych jest dużo mniejsza. Znajdują się one na zachodzie Doliny Wro-

                                                      
* Opracował J. Koźma, PIG-PIB we Wrocławiu 
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cławskiej oraz na zachodzie mezoregionu Równina Opolska, w środkowej 

części doliny Stobrawy. 

 

Rys. 2.3. Rozmieszczenie obszarów perspektywicznych i prognostycznych dla udo-

kumentowania złóż surowców skalnych na tle mezoregionów. Rodzaj kopaliny: 1 – 

kamienie drogowe i budowlane, 2 – kruszywo naturalne, 3 – surowce ilaste  

(opracował J. Koźma) 

Rozległe wychodnie utworów triasowych i kredowych, położone 

w środkowej części województwa, w rejonie Opola, zostały uznane za ob-

szary perspektywiczne dla występowania potencjalnych złóż wapieni oraz 

wapieni i margli. W ich granicach wyróżnione zostały dwa obszary progno-

styczne wapieni i margli o znaczących zasobach. Dla pozostałych kopalin 

kamieni budowlanych i drogowych wyróżniono niewielkie rejony ich wystę-
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powania, głównie w obrębie Gór Opawskich i części przedgórza Paczkow-

skiego. 

Z utworami neogeńskich iłów i mułków oraz piasków serii poznań-

kiej związane są obszary perspektywiczne dla występowania surowców ila-

stych. Położone są one na zachodniej krawędzi Równiny Niemodlińskiej 

oraz na przeciwległym brzegu doliny Nysy Kłodzkiej w obrębie Równiny 

Grodkowskiej. Mniejsze obszary prognostyczne tej kopaliny znajdują się 

przy granicy województwa na wschód od Wzgórz Strzelińsko-

Niemczańskich.  

Tab. 2.29. Obszary perspektywiczne i prognostyczne oraz zasoby prognostyczne 

według rodzaju kopalin w województwie opolskim 

Rodzaj kopaliny 

Ilość obszarów Łączne zasoby 

prognostyczne 

w kategorii D1, 

tys. Mg,  

tys. m
3
* 

perspektywiczne prognostyczne 

Kamienie drogowe  

i budowlane, w tym 
25 3 1 289 923 

amfibolity 1 --- --- 

bazalty 1 --- --- 

gnejsy 3 --- --- 

granodioryty 3 --- --- 

granity 3 --- --- 

kwarcyty 2 1 46 000 

szarogłazy 2 --- --- 

wapienie 3 --- --- 

wapienie i margle 7 2 1 243 923 

Kruszywo naturalne, w tym  200 13 122 352 

piaski 117 5 37 460 

piaski i żwiry 71 4 84 892 

żwiry 8 --- --- 

piaski kwarcowe 4 --- --- 

Surowce ilaste, w tym: 30 2 3200* 

iły 23 2 3200* 

gliny i lessy 3 --- --- 

lessy 1 --- --- 

kaoliny 3 --- --- 

Zgodnie z podziałem administracyjnym woj. opolskiego największy 

udział obszarów perspektywicznych dla poszczególnych grup kopalin przy-

pada na następujące powiaty (rys. 2.4–2.7): 

 dla piasków i żwirów: 

 brzeski (3,6%), 

 oleski (3,4%), 

 nyski (3,3%), 
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 dla kamieni łamanych i blocznych: 

 m. Opole (0,67%), 

 prudnicki (0,63%), 

 głubczycki (0,4%), 

 dla surowców ilastych: 

 nyski (1,2%), 

 brzeski (0,8%), 

 oleski (0,4%), 

 dla wapieni i margli przemysłu wapienniczego i cementowego: 

 strzelecki (27%), 

 krapkowicki (11%), 

 opolski (2%). 

 

  

Rys. 2.4. Udział obszarów perspekty-

wicznych piasków i żwirów  

(opracował Ł. Machniak) 

Rys. 2.5. Udział obszarów perspekty-

wicznych kamieni łamanych i blocznych 

(opracował Ł. Machniak) 
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Rys. 2.6. Udział obszarów perspekty-

wicznych surowców ilastych  

(opracował Ł. Machniak) 

Rys. 2.7. Udział obszarów perspekty-

wicznych wapieni i margli przemysłu 

wapienniczego i cementowego  

(opracował Ł. Machniak) 

Łącznie dla wszystkich grup surowcowych największy udział w powierzchni 

przypada w powiatach: strzeleckim (27,5%), krapkowickim (12,9%) i ny-

skim (4,7%). 

 

Rys. 2.8. Łączny udział obszarów prognostycznych w powierzchni poszczególnych 

powiatów województwa opolskiego (opracował Ł. Machniak) 



54 

3 Infrastruktura transportowa województwa 

Ł. Machniak
*
, A. Borcz

*
 

3.1 Ogólna charakterystyka sieci drogowej i kolejowej 

W województwie opolskim sieć drogowa przebiega w układzie rów-

noleżnikowym, jako konsekwencja położenia regionu na tle ukształtowanych 

historycznie struktur państwowych i przestrzennych (rys. 3.1). 

 

Rys. 3.1. Podstawowa sieć transportu drogowego województwa opolskiego  

(opracował Ł. Machniak) 

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

Górnictwa Odkrywkowego 
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Woj. opolskie przecina 12 dróg krajowych o łącznej długości 778 

km (w tym 88 km autostrad) oraz 45 dróg wojewódzkich, o łącznej długości 

983 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 3635 km, a dróg gminnych – 2354 

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

o nawierzchni twardej ulepszonej w województwie wynosi nieco ponad 

7750 km. Strukturę, ze względu na kategorię dróg, przedstawiono na rys. 

3.2. 

 

Rys. 3.2. Struktura sieci drogowej województwa opolskiego  

(opracował Ł. Machniak) 

Struktura układu drogowego w województwie nieznacznie odbiega 

od globalnej dla kraju. Większa jest wartość udziału dróg powiatowych 

(47% w województwie, 44% w kraju), krajowych (10% w województwie, 

7% w kraju) oraz wojewódzkich (13% w województwie, 11% w kraju). Dla 

dróg gminnych wartość udziału jest mniejsza o 8 punktów procentowych. 

W tab. 3.1 przedstawiono ogólne wskaźniki charakteryzujące infrastrukturę 

drogową, powiązane z podstawowymi danymi nt. woj. opolskiego (długość 

dróg na 1000 km2 powierzchni, długość dróg na 1000 mieszkańców). 
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Tab. 3.1. Syntetyczne wskaźniki charakteryzujące infrastrukturę drogową woje-

wództwa opolskiego 

Kategoria drogi 

Województwo 

opolskie 
Polska 

Województwo 

opolskie 
Polska 

km/1000 km
2 

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

Krajowe 83 60 0,77 0,48 

Wojewódzkie 104 91 0,97 0,73 

Powiatowe 386 359 3,58 2,91 

Gminne 250 314 2,32 2,54 

Ogółem 823 824 7,64 6,68 

Gęstość dróg (km/1000 km2) w woj. opolskim dla większości z nich jest 

wyższa od średniej krajowej. Znaczną różnicę obserwuje się głównie 

w przypadku dróg krajowych, dla których to wskaźnik jest większy o 38%. 

Mniejsza gęstość występuje jedynie w kategorii dróg gminnych. Wartość 

wskaźnika jest mniejsza o 20%. Ogólnie dla całej sieci drogowej wartość 

wskaźnika jest niemal porównywalna do średniej w kraju. Podobne zależno-

ści w porównaniu do wartości ogólnokrajowych obserwuje się dla drugiego 

wskaźnika – dostępności (km/1000 osób). Największe różnice wskaźnika 

dotyczą dróg tworzących podstawowy szkielet komunikacyjny (drogi krajo-

we i wojewódzkie) w województwie. Ogólnie dla całej infrastruktury dro-

gowej jest to wartość większa o ponad 14%. 

Analiza danych dotyczących stanu technicznego dróg krajowych 

i wojewódzkich na Opolszczyźnie wykazała, że (Raport o stanie technicz-

nym…, 2013):  

 stan techniczny nawierzchni większości dróg krajowych (na koniec 

2012 r.) jest oceniany jako dobry – 58,5%, stan niezadowalający do-

tyczy 27,8% dróg, a zły – 10,1%; 

 stan techniczny nawierzchni dróg wojewódzkich w ponad połowie 

jest oceniany jako dobry (54%), stan zadowalający dotyczy 12% 

dróg, natomiast zły aż 34%. 

Szkielet sieci kolejowej na Opolszczyźnie tworzą linie o znaczeniu 

międzynarodowym, ponadregionalnym i regionalnym. Do linii o znaczeniu 

międzynarodowym zaliczyć należy linie magistralne: nr 132 Bytom – Wro-

cław, nr 136 Opole – Kędzierzyn-Koźle, nr 137 Katowice – Legnica (na 

odcinku Katowice – Kędzierzyn-Koźle), nr 151 Kędzierzyn-Koźle – Cha-

łupki oraz linia pierwszorzędna nr 277 Opole – Jelcz – Wrocław. Powyższe 

linie kolejowe należą do najważniejszych w województwie i obsługują ruch 

osobowy oraz towarowy na najbardziej obciążonym kierunku wschód–

zachód. Z kolei do linii o znaczeniu krajowym (ponadregionalnym) zalicza 

się linie o numerach: 143 relacji Kalety – Wrocław, 137 relacji Katowice – 
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Legnica, 144 relacji Opole – Tarnowskie Góry, 61 relacji Kielce – Fosow-

skie, nr 272 relacji Kluczbork – Kostów, 181 relacji Herby Nowe – Wieluń 

– Kępno. Pozostałe linie o numerach: 174, 177, 195, 287, 288, 293, 294, 

297, 301, 333, 343, 680, 709, 872, 890, 956, zaliczane są jako linie o zna-

czeniu regionalnym i lokalnym. 

Długość eksploatowanych linii w 2011 r. wynosiła 867 km (4,3% 

długości sieci krajowej). Wszystkie linie eksploatowane są liniami normal-

notorowymi, 440 km z nich jest zelektryfikowana (Bank Danych Lokalnych 

GUS, 2013). Sieć kolejowa jest w zdecydowanej większości zarządzana 

przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Spółka ta odpowiada za zarządzanie 

państwową siecią linii kolejowych, czyli za ich utrzymanie, modernizację 

oraz udostępnienie ich przewoźnikom kolejowym.  

W tab. 3.2 przedstawiono ogólne wskaźniki charakteryzujące infra-

strukturę kolejową w odniesieniu do podstawowych danych na temat woj. 

opolskiego. 

Tab. 3.2. Syntetyczne wskaźniki charakteryzujące infrastrukturę kolejową woje-

wództwa opolskiego 

Rodzaj linii 

Województwo 

opolskie 
Polska 

Województwo 

opolskie 
Polska 

km/1000 km
2 

km/1000 km
2 

km/1000 osób km/1000 osób 

eksploatowane 92,1 64,7 0,86 0,52 

normalnotorowe 92,1 64,3 0,86 0,52 

normalnotorowe 

zelektryfikowane 
46,8 38,0 0,43 0,31 

Gęstość linii eksploatowanych oraz normalnotorowych w woj. opol-

skim jest ok. 42% większa od średniej krajowej. Dla linii normalnotorowych 

zelektryfikowanych wskaźnik ten jest również większy, ale o znacznie 

mniejszej różnicy, a wynosi 23%. W ocenie dostępności linii (km/1000 

osób), dla wszystkich wyszczególnionych, jest ona wyższa od średniej kra-

jowej (o ok. 34 do 65%). 

3.2 Wykorzystanie infrastruktury drogowej do wywo-
zu surowców skalnych 

Zdecydowana większość czynnych kopalń kruszyw naturalnych 

w województwie opolskim to kopalnie kruszyw piaskowo-żwirowych. Eks-

ploatowane w nich piaski, żwiry i pospółki zaspokajają głównie potrzeby 

rynku lokalnego, stąd też ich transport odbywa się wyłącznie z wykorzysta-

niem infrastruktury drogowej. Transport drogowy jest również popularny 

w kopalniach surowców zwięzłych zlokalizowanych w tym województwie. 
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Tylko jedna kopalnia (Rutki-Ligota) wykorzystuje do spedycji kruszyw 

transport kolejowy. Mając na uwadze powyższe szacuje się, że w 2011 r. 

z kopalń położonych na terenie województwa transportem kołowym prze-

wieziono ok. 10 mln Mg różnego rodzaju kruszyw (kopaliny dla przemysłu 

cementowego i wapienniczego transportuje się głównie drogami wewnętrz-

nymi). Oznacza to, że udział w ruchu samochodów ciężarowych transportu-

jących surowce skalne jest umiarkowany. W tab. 3.3 oraz 3.4 przedstawiono 

natężenie ruchu wszystkich pojazdów spalinowych oraz samochodów cięża-

rowych na drogach krajowych i wojewódzkich na Opolszczyźnie w 2010 r. 

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

opolskim (Synteza generalnego…, 2010) 

Nr 

drogi 

Liczba  

odcinków  

pomiarowych 

Natężenie ruchu 

Ogółem Samochody ciężarowe 

M
in
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u

m
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m

u
m

 

Ś
re

d
n

ie
 

M
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u

m
 

M
a
k
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m
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m

 

Ś
re
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n

ie
 

A4 5 23 379 28 606 26 319 7660 9277 8366 

11 4 7860 14 649 8040 1611 2342 1919 

38 5 2346 7497 3417 192 559 258 

39 6 2417 12 188 4484 683 1611 866 

40 15 2381 16 928 5502 147 1117 405 

41 5 3319 16 357 5652 544 1030 653 

42 4 3450 9254 4663 267 474 357 

43 2 3664 4663 3846 840 931 857 

45 13 3902 12 856 6496 511 1679 1023 

46 13 4274 16 825 9918 1219 3205 1979 

88 2 6588 8449 6878 1918 2169 1957 

94 11 4321 21 462 6646 278 3566 898 

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

twie opolskim (Synteza generalnego…, 2010) 

Nr 

drogi 

Liczba  

odcinków  

pomiarowych 

Natężenie ruchu 

Ogółem Samochody ciężarowe 

M
in

im
u

m
 

M
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k

si
m

u
m

 

Ś
re
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n

ie
 

M
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u
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k
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m

u
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Ś
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d
n
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378 2 832 1957 964 63 143 72 

382 2 1253 3542 2359 58 343 196 

385 4 1518 5393 3193 210 372 294 

396 1 --- --- 1726 --- --- 305 
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401 7 1116 5994 4341 77 654 403 

403 1 --- --- 3660 --- --- 626 

405 2 1922 4522 3468 77 185 141 

406 1 --- --- 1256 --- --- 50 

407 3 1454 6477 2261 44 201 89 

408 3 3247 6679 4218 441 543 509 

409 5 3922 13 889 5216 200 583 295 

410 1 --- --- 2757 --- --- 163 

411 5 730 6939 4523 13 205 175 

413 1 --- --- 508 --- --- 32 

414 5 4052 11 287 5086 187 430 372 

415 2 1193 5708 2443 43 240 98 

416 8 1996 8482 3491 90 246 175 

417 3 586 1963 1005 39 84 71 

418 2 3398 11 326 7142 143 453 289 

419 1 --- --- 1529 --- --- 24 

420 1 --- --- 1184 --- --- 29 

421 2 545 1000 722 34 76 50 

422 1 --- --- 761 --- --- 17 

423 5 3726 6173 4587 219 627 359 

424 1 --- --- 508 --- --- 32 

425 1 --- --- 2588 --- --- 148 

426 5 3859 6880 5389 351 1059 687 

427 1 --- --- 345 --- --- 15 

428 1 --- --- 482 --- --- 30 

429 2 3570 4519 3784 86 257 125 

435 2 1504 1509 1506 34 66 46 

451 2 4335 9143 5377 299 713 389 

454 5 3863 11 648 5573 340 873 416 

457 2 3457 3834 3581 111 134 119 

458 2 1464 1519 1503 34 85 49 

459 2 784 1951 1420 33 69 53 

460 1 --- --- 508 --- --- 32 

461 1 --- --- 1878 --- --- 62 

462 3 482 1511 973 30 41 35 

463 3 1697 8392 2314 77 168 100 

464 1 --- --- 508 --- --- 32 

465 1 --- --- 508 --- --- 32 

487 3 1231 4897 2576 94 345 205 
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494 4 3259 6405 3643 327 653 366 

901 5 3207 7723 5491 279 1135 821 

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 autostrada A4 oraz droga nr 46 

i 11, a drogą wojewódzką droga nr 418 (tab. 3.3–3.4, rys. 3.3–3.4). Nato-

miast biorąc pod uwagę ruch samochodów ciężarowych, największe natęże-

nie ruchu występuje na drogach krajowych A4, 88, 46, 11 oraz wojewódz-

kich 901, 426, 403 (tab. 3.3–3.4, rys. 3.5–3.6). 



 

  

Rys. 3.3. Średnie natężenie ruchu wszystkich pojazdów spalinowych 

na drogach krajowych 

Rys. 3.4. Średnie natężenie ruchu wszystkich pojazdów spalinowych 

na drogach wojewódzkich 

6
1 



 

  

Rys. 3.5. Średnie natężenie ruchu pojazdów ciężarowych na drogach 

krajowych 

Rys. 3.6. Średnie natężenie ruchu pojazdów ciężarowych na drogach 

wojewódzkich 

6
2 
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Średnie natężeniu ruchu wszystkich pojazdów spalinowych na dro-

gach krajowych oraz wojewódzkich na Opolszczyźnie, jest niższe od śred-

nich wartości dla Polski. Na drogach krajowych w województwie dla 

wszystkich pojazdów spalinowych jest niższe o 12%, natomiast na drogach 

wojewódzkich o blisko 4%. Z kolei średnie natężenia ruchu samochodów 

ciężarowych na drogach w województwie i w kraju są porównywalne – rys. 

3.7. 

 

Rys. 3.7. Porównanie średniego natężenia ruchu drogowego na drogach krajowych 

i wojewódzkich  

Drogi wojewódzkie są w znacznie mniejszym stopniu wykorzysty-

wane przez ruch towarowy niż drogi krajowe. O ile ruch pojazdów silniko-

wych ogółem na drogach krajowych w 2010 r. w woj. opolskim był średnio 

ponad 2,6-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 7,8-krotnie 

wyższe niż na drogach wojewódzkich (średnio w skali kraju ponad 7,7-

krotnie większe). 

Jeśli przyjmie się średnią ładowność pojazdu ciężarowego wynoszą-

cą 25 Mg, natężenie ruchu pojazdów ciężarowych zaangażowanych do 

przewozu kruszyw z kopalń zlokalizowanych na terenie województwa wy-

nosi ok. 4000 samochodów na dobę (200 dni w roku, w okresie zimowym 

zużycie kruszyw jest ograniczone). Natężenie nie rozkłada się jednak rów-

nomiernie na wszystkie drogi. Zwiększone natężenie ruchu identyfikowane 
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jest w rejonach głównych centrów wydobywczych zlokalizowanych w po-

wiatach: brzeskim, kędzierzyńsko-kozielskim oraz nyskim, których udział 

w wydobyciu piasków i żwirów osiągnął w 2011 r. blisko 85%. Szczególnie 

obciążone przewozem kruszyw są zatem następujące drogi wojewódzkie 

i krajowe: 

W zasięgu drogi krajowej 46, zlokalizowane są większe złoża kruszyw 

piaskowo-żwirowych oraz kamieni łamanych (rys. 3.8). Droga ta stanowi 

najłatwiejszy dojazd do autostrady A4 oraz Opola. Dojazd do niej zapewnia-

ją droga wojewódzka 835 (złoża Głębocko I-1, Kopice 2, Kopice 2-1 

o łącznym wydobyciu w 2011 r. ponad 1,3 mln Mg), droga wojewódzka 

425 (złoże Ligota Tułowicka o wydobyciu ok. 150 tys. Mg) oraz drogi lo-

kalne (powiatowe, gminne) ze złoża bazaltu Gracze (wydobycie 564 tys. 

Mg) i ze złóż położonych po północnej stronie autostrady A4 – Sarny Pole 

IIa-1, Lewin Brzeski-Stroszowice (o łącznym wydobyciu 1,3 mln Mg). Bez-

pośredni dostęp do tej drogi mają następujące złoża: Bielice, Brzeziny, Głę-

bocko-Zbiornik, Wójcice, o łącznym wydobyciu w 2011 r. ponad 2 mln Mg.  

 

Rys. 3.8. Lokalizacja zagospodarowanych złóż kopalin budowlanych w rejonie 

drogi krajowej 46 (opracował Ł. Machniak) 

Drogą wojewódzką 458, na odcinku Lewin Brzeski – droga krajowa 94, 

którą przewozi się ok. 50% produkcji (ok. 650 tys. Mg) z wcześniej wymie-

nionych złóż: Sarny Pole IIa-1, Lewin Brzeski-Stroszowice (rys. 3.9). 
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Rys. 3.9. Zagospodarowane złoża piasków i żwirów zlokalizowane w zasięgu drogi 

wojewódzkiej 458 (opracował Ł. Machniak) 

W zasięgu drogi wojewódzkiej 425 zlokalizowane są dwa złoża piasków 

i żwirów: Bierawa i Dziergowice o łącznym wydobyciu w 2011 r. ponad 1,2 

mln Mg (rys. 3.10). 
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Rys. 3.10. Zagospodarowane złoża piasków i żwirów zlokalizowane w zasięgu drogi 

wojewódzkiej 425 (opracował Ł. Machniak) 

3.3 Wykorzystanie infrastruktury kolejowej do wywo-
zu surowców skalnych 

Transport kolejowy w województwie opolskim wykorzystywany jest 

jedynie do wywozu kruszyw z trzech złóż: piasku i żwiru – Głębocko-

Zbiornik (stacja Goświnowice), bazaltu – Gracze (własna bocznica), granitu 

– Kamienna Góra (stacja Nysa). Z kopalni bazaltu oraz granitu ten rodzaj 

transportu wykorzystywany jest sporadycznie (ok. 10% produkcji). Z kolei 

ze złoża Głębocko–Zbiornik (kopalnia Wójcice) transportem kolejowym 

wywozi się ok. 40–50% produkcji (ok. 500–600 tys. Mg/rok). Duże ilości 

kruszyw nadaje się ze stacji w Paczkowie, przy czym są to kruszywa pocho-

dzące z kopalń położonych na terenie woj. dolnośląskiego.  

W tab. 3.5 zestawiono masę ładunków powyżej 30 tys. Mg oraz ma-

sę całkowitą nadanych ze stacji w woj. opolskim przez PKP CARGO S.A. 
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Tab. 3.5. Wywóz kruszyw z kopalń opolskich transportem kolejowym w 2011 r. 

Stacja  

nadania 

Stacja przeznaczenia  

(ładunki powyżej 30 tys. Mg) 

Masa, 

tys. Mg 

Ogółem masa nadania 

ze stacji, tys. Mg 

Goświnowice 

Łódź 169 186 

484 354 
Poznań 67 028 

Ostrów Wlkp. 56 339 

Konin 38 165 

Paczków 

Grodzisk Mazowiecki 335 112 

1 135 821 

Poznań 128 941 

Lublinek 101 891 

Pruszków 74 841 

Warszawa 49 165 

Zduńska Wola 43 620 

Zgierz 41 895 

Redaki 35 468 

Opatówek 31 943 

Poddębice 30 300 

Infrastruktura kolejowa województwa wykorzystywana jest również 

do tranzytu kruszyw pochodzących z Dolnego Śląska w kierunku woje-

wództw: śląskiego, małopolskiego, podkarpackiego, łódzkiego, świętokrzy-

skiego oraz lubelskiego. 

3.4 Infrastruktura rzeczna 

Przez województwo opolskie przebiega część Odrzańskiej Drogi 

Wodnej. Odra jest najlepiej zagospodarowaną drogą wodną w Polsce, obsłu-

gującą 80% ładunków żeglugi śródlądowej w ruchu krajowym (Program 

Rozwoju Infrastruktury…, 2006). Niedostateczne zagospodarowanie dróg 

żeglownych w Polsce, zarówno pod względem charakteru (rzeki skanalizo-

wane, swobodnie płynące, kanały), jak i parametrów żeglugowych (wymiary 

śluz, głębokość i szerokość szlaku, wysokość mostów) wpłynęło na specyfi-

kę żeglugi śródlądowej i spowodowało, że odgrywa ona marginalną rolę 

w polskim systemie transportowym. W 2012 r. żeglugą śródlądową prze-

transportowano 4579 tys. Mg ładunków (w tym ok. 150 tys. Mg rud metali 

i pozostałych produktów kopalnictwa i górnictwa). Przewozy ładunków 

ogółem w 2012 r. były mniejsze niż przed rokiem o 10,1% (Transport wod-

ny śródlądowy…, 2013). 

Infrastruktura liniowa Odrzańskiej Drogi Wodnej nie może być trak-

towana fragmentarycznie, wyłącznie w odniesieniu do odcinka rzeki znajdu-
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jącego się w granicach województwa. Istotną rolę ma stan techniczny całej 

drogi wodnej, począwszy od miejsca w jej górnym biegu, w którym staje się 

ona żeglowna, poprzez bieg środkowy, a skończywszy na części dolnej. 

Poszczególne jej fragmenty zostały sklasyfikowane do następują-

cych klas: 

 odcinek od Raciborza do Kędzierzyna-Koźla – klasa Ia; 

 Kanał Gliwicki – klasa III; 

 odcinek od Kędzierzyna-Koźla do Brzegu Dolnego – klasa III; 

 odcinki od Brzegu Dolnego do ujścia Nysy Łużyckiej oraz od ujścia 

Nysy Łużyckiej do ujścia Warty – klasa II; 

 odcinek od ujścia rzeki Warty– klasa III i Va. 

W praktyce transport ładunków na Odrze odbywa się głównie na 

skanalizowanym odcinku od Koźla do Brzegu Dolnego, czyli odcinkiem 

o najwyższej klasie. Transport wodny zaczyna być konkurencyjny wobec 

transportu kolejowego dopiero na odcinkach powyżej 150 km. Ma to szcze-

gólne znaczenie w przypadku Odry, gdzie żeglowny odcinek od Koźla do 

Brzegu Dolnego ma długość 187 km. Ponadto oddzielony jest 334-

kilometrowym odcinkiem o ograniczonych możliwościach żeglugowych od 

147-kilometrowego żeglownego odcinka od ujścia Warty do ujścia Odry. 

Rzeka Odra jest naturalnym ciągiem komunikacyjnym, który na te-

renie województwa opolskiego biegnie równoległe do autostrady A4. Szlak 

wodny Odry biegnie przez opolskie od portu w Koźlu na południu regionu 

po Lipki na granicy z woj. dolnośląskim. Istotną rolę w komunikacji wodnej 

odgrywają też Kanał Kędzierzyński i Kanał Gliwicki. Największy port znaj-

duje się w Koźlu. Mniejsze porty znajdują się m.in. w Opolu i Choruli. 

Głównym materiałem przewożonym jest węgiel kamienny z kopalń śląskich 

do elektrociepłowni we Wrocławiu oraz transport elementów ponad gabary-

towych ze stoczni położonych w woj. opolskim. Aktualnie transport wodny 

nie odgrywa znaczącej roli w przewozie kruszyw naturalnych. W pobliżu 

odcinka o wyższej klasie żeglowności (Koźle-Brzeg Dolny), zlokalizowa-

nych jest kilka kopalń. Są to kopalnie kruszyw piaskowo-żwirowych, oraz 

kopalin zwięzłych eksploatowanych na potrzeby przemysłu cementowego 

i wapienniczego. W znacznej odległości zidentyfikowano również trzy złoża 

niezagospodarowane: Zawada (6 km), Landzmierz (6 km), Kierpień (10 

km). Przy odcinku Racibórz – Koźle, o najniższej klasie żeglowności, funk-

cjonuje kilka czynnych kopalń, natomiast nie zidentyfikowano złóż niezago-

spodarowanych. 
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4 Relacje popytu i podaży kruszyw natural-
nych w województwie opolskim 

M. Stryszewski
*
, D. Łochańska

*
 

4.1 Rola województwa opolskiego w pokryciu popytu 
krajowego 

Istotnym elementem analizy zależności pomiędzy popytem a pro-

dukcją jest ciągłe zapotrzebowanie na surowce skalne, które społeczeństwo 

wykorzystuje nieprzerwanie przy inwestycjach budowlanych, drogowych 

i remontowych. 

Struktura popytu i produkcji surowców skalnych decyduje o kosz-

tach inwestycji budowlanych i drogowych w poszczególnych regionach. Na 

te koszty wpływają przede wszystkim warunki eksploatacji (koszty pozy-

skiwania) oraz zapotrzebowanie na rynku lokalnym bezpośrednio po wydo-

byciu lub po wstępnych operacjach przeróbczych. W Polsce do przewozu 

kruszyw naturalnych stosowany jest transport samochodowy (równomiernie 

rozmieszczona sieć dróg) i kolejowy (zakłady górnicze eksploatujące na 

dużą skalę, posiadające bocznice kolejowe). Granicą stosowalności każdego 

z nich są koszty jednostkowe transportu. W przypadku kopalin powszechnie 

występujących granicą wielkości wykorzystywania spedycji samochodowej, 

w porównaniu z kolejową, jest odległość. Niestety koszty transportu wzra-

stają w przypadku, gdy wielkość produkcji w regionie nie jest dostosowana 

do struktury popytu. Odbiorcy w takich przypadkach sprowadzają (kupują) 

surowiec z odległych obszarów, co wpływa na jego cenę. 

Efektem końcowym wydobycia i klasyfikacji kruszyw jest asorty-

ment oferowany do sprzedaży odbiorcom. Wybór produkowanych frakcji 

jest indywidualny dla każdej kopalni i uzależniony od zapotrzebowania kon-

sumentów oraz jakości złoża. 

Kruszywa łamane i piaskowo-żwirowe zaliczane są do kopalin po-

wszechnie występujących i pozyskiwanych w sposób ciągły w czasie 

i w granicach administracyjnych państwa. 

Znaczące dysproporcje pomiędzy wielkością dostępnych zasobów 

dobrej jakości skał do produkcji kruszyw łamanych w poszczególnych re-

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

Górnictwa Odkrywkowego 
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gionach Polski, a poziomem zapotrzebowania na nie w tych regionach, regu-

lują międzyregionalny rynek sprzedaży w zakresie tych kruszyw. Mimo 

wysokich kosztów transportu kruszyw łamanych wymiana dotyczy ok. 70% 

tych surowców zużywanych w kraju. 

Województwo opolskie w porównaniu z pozostałymi regionami Pol-

ski ma bazę surowcową na średnim poziomie. Największą grupę złożową 

stanowią kruszywa piaskowo-żwirowe. W zależności od zapotrzebowania 

sprzedaje się piaski i żwiry w takiej postaci, w jakiej się je uzyskało prze-

prowadzając tylko płukanie i klasyfikację, w postaci żwirów, mieszanek 

piaskowo-żwirowych i piasków. 

W przypadku kruszyw łamanych, produkowanych ze skał zwięzłych, 

woj. opolskie jest samowystarczalne oraz eksportuje swoje kruszywo do 

sąsiednich województw, a przede wszystkim do: śląskiego i łódzkiego. 

4.1.1 Kruszywa piaskowo-żwirowe 

Piaski i żwiry, zaliczające się do najpospolitszej grupy kopalin w ca-

łej Polsce, w analizowanym województwie opolskim wykorzystywane są 

przede wszystkim w budownictwie. Najbardziej poszukiwane kruszywo to 

kruszywo grube. W zależności od regionu występowania złoża kruszyw 

piaskowo-żwirowych różnią się składem petrograficznym. Najwyższej jako-

ści żwiry zawierają ziarna skał krystalicznych, kwarcu oraz piaskowców 

i usytuowane są w strefie sudeckiej (Piotrowska A., 2009).  

W woj. opolskim złoża kruszyw piaskowo-żwirowych związane są 

głównie z akumulacją rzeczną, a główne okręgi złożowe występują w doli-

nach większych rzek regionu: Nysy Kłodzkiej i Odry. 

Kruszywa piaskowo-żwirowe w większości mają charakter surow-

ców o znaczeniu lokalnym lub regionalnym. Grupa żwirów najwyższych 

klas bierze udział w rynku międzyregionalnym. 

Opolskie zasoby bilansowe kruszyw piaskowo-żwirowych przekra-

czają 1,4 mld Mg, przy czym wydobywa się ok. 6,5 mln Mg/rok – wyjątko-

wo w 2011 r. wydobycie wyniosło 8,1 mln Mg (patrz rozdz. 2). Znaczenie 

poszczególnych regionów, jako producentów kruszyw piaskowo-żwirowych, 

jest zmienne i zależne od zakresu robót budowlanych prowadzonych w da-

nym województwie. Wśród ogromnej ilości czynnych zakładów produkują-

cych kruszywa piaskowo-żwirowe w woj. opolskim dominują zakłady małe, 

w których wydobycie nie przekracza 100 tys. Mg/rok.  

Na Opolszczyźnie prowadzi się intensywne wydobycie kruszywa. 

Zwracają uwagę stosunkowo duże zasoby i pozyskiwanie kruszyw piasko-
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wo-żwirowych w powiatach: nyskim, brzeskim, kędzierzyńsko-kozielskim 

i opolskim (Bilans zasobów…, 2011). 

Zmiany w strukturze zapotrzebowania krajowego na poszczególne 

asortymenty, silna konkurencja między producentami oraz wysokie wyma-

gania odbiorców kruszyw piaskowo-żwirowych przyczyniają się do stałej 

podaży tych kruszyw. W 2011 r. udział wydobycia złóż piaskowo-

żwirowych wynosił dla woj. opolskiego ok. 3,3%, w odniesieniu do całkowi-

tego wydobycia kruszyw piaskowo-żwirowych w Polsce. 

Efektem zróżnicowania wielkości i struktury popytu na kruszywa są 

duże różnice w poziomie cen najważniejszych sortymentów kruszyw pia-

skowo-żwirowych w danych regionach. 

Największymi producentami w zakresie produkcji kruszyw piasko-

wo-żwirowych w woj. opolskim są: Górażdże Kruszywa S.A. Chorula (ok. 

50% udziału w produkcji kruszyw w Regionie), JD Trade Sp. z o.o. Opole 

i Cemex Polska Sp. z o.o. Warszawa (Kozioł W., Galos K., red., 2013). 

Na rys. 4.1 przedstawiono strukturę podaży kruszyw piaskowo-

żwirowych dla woj. opolskiego, gdzie założono graniczny promień transpor-

tu samochodowego równy 100 km. 



 

Rys. 4.1. Struktura podaży kruszyw piaskowo-żwirowych dla województwa opolskiego – graniczny promień transportu samochodowego 

100 km (opracował Ł. Machniak)

7
2 
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4.1.2 Kruszywa łamane 

W województwie opolskim zasoby bilansowe kopalin skalnych 

zwięzłych przekraczają ponad 148 mln Mg – obejmują one skały pochodze-

nia magmowego, osadowego i metamorficznego: bazalty, granity, szarogła-

zy i marmury. Śląsk Opolski plasuje się na 6. miejscu w skali kraju pod 

względem wielkości zasobów skał zwięzłych, wydobycia oraz produkcji 

kruszyw łamanych (Bilans zasobów…, 2012; Kozioł W., Galos K., red., 

2013).  

Zwraca uwagę fakt (podobnie jak w przypadku kruszyw piaskowo-

żwirowych), że największa liczba złóż obejmuje złoża małe. Produkcja kru-

szyw łamanych bazaltowych skoncentrowana jest w powiecie opolskim. 

Mniejsze znaczenie ma produkcja kruszyw szarogłazowych w rejonie Głub-

czyc oraz produkcja marmurowych elementów budowlanych w zakładzie 

w Sławniowicach. Świadczy to o tym, że tam, gdzie znajdują się nawet naj-

mniejsze zasoby, są one wydobywane na lokalne potrzeby (Strategie i scena-

riusze..., 2010a). Powiaty, w których prowadzi się eksploatację kamieni ła-

manych i blocznych to: opolski, nyski, prudnicki, głubczycki i strzelecki 

(patrz rozdz. 2). 

Największymi producentami kruszyw łamanych w woj. opolskim są: 

Kopalnie Odkrywkowe Surowców Drogowych S.A. Niemodlin oraz Bazalt-

Gracze Sp. z o.o., Gracze (Kozioł W., Galos K., red., 2013).  

Na rys. 4.2 przedstawiono strukturę podaży kamieni łamanych 

i blocznych dla woj. opolskiego, gdzie założono promień ekonomicznego 

transportu samochodowego równy 100 km. 

 



 

Rys. 4.2. Struktura podaży kamieni łamanych i blocznych dla województwa opolskiego – promień ekonomicznego transportu samocho-

dowego 100 km (opracował Ł. Machniak)

7
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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 i na po-

wierzchni kraju oraz zależny od infrastruktury budowlanej i drogowej kraju. 

Ogólną ocenę stanu budownictwa w województwie opolskim, zwią-

zaną z ilością wykorzystywanego kruszywa, scharakteryzowano na podsta-

wie danych sprzedaży produkcji budowlano-montażowej (tab. 4.1, rys. 4.3 

i 4.4). 

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

(Rocznik Statystyczny…, 2010) 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

mld PLN (ceny bieżące) 

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

Województwo 

opolskie 
0,59 0,73 0,95 1,28 1,23 1,49 

 Dynamika zmian, rok poprzedni = 100 

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

Województwo 

opolskie 
--- 124,0 129,3 134,8 96,7 121,0 

Dane produkcji budowlano-montażowej dotyczą robót zrealizowa-

nych na terenie woj. opolskiego, wykonanych systemem zleconym przez 

odpowiednie podmioty budowlane, polegających na wznoszeniu budynków 

i budowli, począwszy od przygotowania terenu przez zróżnicowany zakres 

robót: ziemnych, fundamentowych, wykonania elementów nośnych, prze-

gród budowlanych, układaniu i pokrywaniu dachów do robót montażowych, 

instalacyjnych i wykończeniowych. Zawierają odpowiednio prace związane 

z budową, przebudową, rozbudową, odbudową, remontem, konserwacją 

stałych i tymczasowych obiektów budowlanych. 

W 2010 r. zanotowano ok. 21% wzrost wartości produkcji budowla-

no-montażowej w województwie, która osiągnęła poziom 1,49 mld zł. Naj-

większy wzrost z ostatnich sześciu lat odnotowano w roku 2008, w stosunku 

do wcześniejszego roku był większy o ponad 34%.  
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Rys. 4.3. Wartość produkcji budowlano-montażowej w województwie opolskim 

(Strategie i scenariusze …, 2011b) 

 

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

opolskim (Strategie i scenariusze …, 2011b) 

Udział produkcji budowlano-montażowej Opolszczyzny w struktu-

rze całego kraju wynosił w 2010 r. ok. 1,73%. 

Stan rozwoju budownictwa mieszkalnego i niemieszkalnego w woj. 

opolskim przedstawiono w tab. 4.2 i na rys. 4.5. 
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Tab. 4.2. Budynki oddane do użytkowania [szt.] w województwie opolskim  

(Rocznik Statystyczny…, 2010) 

 2008 2009 2010 

Budynki mieszkalne 1385 1029 1187 

Budynki niemieszkalne 643 392 449 

Razem 2028 1421 1636 

W 2010 r. w woj. opolskim oddano do użytkowania 1636 nowych 

budynków (niespełna 2% w skali całego kraju). W porównaniu z rokiem 

2009 powstało o 215 budynków więcej. 

 

Rys. 4.5. Budynki oddane do użytkowania w województwie opolskim  

(Strategie i scenariusze…, 2011b) 

Łączna kubatura nowych budynków wyniosła 3069 tys. m3, w tym 

budynków mieszkalnych – 1036 tys. m3, a niemieszkalnych – 2033 tys. m3. 

W 2010 r. w woj. opolskim przekazano do użytkowania 2149 no-

wych mieszkań, tj. o ok. 21,7% więcej niż w roku poprzednim. W 2009 r. na 

Opolszczyźnie wydano pozwoleń na budowę mniej o ponad 56% niż rok 

wcześniej, co w konsekwencji wpłynęło na liczbę rozpoczętych prac budow-

lanych w ostatnim analizowanym roku, która zmalała o ok. 27% w stosunku 

do ubiegłego roku (tab. 4.3). 
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Tab. 4.3. Analiza infrastruktury mieszkaniowej w województwie opolskim w latach 

2008–2010 (Rocznik Statystyczny…, 2010) 

 2008 2009 2010 

Mieszkania oddane do użytkowania 1831 1766 2149 

Mieszkania których budowę rozpoczęto 2764 1635 1182 

Mieszkania, na których realizację  

wydano pozwolenia 
3586 2010 2404 

Jak napisano wcześniej, kruszywa piaskowo-żwirowe oraz łamane 

stosowane są do budowy dróg. W tab. 4.4 przedstawiono zmienność długo-

ści dróg publicznych woj. opolskiego w okresie 2008–2010 (wyszczególnio-

no drogi ekspresowe, powiatowe, gminne oraz autostrady). 

Tab. 4.4. Długość dróg publicznych województwa opolskiego w latach 2008–2010 

(Rocznik Statystyczny…, 2010) 

Rodzaj drogi 
Województwo opolskie Polska 

2008 2009 2010 2008 2009 2010 

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

Autostrady, km 88,1 88,1 88,1 765,2 849,4 857,4 

Drogi  

gminne, 

 km 

nawierzchnia 

twarda 
2886,5 2997,5 3102,7 99 855,4 106 983,1 112 276,9 

nawierzchnia 

twarda  

ulepszona 

2142,4 2299,8 2341,9 79 358,5 88 175,2 92 607,9 

Drogi  

powiatowe, 

 km 

nawierzchnia 

twarda 
3752,0 3742,5 3745,8 114 384,3 114 402,0 114 478,0 

nawierzchnia 

twarda  

ulepszona 

3654,7 3649,2 3656,4 109 589,5 109 962,0 110 232,0 

Drogi publiczne,  

km 
10 754,1 10 458,9 11 445,5 383 313,2 384 103,8 406 122,1 

Na Opolszczyźnie znajduje się 2,8% dróg publicznych całej Polski. 

W analizowanym województwie nie ma dróg ekspresowych i w ostatnich 

latach nie rozbudowywano autostrad. Poza budową nowych odcinków dróg, 

od chwili wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, prowadzone są na bardzo 

szeroką skalę remonty dróg, podobnie jak w pozostałych województwach. 

Transport samochodowy i kolejowy jest czynnikiem wykorzystywa-

nym do zaspokajania popytu na kruszywa. Relatywnie niskie koszty od-
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krywkowej eksploatacji złóż kruszyw, sprawiają, że ich transport do odbior-

ców jest często głównym nośnikiem kosztów ponoszonych przez odbiorców, 

przede wszystkim dotyczy to kruszyw łamanych, gdyż tylko obszar Polski 

Południowej nie cierpi na ich deficyt. Zatem koszty transportu kruszyw są 

głównym czynnikiem decydującym o lokalizacji zakładów kruszyw w sto-

sunku do odbiorców. 

W przypadku kruszyw piaskowo-żwirowych wykorzystywane są 

wszystkie frakcje, od piaszczystej, poprzez grysy, głaziki aż do głazów na-

rzutowych. Podstawową frakcją są grysy. Najuboższa we frakcje grysowe 

jest część kraju obejmująca pas ciągnący się od północnego zachodu do po-

łudniowego wschodu. Wszędzie pozyskiwana jest frakcja piaskowa. Ze 

względu na znaczne jej ilości, szczególnie w środkowej i północnej części 

kraju, stanowi ona odpad. Lokalnie, na południu Polski, jest deficytowa. 

Stosowanie kruszyw żwirowych jest powszechne, bardzo często znajdują 

one zastosowanie bezpośrednio po wydobyciu ze złoża, lub po prostej prze-

róbce. 

W przypadku kruszyw łamanych, powstałych ze skał zwięzłych, po-

pyt występuje na obszarze całego kraju i związany jest z gęstością sieci dro-

gowej i kolejowej łączącej miasta, jak i z siecią wewnątrz miast. Wielkości 

popytu są zmienne w czasie i silnie zależne od inwestycji budowlanych 

i drogowych – szczególnie uwidacznia się to w ostatnich latach, gdy rozbu-

dowywało się infrastrukturę budowlaną i drogową, m.in. ze względu na Euro 

2012. Dlatego też istotne jest stwierdzenie, że popyt na kruszywa łamane 

w Polsce jest ciągły, ale niejednorodny. Grysy, czyli kruszywa najwyższej 

jakości, stosowane są do nawierzchni drogowych na obszarze całego kraju 

(Strategie i scenariusze…, 2010b).  

Jakość kopalin, z których produkowane są kruszywa łamane, jest 

zróżnicowana i zależna od lokalizacji, jak i własności poszczególnych złóż. 

Poza Dolnym Śląskiem występują kamienie łamane są klasy II i niższej. Są 

one stosowane do budowy korpusów dróg, szlaków kolejowych. W odnie-

sieniu do frakcji produkowanych kruszyw można powiedzieć, że zwykle 

klasa II i niższe odpowiadają frakcji tłucznia i klińca (Strategie i scenariu-

sze..., 2011a). 

Transport samochodowy jest głównym transportem surowców skal-

nych, szczególnie gdy odbywa się on lokalnie, maksymalnie na odległości 

do 160 (200) km. Najważniejszą zaletą relacji odbiorca–producent jest ela-

styczność transportu. Oznacza to, że kruszywo dostarczane jest z punktu 

produkcji do punktu zapotrzebowania, bezpośrednio i bez przeładunku 
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(transport „od drzwi do drzwi”). Przy stosowaniu transportu samochodowe-

go 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 zmniejsza 

koszty transportu kruszyw (Strategie i scenariusze..., 2011a). 

Opolszczyzna ma nadwyżkę produkcji kruszyw zarówno piaskowo-

żwirowych, jak i łamanych. Wynika ona z mniejszej wielkości zużycia kru-

szyw w stosunku do ich produkcji. Produkcja kruszyw łamanych utrzymy-

wała się na poziomie ok. 1,3 mln Mg/rok przy zużyciu 1,2 mln Mg rocznie 

(2010 r.), a kruszyw piaskowo-żwirowych: ponad 8,4 mln Mg/rok przy zu-

życiu 1,3 mln Mg/rok (Kozioł W., Galos K., red., 2013). Różnica pomiędzy 

wydobyciem i produkcją kruszyw wynika z różnych sposobów liczenia tych 

wielkości (wydobycie kopalin PIG bilansuje na podstawie operatów rozli-

czeniowych zasobów, a wielkości produkcji dla małych zakładów zatrudnia-

jących poniżej 10 pracowników określa się szacunkowo) oraz ze strat prze-

róbczych, które dla poszczególnych kopalin i złóż są zróżnicowane. Woj. 

opolskie jest zbilansowane pod względem zapotrzebowania stosunku do 

wydobycia. Nadmiar produkcji, który występuje w przypadku kruszyw jest 

sprzedawany do woj.: śląskiego i łódzkiego. 

Kruszywo łamane wykorzystywane do produkcji betonów mosto-

wych w 100% dostarczane jest z kopalni bazaltu Gracze. 

Kruszywa piaskowo-żwirowe stosowane w budownictwie drogo-

wym pochodzą z rynku lokalnego, a kopalnie je produkujące zlokalizowane 

są w odległości maksymalnie do 40 km od inwestycji drogowych. 

Z Dolnego Śląska na Opolszczyznę sprowadza się ok. 50% kruszyw 

łamanych wykorzystywanych do celów kolejowych, przede wszystkim jest 

to tłuczeń na nasypy kolejowe (melafir i granit) oraz ok. 20% kruszyw łama-

nych – do budownictwa drogowego wykorzystanych do produkcji mieszanki 

mineralno-asfaltowej ścieralnej (gabro, amfibolit, bazalt). 

W woj. opolskim tylko w przypadku kopalni bazaltu Rutki–Ligota 

stosuje się transport kolejowy z bocznicy oddalonej o ok. 16 km od kopalni. 

Transport jest realizowany w rejon Częstochowy (woj. śląskie) i Łodzi (woj. 

łódzkie). 

W woj. opolskim dla wydobycia kruszyw piaskowo-żwirowych 

możliwe jest wyróżnienie czterech centrów surowcowych w części: połu-
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dniowo-wschodniej (powiat kędzierzyńsko-kozielski), zachodniej (powiaty: 

brzeski i nyski) i centralnej województwa (powiat opolski).  

Główne kierunki przemieszczania się kruszyw z woj. opolskiego to 

wywóz do województw sąsiednich: śląskiego oraz łódzkiego.  

Produkcja surowców skalnych w woj. opolskim w całości pokrywa 

jego zapotrzebowanie na kruszywo. 

4.3 Prognozy zapotrzebowania na kruszywo woje-
wództwa opolskiego* 

Analizując zapotrzebowanie na kruszywo przez ostatnie lata w wo-

jewództwie opolskim można stwierdzić, że zdecydowana większość wyko-

rzystywana była dla przemysłu budowlanego, a w szczególności na inwesty-

cje drogowe. W najbliższym czasie nie ulegnie to zmianie. 

Na podstawie planowanych inwestycji drogowych uwzględnionych 

w (Rozporządzenie Rady…, 2004) na poziomie krajowym i lokalnym wy-

znaczono w woj. opolskim długości odcinków dróg budowanych, przebu-

dowywanych i remontowanych (drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne) 

oraz nowo powstających dróg krajowych (m.in. autostrady i drogi ekspreso-

we), tab. 4.5 i 4.6. 

Tab. 4.5. Planowane do budowy długości odcinków autostrad i dróg ekspresowych 

w województwie opolskim (Resak M. i in., 2011; Rozporządzenie Ra-

dy…, 2004; Programy Budowy…, 2011) 

Okres realizacji  

inwestycji 
Klasa dróg Województwo opolskie 

2012–2013 
Autostrada, km — 

Droga ekspresowa, km — 

2014–2020 
Autostrada, km — 

Droga ekspresowa, km — 

Po roku 2020 
Autostrada, km — 

Droga ekspresowa, km 56 

                                                      
* Współautor P. Chrapek 
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Tab. 4.6. Planowane do budowy długości odcinków dróg krajowych (bez autostrad 

i dróg ekspresowych) w województwie opolskim (Resak M. i in., 2011; 

Rozporządzenie Rady…, 2004; Programy Budowy…, 2011) 

Okres realizacji inwestycji 
Województwo opolskie 

km 

2012–2013 — 

2014–2020 50 

Po roku 2020 — 

W przypadku inwestycji drogowych dotyczących dróg lokalnych 

(wojewódzkich, powiatowych i gminnych) planuje się w woj. opolskim wy-

konanie: 636 km (w latach 2012–2015) oraz 1040 km (w latach 2016–2020) 

(Kozioł W., Galos K., red., 2013) odcinków tych dróg.  

Ilość kruszywa koniecznego do wykonania planowanych inwestycji 

drogowych przyjęto wg (Resak M. i in., 2011). Autorzy określili te wielkości 

na podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospo-

darki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpo-

wiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. W tab. 4.7 przedstawiono per-

spektywiczne zapotrzebowanie na kruszywo łamane w planowanych inwe-

stycjach dotyczących infrastruktury drogowej. 

Tab. 4.7. Perspektywiczne zapotrzebowanie na kruszywo łamane planowanych 

inwestycji drogowych (Resak M. i in., 2011) 

Okres realizacji inwestycji 
Województwo opolskie 

mln Mg 

2012–2013 1,2 

2014–2020 2,3 

Po roku 2020 1,2 

Biorąc pod uwagę fakt, że produkcja kruszyw łamanych ze skał 

zwięzłych w 2011 r. woj. opolskim wyniosła ok. 1,35 mln Mg (dane z ko-

palń), oraz zakładając, że w kolejnych latach utrzymywałaby się na podob-

nym pułapie, przy wzmożonych inwestycjach w latach 2014–2020 (Opolsz-

czyzna jest obszarem o najmniejszej ilości planowanych inwestycji drogo-

wych), analizowany region mógłby odczuwać deficyt surowców. Jednakże 
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zabezpieczenie zapotrzebowania możliwe by było przez wykorzystanie kru-

szywa żwirowego. 

W tab. 4.8 przedstawiono stan zapotrzebowania na kruszywa w woj. 

opolskim na przełomie dwóch ostatnich lat – dane uzyskane z kopalń. 

Tab. 4.8. Zapotrzebowanie na kruszywa w województwie opolskim w latach 2010– 

2014 (dane uzyskane z kopalń w 2012 r.) 

Zapotrzebowanie 

2010 2011 2012 2013 2014 

tys. Mg 

Kruszywa do 

betonu  

towarowego 

1920 2080 2240 1920 1280 

Kruszywa do 

betonu mostowego 
64 48 64 64 48 

Kruszywa żwirowe 

do drogownictwa 
300 200 350 300 300 

Kruszywa łamane 

do drogownictwa 
1000 900 1000 800 500 

Kruszywa łamane 

do kolei 
180 220 400 700 700 

Kruszywa  

z recyklingu 
— — — — — 

SUMA 3464 3448 4054 3784 2828 

W przypadku kruszywa stosowanego do produkcji betonu mostowe-

go oraz wykorzystywanego w drogownictwie – odnotowuje się niewielką 

tendencję spadkową. Natomiast zapotrzebowanie na surowce skalne, stoso-

wane w infrastrukturze kolejowej, będzie się utrzymywało na podobnym 

poziomie, lub w niewielkim stopniu wzrośnie w związku z trwającymi pra-

cami. 

 

Wydobycie kruszyw piaskowo-żwirowych w województwie opol-

skim zawsze było większe od popytu tego regionu. Dlatego też, ok. 25% 

żwirów było transportowanych koleją do Łodzi lub, w przypadku dużych 

braków rynkowych, do Poznania. 

Wydobycie w latach 2013–2014 należy szacować na poziomie ok. 

4,5 mln Mg rocznie. Spadek w stosunku do lat ubiegłych jest wynikiem ma-

łego zapotrzebowania regionu – brak dużych inwestycji. Wynosi on ok. 
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30%, w niektórych miejscach nawet 40% (możliwe jest jednak ich zwięk-

szenie). 

Zapotrzebowanie w woj. opolskim również zmaleje, ale trudno 

obecnie dokładnie określić obecnie wielkość, m.in. ze względu na wciąż 

niezatwierdzony program inwestycyjny dużych przedsięwzięć, np. budowy 

nowych bloków w Elektrowni Opole. 

Kruszywa piaskowo-żwirowe Opolszczyzny stosowane będą do 

największej inwestycji betonowej w kraju – rozbudowy dworca PKP w Ło-

dzi, gdzie potrzebny jest 1 mln m3 betonu. Kruszywa z opolskiego będą kon-

kurować z kruszywami z województwa świętokrzyskiego i śląskiego. 

Od roku 2015 do roku 2020 z racji nowych subwencji Unii Europej-

skiej jest możliwy ponowny wzrost produkcji kruszyw do poziomu 6,5 mln 

Mg rocznie, a być może więcej. W tym czasie powinny ruszyć zarówno in-

westycje zatrzymane, jak i nowe. 

Reasumując: możliwości produkcyjne żwirów i piasków w latach 

2013–2020 będą większe aniżeli zapotrzebowanie woj. opolskiego – natu-

ralny będzie „eksport” produktów do innych województw: śląskiego, łódz-

kiego i wielkopolskiego. 

 

Producenci kruszyw łamanych w latach 2013–2014 (dotyczy to 

przede wszystkim złóż bazaltu i szarogłazu) zmniejszą produkcję o ok. 20%. 

Tak mały spadek produkcji jest spowodowany kontraktami drogowymi oraz 

kolejowymi, które pozwolą utrzymać produkcję rzędu ok. 0,85–1,0 mln 

Mg/rok.  

Złożą się na to kontrakty już realizowane: 

 Rozbudowa drogi: Drogowa Trasa Średnicowa (DTŚ) Katowice – 

Gliwice; 

 Dokończenie budowy A1: Świerkalny – Gorzyczki, od węzła Świer-

klany do granicy państwa z Republiką Czeską; 

 Modernizacja linii kolejowej Kędzierzyn Koźle – Opole. 

W przypadku dwóch pierwszych kontraktów, największą szansę mają kopal-

nie bazaltu. Będą to zarówno dostawy mieszanek na podbudowy, jak i kru-

szyw do mieszanek mineralno-asfaltowych. Część kruszyw do mieszanek 

mineralno-asfaltowych na warstwy podbudowy oraz wiążącą mogą być za-

mówione na Dolnym lub Górnym Śląsku. W przypadku kontraktu kolejowe-

go kopalnie bazaltu mogą zaproponować tylko mieszankę na podbudowę. 

Materiał, z którego mógłby zostać wyprodukowany tłuczeń kolejowy zosta-



85 

 

 

 

nie przeznaczony na bardziej dochodowe grysy do betonu lub asfaltu. Dlate-

go też, w takim przypadku, należy spodziewać się transportów kruszyw 

z Dolnego Śląska – rynek kolejowy zakupuje w ostatnim czasie kruszywa 

„w pakiecie” – jeden dostawca mieszanki oraz tłucznia, pod modernizacje 

linii kolejowych. 

Kontrakty przewidziane w latach 2013–2020 to: 

 Przebudowa Drogi Krajowej 11 (DK 11) na dwujezdniową – droga 

krajowa w zachodniej części Polski o długości 596 km przebiega po-

łudnikowo przez województwa: zachodniopomorskie, wielkopol-

skie, opolskie i śląskie; 

 Przebudowa Drogi Krajowej 46 (DK 46) na dwujezdniową – droga 

o długości 270 km przechodząca przez województwa: dolnośląskie, 

opolskie i śląskie; 

 Budowa węzła autostradowego w pobliżu wsi Ochodze do połącze-

nia Opola z A4; 

 Budowa nowej drogi Namysłów – Opole – Prudnik – Republika 

Czeska; 

 Wykonanie obwodnic miast: Namysłowa, Dobrzenia Wielkiego, 

Opola, Prudnika, Niemodlina i Nysy; 

 Plan budowy lotniska w Kamieniu Śląskim; 

 Modernizacja linii kolejowych Opole – Nysa, Opole – Kluczbork, 

Nysa – Brzeg. 

Wymienione wyżej inwestycje pozwoliłyby na zwiększenie wydobycia kru-

szyw łamanych od roku 2015 do poziomu 1,8 mln Mg rocznie. Tak duże 

inwestycje umożliwiłyby również powstanie nowych zakładów na złożach 

gnejsów, szarogłazów i granitów. W takim przypadku celowa jest eksploata-

cja zwałowisk kruszyw powstałych po produkcji złóż blocznych – jako mie-

szanki na podbudowy. Kruszywa budujące te składowiska były do tej pory 

traktowane jako odpad poprodukcyjny. 

Podsumowując, rynek kruszyw łamanych w latach 2013–2020 bę-

dzie większy od możliwości produkcyjnych kopalń znajdujących się w tym 

regionie. Obecne kamieniołomy nie są w stanie wyprodukować takich du-

żych ilości asortymentu na potrzeby drogownictwa oraz kolejnictwa. Dlate-

go też jest duże prawdopodobieństwo na otwarcie kilku nowych kamienio-

łomów – np.: gnejsu, granitu. 

Zapotrzebowanie na cement w 2013 r. uległo zmniejszeniu z pozio-

mu 19 mln Mg (w roku ubiegłym) do ok. 15 mln Mg. Dopiero od roku 2015 
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przewiduje się wzrost produkcji cementu na poziomie rocznym 18–19 mln 

Mg. Cementownia Opole jest jednym z największych producentów cementu 

w kraju. Najbliższe dwa lata to produkcja rzędu 3,5 mln Mg/rok, na lata 

następne przewiduje się wzrost produkcji do poziomu ok. 4,5 mln Mg/rok. 

Sprzedaż cementu zawsze miała ogólnokrajowy zasięg dlatego też zmniej-

szona sprzedaż cementu na rynku opolskim nie jest wynikiem zmniejszenia 

zapotrzebowania w tym regionie, ale tendencją ogólnokrajową. 

 

W niniejszym rozdziale poddano analizie wyniki wydobycia surow-

ców skalnych, produkcji kruszyw oraz struktury popytu i podaży w 2011 r. 

W podsumowaniu należy stwierdzić, że województwo opolskie jest 

ważnym producentem kruszyw łamanych, surowców wapiennych do pro-

dukcji cementu i wapna oraz kruszyw piaskowo-żwirowych. Pod względem 

wielkości wydobycia dla eksploatacji kamieni łamanych i blocznych zajmuje 

5. miejsce, natomiast jeżeli chodzi o kruszywa piaskowo-żwirowe – 15. 

miejsce w skali kraju. Znacznie większy udział woj. opolskie ma w wydoby-

ciu surowców dla przemysłu wapienniczego (2. miejsce w kraju) i cemento-

wego (3. miejsce w kraju). 

Produkcja kruszyw piaskowo-żwirowych na Opolszczyźnie utrzy-

muje się w ostatnich latach na poziomie 5,0–8,0 mln Mg/rok przy ich śred-

nim zużyciu – ok. 1,2 mln Mg/rok. Największymi producentami kruszyw 

piaskowo-żwirowych są powiaty: brzeski, kędzierzyńsko-kozielski, nyski 

i opolski.  

Produkcja kruszyw łamanych na Opolszczyźnie utrzymuje się 

w ostatnich latach na poziomie ok. 1,2 mln Mg/rok przy ich średnim popycie 

własnym – ok. 1 mln Mg/rok. Jedynymi producentami kamieni łamanych 

i blocznych są powiaty: opolski, nyski, prudnicki, głubczycki i strzelecki.  

Główne kierunki wywozu kruszyw z woj. opolskiego to sąsiednie 

województwa: śląskie i łódzkie.  

W większości produkowane w woj. opolskim kruszywo zaopatruje 

popyt całego regionu, a produkowane kruszywo pochodzi zarówno ze skał 

osadowych, metamorficznych i magmowych. Planowanych na najbliższe 8 

lat inwestycji drogowych jest najmniej w porównaniu z pozostałymi regio-

nami Polski. 

Prognozy popytu na kruszywo są optymistyczne. Zapotrzebowanie 

na surowce skalne (kruszywa łamane i żwirowe) będzie zależne od trwają-

cych prac związanych z rozbudową infrastruktury drogowej (większość in-

westycji zaplanowana do 2020 r.) oraz modernizacją sieci kolejowych. 
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W woj. opolskim większość zakładów górniczych eksploatuje su-

rowce skalne w części środkowej i południowej województwa. Wszystkie 

zakłady górnicze Opolszczyzny jako transport główny preferują transport 

samochodowy, korzystając z dróg wojewódzkich, krajowych, powiatowych, 

gminnych oraz zakładowych. Najbardziej obciążonymi przewozem kruszyw 

w woj. opolskim są drogi: A4, DW 401, DW 403, DW 408, DW 426 i DW 

901. 

Głównymi kierunkami przemieszczania się kruszyw łamanych (ok. 

0,25 mln Mg) poza opolskim są województwa: łódzkie i śląskie. Do Opolsz-

czyzny nie sprowadza się kruszyw łamanych. 

W pracy pod redakcją Kozioła i Galosa (2013), w rozdziale 7.8, 

opracowano prognozy zapotrzebowania do 2020 r. na kruszywa żwirowe 

i mieszanki do betonów oraz kruszywa łamane do budowy dróg i betonów 

dla trzech scenariuszy rozwoju kraju (tab. 4.9). 

Tab. 4.9. Prognozowane zużycie kruszyw naturalnych w województwie opolskim 

dla trzech scenariuszy rozwoju kraju (Kozioł W., Galos K., red., 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 

1,2 1,1 1,1 1,0 1,0 0,9 0,9 

Prognozowane  

zużycie kruszyw 

łamanych do betonów 

0,2 0,3 0,3 0,2 0,3 0,2 0,2 

Średnioroczne  

perspektywiczne 

zapotrzebowanie na 

kruszywo łamane do 

budowy dróg 

--- 1,4a) 1,9b) 0,9a) 1,0b) 0,6a) 0,6b) 

a) średnioroczne zapotrzebowanie w latach 2012–2015 

b) średnioroczne zapotrzebowanie w latach 2016–2020 

Z opracowanych prognoz wynika, że dla scenariusza dynamicznego 

zapotrzebowanie na kruszywa naturalne będzie się utrzymywać na zbliżo-

nym poziomie w porównaniu do zużycia w 2010 r. Natomiast dla scenariu-

sza spowolnienia gospodarczego zapotrzebowanie to będzie mniejsze. 
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4.4 Doskonalenie logistyki transportu surowców 
skalnych 

4.4.1 Transport głównych surowców skalnych i możli-

wości jego usprawniania 

W województwie opolskim większość zakładów górniczych eksplo-

atuje surowce skalne w części środkowej i południowej województwa. 

Wszystkie preferują jako transport główny  transport samochodowy, korzy-

stają z dróg wojewódzkich, krajowych, powiatowych, gminnych oraz zakła-

dowych. Dobrze rozwinięta sieć dróg przyczynia się do dobrych możliwości 

tranzytowych dla Opolszczyzny. Infrastruktura drogowa w otoczeniu złóż 

eksploatowanych zapewnia prawidłowe funkcjonowanie kopalń. Dostępne 

drogi komunikacyjne pozwalają na transport surowców skalnych od miejsca 

produkcji do miejsc przeznaczenia.  

Sieć kolejowa w woj. opolskim dwukrotnie przewyższa gęstość sieci 

w innych częściach kraju, niestety stan linii kolejowych nie jest zbyt dobry, 

wiele z nich pozamykano lub pozostawiono tylko ruch pasażerski. W woj. 

opolskim przewozy kolejowe towarowe prowadzi spółka PKP Cargo S.A.: 

Górnośląski Zakład Spółki, z siedzibą w Rybniku (część południowa woje-

wództwa) oraz Śląski Zakład Spółki, z siedzibą w Tarnowskich Górach. 

Transport kolejowy jest nieopłacalny ze względu na możliwości produkcyj-

ne zakładów górniczych działających w badanym regionie, zabezpieczają 

one głównie potrzeby lokalnych odbiorców. 

Woj. opolskie ma najlepiej rozbudowaną infrastrukturę kolejową 

w całym kraju, mimo wszystko transport surowców skalnych odbywa się 

samochodami. Biorąc pod uwagę waloryzację złóż kruszyw w zaspokojeniu 

popytu krajowego, większość kopalń eksploatujących kruszywo piaskowo-

żwirowe pełni rolę lokalną. 

Na rys. 4.6 przedstawiono lokalizację większości kopalń surowców 

skalnych wraz z ich wydobyciem oraz rozmieszczenie linii kolejowych 

w woj. opolskim. Literą „B” oznaczono bocznice kolejowe (ew. duży poten-

cjał transportu kolejowego). 

Możliwość spedycji kolejowej mają kopalnie eksploatujące złoża: 

Braciszów (piaskowiec), Dębowiec (szarogłazy), Ligota Tułowiecka (ba-

zalt), Rutki (bazalt), Głębocko I1 (kruszywa naturalne), Sarny Pole IIa - 1 

(kruszywa naturalne) i Gracze (bazalt). 
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W woj. opolskim zlokalizowane są również inne kopalnie w pobliżu 

linii kolejowych m.in.: Kamienna Góra (granit)  Nysa w odległości 10 km 

(od linii sieci kolejowej ok. 5 km), Maciejowice (granit)  w pobliżu prze-

biega linia kolejowa  najbliższa stacja Otmuchów w odległości 5 km oraz 

Sławniowice (marmury)  przez Sławniowice przebiega linia kolejowa, sta-

cja obsługująca przesyłki towarowe to Głuchołazy w odległości ok. 15 km. 

Niestety transport kolejowy z tych zakładów nie jest stosowany. 

 

Rys. 4.6. Lokalizacja większości kopalń surowców skalnych wraz z ich wydobyciem 

oraz rozmieszczeniem linii kolejowych w województwie opolskim 
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Sposób powiązań producentów kruszyw z odbiorcami wyznaczony 

jest wynikiem powszechności występowania i zastosowania kamienia 

w budownictwie i drogownictwie (wszechstronność stosowania kamienia: do 

budowli mieszkalnych, gospodarczych, przemysłowych i drogowych). Wy-

nalezienie dynamitu, maszyny parowej, silnika spalinowego, a także metody 

poznawania złóż pozwoliło na powszechne wydobycie i stosowanie kamie-

nia. 

Istota powiązań producentów kruszyw z odbiorcami zawsze była ta-

ka sama, niezależnie od możliwości wydobycia kamienia. Tam gdzie możli-

we było jego wydobycie, był pozyskiwany, w pierwszej kolejności z miejsc 

najbliższych. Świadczą o tym wykopaliska archeologiczne z czasów naj-

dawniejszych. Podobnie jest w chwili obecnej: pozyskiwany jest z najbliż-

szych miejsc, a jedynie odległość przewozu do odbiorców uległa wydłuże-

niu, co jest wynikiem większej sprawności transportu. 

Każda działalność gospodarcza wymaga ponoszenia wydatków, na-

kładów i kosztów, również działalność górnicza oraz działalność wynikająca 

z relacji producent surowców skalnych–odbiorca. Analizując samo pojęcie 

kosztów, określamy je jako wyrażone w pieniądzu, zużyte w procesie pro-

dukcyjnym czynniki, na które składają się: siła robocza, środki pracy 

i przedmioty pracy – mające przynieść efekt gospodarczy. 

Wielkość produkcji surowców skalnych w regionach i struktura po-

pytu decydują o kosztach budownictwa ogólnego i drogowego. Przyczyną 

tego faktu jest występowanie wielu surowców eksploatowanych za pomocą 

prostych metod oraz możliwość ich wykorzystania bezpośrednio po wydo-

byciu, bądź wstępnych procesach przeróbczych. Rozkład i gęstość sieci 

transportowej w Polsce są równomierne i nie występują trudności techniczne 

w zaopatrzenie się przez odbiorców kruszyw w dowolnym miejscu kraju. 

Niedostosowanie wielkości produkcji surowców skalnych w regionach do 

struktury popytu powoduje, że odbiorcy nie mogą zaspokoić popytu w bliż-

szych, lecz zaopatrują się w odległych regionach (innych województwach), 

co podnosi koszty transportu. Dodatkowym skutkiem niedostosowania wy-

dobycia do struktury popytu jest istnienie zjawiska wywożenia kruszyw 

z odległych regionów do miejsc, które leżą na zasobach surowców skalnych, 

lecz nieeksploatowanych (Stryszewski M., 1999). 

Dostosowanie w sposób stały wielkości produkcji surowców skal-

nych do struktury popytu na nie, występuje w układzie regionalnym (woje-

wódzkim), aczkolwiek: 
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 kopalnie zainteresowane są sprzedażą produkowanych asortymen-

tów kamiennych i nie jest dla nich istotny fakt, z której części kraju 

jest zamówienie; 

 przewoźnik zainteresowany jest usługą transportową, a ewentualnie 

daleki i zbędny transport zwiększa jego zyski; 

 kupujący, czyli odbiorca jest zainteresowany jak najmniejszym 

kosztem kruszywa, a zatem najczęściej koniecznością pozyskania 

surowca z najbliższych kopalń  niestety nie zawsze jest to możliwe.  

Dostosowanie produkcji surowców skalnych regionów do popytu 

jest szczególnie istotne przy peryferyjnym położeniu regionów w stosunku 

do odbiorców. Dlatego też, odnosząc się do średniej odległości transportu, 

średni jednostkowy koszt przewozu przewyższa średni jednostkowy koszt 

produkcji kruszywa. Bardzo istotne jest dostosowanie produkcji regionów do 

stref popytu, ponieważ minimalizuje to koszty transportu  m.in. przez 

mniejsze odległości transportu surowców skalnych od producenta do odbior-

cy (Stryszewski M., 1993). 

Transport ma bardzo duże znaczenie dla społeczeństwa oraz dla 

prawidłowego funkcjonowania dziedzin gospodarki. Warunkuje on osiąga-

nie celów makroekonomicznych, społecznych oraz indywidualnych. Użyt-

kownicy transportu surowców skalnych (odbiorcy) dokonują wyboru: środka 

przewozowego, warunków przewozu – płacąc określoną cenę, czyli pono-

sząc koszty transportu. Jego dostępność i koszty wpływają na ogólny poziom 

cen w gospodarce, gdyż w każdym produkcie się je uwzględnia. 

Udział kosztów transportu w ogólnych kosztach poszczególnych 

dóbr kształtuje się różnie: jest wysoki w przypadku ładunków masowych 

o niskiej cenie jednostkowej (np. piasek, żwir), przekraczający połowę ceny 

zbytu, ale niski w przypadku ładunków wysoko przetworzonych (technolo-

gie zaawansowane). 

Producenci i odbiorcy surowców skalnych różnie zachowują się na 

rynku zwłaszcza decydując o odległościach przewozu, wielkościach trans-

portowanych ładunków, wyborze środka transportu, czy konkretnego prze-

woźnika. 

Koszty ponoszone przez użytkownika usług transportowych są wie-

loskładnikowe. Dodatkowe koszty uzależnione są od konkretnych sytuacji 

np. od przetrzymywania wagonów przy spedycji z kopalń. Użytkownik jest 

zainteresowany minimalizacją kosztów transportu, ale całkowitych, a nie 

tylko opłat przewozowych, czyli gotów jest ponieść wyższe opłaty, jeżeli 

będą mu rekompensować inne rodzaje kosztów. Powyższy fakt wskazuje na 
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wzrastającą rolę transportu samochodowego w przewozach surowców skal-

nych mimo, że jest on coraz droższy, za to oferuje większą możliwość prze-

wozu na drodze producent–odbiorca (z punktu A do punktu B), biorąc od-

powiedzialność za cały proces transportowy. Odnotowuje się również roz-

wój przewozów kombinowanych, głównie kolejowo-samochodowych, wy-

korzystujących obie gałęzie transportu (kolei w przewozach dalekich i sa-

mochodów w przewozach lokalnych) (Liberadzki B., 1999). 

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 możliwości istnienia w danym regionie dróg wodnych (rzek, 

kanałów wodnych). Przewozy towarowe  produktów kamiennych (kru-

szyw, kamieni blocznych) wykazują stały wzrost wynikający z rozwoju go-

spodarczego, a w szczególności inwestycji budowlanych. 

W woj. opolskim większość zakładów górniczych eksploatuje su-

rowce skalne w części środkowej i południowej województwa. Wszystkie 

zakłady górnicze Opolszczyzny preferują jako transport główny  transport 

samochodowy, korzystają z dróg wojewódzkich, krajowych, powiatowych, 

gminnych oraz zakładowych. Najbardziej obciążonymi przewozem kruszyw 

w woj. opolskim są drogi: A4, DW 401, DW 403, DW 408, DW 426 i DW 

901. 

Główne kierunki przemieszczania się kruszyw łamanych (ok. 0,25 

mln Mg) poza woj. opolskie to woj. łódzkie i śląskie. Nie odnotowuje się 

faktu sprowadzania kruszyw łamanych na Opolszczyznę. 

Zdecydowana większość złóż niezagospodarowanych znajduje się 

w bliskiej odległości od dróg: A4 (Gracze, Sarny – Pole II A-2), DK 11 

(Kluczbork-Zbiornik), DK 41 (Konradowa – Wyszków), DK 44 (Drogo-

szów), DK 45 (Kluczbork-Zbiornik, Zawada), DK 46 (Bielice-Zbiornik), 

DW 385 (Kopice), DW 406 (Bielice-Zbiornik, Drogoszów), DW 407 (Kon-

radowa – Wyszków), DW 416 (Kierpień, Racławice Śląskie – Głogówek), 

DW 417 (Racławice Śląskie – Głogówek) DW 418 (Landzmierz) i DW 454 

(Świerczów). 

Na rys. 4.7 przedstawiono kierunki wywozu kruszyw piaskowo-

żwirowych i łamanych z Opolszczyzny. 
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Rys. 4.7. Kierunki wywozu kruszyw piaskowo-żwirowych i łamanych z wojewódz-

twa opolskiego 

4.4.2 Określenie ekonomicznie uzasadnionych odległo-

ści przewozu kruszyw pomiędzy producentami 

a odbiorcami 

Podstawową wielkością rozgraniczającą 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 transportu samochodowego 

i kolejowego – w lewo od tego punktu opłaca się stosować transport samo-

chodowy, w prawo kolejowy. Na wyznaczenie tej odległości ma wpływ wie-

le czynników: struktura kosztów transportu kolejowego i samochodowego, 

wielkość i czas zamówionej usługi transportowej, sezonowość prac budow-
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lanych i drogowych, sezonowość wydobycia. Dlatego też zwykle „ekono-

micznych promieni przewozu” jest kilka. Przyjmują one czasem skrajne 

wielkości. Na rys. 4.8 przedstawiono koszty jednostkowe transportu w funk-

cji odległości, przykładowo na jednorazowej wysyłce 1400 Mg w składzie. 

Dla kosztów transportu samochodowego i kolejowego występują trzy pro-

mienie ekonomicznego przewozu. Na rys. 4.8 zaznaczono tylko jeden, rów-

ny 41,7 km. 

 



 

 

Rys. 4.8. 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) 

9
5
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W przypadku transportu samochodowego istnieje pewna prawidło-

wość, że wraz z rosnącą odległością maleje ilość przewożonych ładunków.  

Surowce do produkcji materiałów budowlanych i sam materiał bu-

dowlany (w tym również surowce skalne) stanowią jeden z najważniejszych 

ładunków w polskim transporcie towarowym.  

Wraz z rozwojem branży budowlanej maleje udział regionalnych su-

rowców skalnych, które nie wymagają dalekiego transportu. Większość 

z nich eksploatowana jest w małych kopalniach, głównie zaopatrujących 

rynek popytu najbliższej strefy. Istniejący w innych województwach niedo-

bór na produkty kamienne wpływa na pozyskiwanie odbiorców odległych, 

co jest sprzeczne z ekonomiką transportu i wpływa na cenę pozyskiwanych 

produktów.  

W przypadku kamieni łamanych i blocznych dominują one na połu-

dniu Polski (Sudety, Podgórze Sudeckie, Wyżyna Małopolska, Wyżyna Ślą-

ska, Wyżyna Krakowsko-Częstochowska, Wyżyna Kielecko-Sandomierska, 

Góry Świętokrzyskie, Karpaty), a nawet można stwierdzić, że w większości 

tylko na tych obszarach występują, z niewielkimi wyjątkami (Wyżyna Lu-

belska, Kujawy). Dlatego istnieje potrzeba ich przewozu na północ i do cen-

tralnej części naszego kraju. Kruszywa żwirowe występują na obszarze całe-

go kraju – na północy pochodzenia lodowcowego, na południu rzecznego. 

Ponieważ transport samochodowy jest głównym transportem przy 

przewozie kruszyw w woj. opolskim, dlatego też określono ekonomiczny 

promień przewozu kruszyw. 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. 4.10 przedstawiono analizę odległości transportu w powia-

tach woj. opolskiego. Promień okręgu, którego powierzchnia odpowiada 

powierzchni powiatu  r w km, obliczono według (Stryszewski M. i in., 

2006). 

Tab. 4.10. Wyniki analizy odległości transportu w powiatach województwa opol-

skiego 

Powiaty 
Si, 

km
2 

ri, 

km 

qi, 

tys. Mg 
Pp 

brzeski 876,52 16,7 1811 30 243,7 

głubczycki 673,10 14,6 195 2847,0 

kędzierzyńsko-kozielski 625,28 14,1 1711 24 125,1 

kluczborski 851,59 16,5 84 1386,0 
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krapkowicki 442,35 11,9 30 357,0 

namysłowski 747,67 15,4 0 0 

nyski 1223,87 19,7 2359 46 472,3 

oleski 973,62 17,6 179 3150,4 

opolski 1586,82 22,5 1264 28 440,0 

prudnicki 571,16 13,5 283 3820,5 

strzelecki 744,28 15,4 1 15,4 

Miasto na prawach powiatu: 

Opole 96,55 5,5 154 847 

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. 4.10 obliczono średni ważony promień 

transportu kruszywa dla woj. opolskiego  r  w km, wg (Stryszewski M. 

i in., 2006): 

km

q

rq

r
n

ii

i

n

i

ii

6,17
8071

4,1417041 











                (4.1), 

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 transpor-

tu na obszarach powiatów, mierzony w linii prostej. Uwzględniając wskaź-

nik wydłużenia istniejących dróg w stosunku do odległości liniowej (Stry-

szewski M., 1999) równy 1,3, uzyskuje się średni rzeczywisty promień 

przewozu równy 22,9 km. 
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5 Działania strategiczne w zakresie pozyski-
wania surowców skalnych w województwie 
opolskim 

W. Kozioł
*
, Ł. Machniak

*
, A. Borcz

*
 

5.1 Kierunki rozwoju technologii wydobycia i prze-
róbki surowców celem ograniczenia niekorzyst-
nego oddziaływania na środowisko przyrodnicze 

5.1.1 Stosowane technologie wydobycia i przeróbki su-

rowców skalnych w województwie opolskim i kie-

runki ich rozwoju 

W województwie opolskim wydobycie surowców skalnych, obejmu-

jące 8 grup surowców, w 2011 r. wyniosło 21,0 mln Mg, w tym wydobycie 

kamieni łamanych i blocznych – 1,75 mln Mg, żwirów i piasków – 8,15 mln 

Mg, wapieni dla przemysłu cementowego – 5,57 mln Mg, wapieni dla prze-

mysłu wapienniczego – 4,28 mln Mg, piasków podsadzkowych – 0,82 mln 

Mg, a surowców ilastych ceramiki budowlanej – 0,23 mln Mg. 

Kopalnie kruszyw piaskowo-żwirowych i łamanych w większości 

należą do małych zakładów górniczych, gdzie w ok. 2/3 zakładów kruszyw 

piaskowo-żwirowych wydobycie wynosi poniżej 50 tys. Mg/rok, a tylko 

w jednej kopalni (Głębinów-Zbiornik – powiat nyski) wydobywa się powy-

żej 1,0 mln Mg/rok, natomiast w kopalniach kruszyw łamanych eksploatuje 

się średnio 150–160 tys. Mg/rok, w jednej kopalni – Gracze (bazalt) wydo-

bycie wynosi powyżej 0,5 mln Mg/rok. Eksploatacja kruszyw łamanych 

w województwie oparta jest na wydobyciu: bazaltów (w 2011 r. – 1,1 mln 

Mg), granitów (0,23 mln Mg), szarogłazów (0,23 mln Mg) oraz piaskowców 

(0,17 mln Mg). Ponadto eksploatuje się również złoża bloczne, dolomity 

i marmury w Sławniowicach, jednak ich wydobycie nie jest duże (1–2 tys. 

Mg/rok). 

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

Górnictwa Odkrywkowego 
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Rozdrobienie wydobycia kruszyw (głównie piaskowo-żwirowych) ma kilka 

przyczyn, do których można zaliczyć: 

 lokalizację złóż na znacznej powierzchni województwa, 

 zastosowanie kruszyw niemal na całym zamieszkałym obszarze wo-

jewództwa, 

 stosunkowo niski koszt wydobycia w porównaniu do kosztu trans-

portu, 

 uwarunkowania środowiskowe, formalno-prawne i własnościowe 

związane z wydobyciem. 

W woj. opolskim wszystkie surowce skalne eksploatowane są w ko-

palniach odkrywkowych, w których stosuje się trzy podstawowe typy eks-

ploatacji: lądową, spod lustra wody oraz mieszaną (lądowo-podwodną). 

W zależności od typu eksploatacji wyróżnia się wyrobiska: stokowe, 

stokowo-wgłębne, wgłębne. 

Głównymi czynnikami, które decydują o wyborze typu i technologii eksplo-

atacji, 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 eko-

nomiczne eksploatacji (wydajność, głębokość wydobycia, nakłady inwesty-

cyjne, itp.), nie zawsze odpowiednio są uwzględniane czynniki środowisko-

we. 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 piaskowo-żwirowych w woj. opolskim sto-

suje 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. 
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Urabianie złoża i nadkładu odbywa się trzema podstawowymi meto-

dami: 

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, spękane 

i uławicone piaskowce, itp.) stosowane jest na ogół wówczas, kiedy wystę-

pują przeciwwskazania do zastosowania techniki strzelniczej. 

W zależności od rodzaju złóż i typu wyrobisk stosuje się różne techniki 

i technologie urabiania mechanicznego. Najpowszechniej urabianie to sto-

sowane jest do wydobycia kruszyw piaskowo-żwirowych w eksploatacji 

lądowej, lądowo-podwodnej i podwodnej. Jako urządzenia (maszyny) wy-

dobywcze wykorzystywane są koparki (eksploatacja lądowa) lub pogłębiarki 

(eksploatacja podwodna) różnej konstrukcji, a to: 

 jednołyżkowe koparki (pogłębiarki) podsiębierne lub koparki przed-

siębierne (eksploatacja lądowa), 

 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 

hydraulicznych 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. W woj. opolskim jako przykład urabiania me-

chanicznego skał średniozwięzłych można podać urabianie margla w kopalni 

Górażdże. 

 

Urabianie hydrauliczne oraz mieszane (hydrauliczno-mechaniczne i hy-

drauliczno-pneumatyczne) stosowane jest wyłącznie przy eksploatacji natu-

ralnych kruszyw piaskowo-żwirowych spod lustra wody. Realizowane jest 

ono za pomocą różnej konstrukcji pogłębiarek ssących z systemem wspoma-
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gania typu Jet lub bez systemu Jet. Za granicą stosuje się również inne sys-

temy wspomagania urabiania hydraulicznego, a to: głowice, koła lub łańcu-

chy tnące, itp. 

W woj. opolskim kruszywa piaskowo-żwirowe wydobywa się głów-

nie spod wody, a jako maszyny wydobywcze stosuje się najczęściej: 

 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 zastąpiły starszego typu pogłę-

biarki wieloczerpakowe, chwytakowe, a niekiedy również i inne (koparki 

i zgarniarki linowe). Obecnie zastosowanie znajdują pogłębiarki wieloczer-

pakowe nowej konstrukcji. 

 

Urabianie za pomocą techniki strzelniczej i materiałów wybuchowych 

stosuje się w eksploatacji skał zwięzłych i średniozwięzłych (w woj. opol-

skim: bazalty, granity, szarogłazy, piaskowce, wapienie, margle, dolomity). 

Ten rodzaj urabiania stosowany jest przede wszystkim do urabiania kopali-

ny, a tylko sporadycznie stosowany jest do rozkruszania nadkładu, jeżeli są 

to warstwy średniozwięzłe lub zwięzłe np.: zwietrzałe strefy zwięzłej kopa-

liny, twarde gliny, itp. 

W zakresie zastosowań techniki strzelniczej w górnictwie odkrywkowym 

w ostatnich latach dokonany został duży postęp technologiczny i organiza-

cyjny. W większości stosowane są nowoczesne materiały wybuchowe 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.). 
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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 piaskowo-żwirowych, 

itp.); 

 transportu taśmowego – kopalnie kruszyw piaskowo-żwirowych, 

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. 

Poza tymi trzema podstawowymi operacjami technologicznymi, coraz czę-

ściej występują również 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; 

                                                      
* Opracowano na podstawie: „Ocena efektywności produkcji kruszyw mineralnych 

w przeróbczych instalacjach stacjonarnych i mobilnych”. Autor: T. Gawenda. 

(w ramach Strategie i scenariusze technologiczne..., zad. 4, AGH 2012 r.) 
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 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; 

 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 zarów-

no w aspekcie uzyskania najwyższej odpowiadającej odbiorcom jakości 

kruszyw, jak również uzyskania optymalnych wskaźników techniczno-

technologicznych, które wpływają na koszty i cenę produkowanych kru-

szyw. 
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W woj. opolskim eksploatuje się dobre jakościowo złoża kruszyw 

piaskowo-żwirowych, w związku z tym udział frakcji żwirowej w produko-

wanym kruszywie wynosi 45–46%, a ok. 45% stanowią piaski wzbogacone, 

frakcji piaskowej (odpad) jest tylko około 2%. W porównaniu do innych 

województw struktura asortymentowa produkcji kruszyw piaskowo-

żwirowych jest najlepsza w kraju. 

5.1.2 Oddziaływanie górnictwa skalnego na środowisko 

Górnictwo surowców skalnych niezależnie od zastosowanych tech-

nologii eksploatacji odkrywkowych powoduje zmiany w środowisku przy-

rodniczym. Oddziałuje na nie w zakresie obejmującym atmosferę (zanie-

czyszczenie 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 proce-

sów przeróbczych, deformacje terenu). Skala przeobrażeń oraz jej zasięg 

zależą bezpośrednio od czynników powodujących zmiany środowiskowe, 

a mianowicie: budowy geologicznej, warunków hydrogeologicznych, inży-

niersko-geologicznych, rodzaju wyrobiska, sposobu urabiania i zwałowania, 

celu eksploatacji i sposobu przeróbki, rodzaju surowca, rozmiarów eksploat-

acji oraz kierunku rekultywacji i zagospodarowania terenów poeksploatacyj-

nych. 

Określenie zasięgu wpływu eksploatacji i przeróbki na środowisko 

naturalne jest jednym z bardziej istotnych zagadnień ochrony środowiska. 

Należy jednak podkreślić, że oddziaływanie górnictwa surowców skalnych 

na środowisko nie ma charakteru jednoznacznie niekorzystnego. W wielu 

przypadkach działalność zakładów górniczych eksploatujących surowce 

skalne przyczynia się do uatrakcyjnienia krajobrazu i powstania nowych 

form morfologicznych. Odpowiednio wybrana i następnie zrealizowana re-

kultywacja wyrobisk poeksploatacyjnych coraz częściej umożliwia prze-

kształcenie terenów pogórniczych w obiekty o dużej wartości rekreacyjno-

turystycznej, przyrodniczej, itp. Wymieniony na wstępie zakres oddziaływań 

jest zmienny i w największym stopniu dotyczy oddziaływania na środowisko 

wodne oraz oddziaływań związanych z zastosowaniem w kopalni techniki 

strzelniczej. Z tych też względów te dwa rodzaje oddziaływań omówiono 

nieco szerzej. 
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5.1.2.1 Oddziaływanie górnictwa skalnego na środowisko 

wodne i działania ograniczające jego niekorzystny 

wpływ* 

Górnictwo zaliczyć należy do dziedzin działalności człowieka wy-

wierających presję na środowisko wodne. Oddziaływania kumulują się 

w dwóch obszarach zagadnień, związanych z warunkami hydrodynamicz-

nymi i hydrogeochemicznymi. 

Przekształcenia w zakresie dynamiki przepływu wód i zmiany sto-

sunków wodnych związane są bezpośrednio z odwadnianiem wyrobisk. 

Uruchomienie drenażu górotworu staje się koniecznością, w przypadku płyt-

kiego zalegania zwierciadła wód podziemnych. Punktowe obniżenie pozio-

mu wód w wyrobisku ekstrapoluje się na otoczenie, modyfikując układ pola 

hydrodynamicznego, a nierzadko propagując oddziaływania na wody po-

wierzchniowe. W obrębie sieci rzecznej obserwowane są spadki przepływu, 

w skrajnych przypadkach prowadzące do zaniku wody w najbardziej dreno-

wanych fragmentach biegu. Obniżenia poziomu zwierciadła wody w najpłyt-

szym poziomie wodonośnym mogą skutkować spadkiem wilgotności gleby, 

a co za tym idzie – obniżeniem produktywności. W większości zakładów 

górniczych wobec stosunkowo dużych ilości wód z odwodnienia nie udaje 

się ich zagospodarować w całości. Dopływające do systemu odwadniania 

wody trafiają zatem w wyniku zrzutu do sieci rzecznej. Działania te prowa-

dzą do zaburzenia równowagi hydrologicznej środowiska wód powierzch-

niowych i mogą generować szereg negatywnych skutków. 

Obniżenie zwierciadła wód podziemnych w otoczeniu zakładu gór-

niczego powoduje powiększenie strefy aeracji. Natlenienie pierwotnie za-

wodnionych partii górotworu indukuje zmiany geochemiczne, które zależnie 

od wykształcenia litologicznego osuszonych skał mogą prowadzić do wy-

mywania przez dopływające do wyrobiska wody różnych związków che-

micznych. 

Region Śląska Opolskiego charakteryzuje się skomplikowaną budo-

wą geologiczną. Dzięki specyficznemu położeniu posiada znaczące zasoby 

surowców skalnych węglanowych dla przemysłu cementowego i wapienni-

czego, przekraczające 25% zasobów krajowych. Spośród występujących 

surowców wymienić można: wapienie, margle i dolomity wieku triasowego 

                                                      
* Opracowali: K. Różkowski, K. Kaznowska-Opala, AGH Akademia Górniczo-

Hutnicza, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, Katedra Górnictwa Odkrywkowego 
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(T2), lokalnie kredowego (Cr3), przykryte w obszarze położonym na połu-

dniowy wschód od Opola, w rejonie miejscowości Gogolin i Strzelce Opol-

skie, jedynie cienką pokrywą utworów czwartorzędowych. Do największych 

eksploatowanych złóż należą: Górażdże (T2), Odra II (Cr3), Opole – Folwark 

(Cr3), Strzelce Opolskie (T2), Tarnów Opolski (T2). Surowiec zaspokaja 

potrzeby głównie przemysłu wapienniczego i cementowego. Część produk-

cji przeznaczona jest również na kruszywa, np. ze złoża Strzelce Opolskie. 

W rejonie prowadzonej eksploatacji występują trzy poziomy wodonośne 

związane z utworami triasu: wapienia muszlowego, retu i pstrego piaskowca. 

Wydobycie prowadzone jest w strefie wychodni dwóch pierwszych, a więc 

w obszarze bezpośredniego zasilania. Pośród pojawiających się ku zacho-

dowi od Opola utworów kredy górnej podjęto eksploatację margli i wapieni 

turonu dla potrzeb przemysłu cementowego. W obrębie tzw. kredy opolskiej 

wyodrębniono dwa poziomy wodonośne: wyższy związany ze spękanymi 

marglami i wapieniami turonu, poddawanymi eksploatacji, o niewielkim 

rozprzestrzenieniu oraz zawodnieniu i dolny związany z piaskowcami i pia-

skami cenomanu. 

Obok skał węglanowych, w postaci wapieni i margli wydobywanych 

równocześnie dla potrzeb produkcji kruszyw łamanych, do podstawowych 

eksploatowanych surowców skalnych należą pospolicie występujące piaski 

i żwiry, a także na porównywalnie dużo mniejszą skalę skały magmowe, 

reprezentowane przez niewielkie złoża o ograniczonym zagospodarowaniu 

i wydobyciu. Specyfika poszczególnych podstawowych typów surowców 

implikuje odmienne metody eksploatacji, a wraz z nimi oddziaływania indu-

kowane w środowisku. 

Ze względu na ukształtowanie powierzchni terenu eksploatacja pro-

wadzona jest generalnie wyrobiskami wgłębnymi, zazwyczaj poniżej po-

ziomu zwierciadła wody. Duża zasobność utworów węglanowych i urbani-

zacja pozwoliły na budowę licznych ujęć wód podziemnych, które wraz 

z drenażem górniczym znacząco uszczuplają zasoby wodne regionu. Prowa-

dzone odwodnienie wywołuje jednakże zmiany lokalne. Intensywne rolne 

zagospodarowanie doprowadziło do pojawienia się podwyższonych stężeń 

związków azotu w wodach podziemnych, zagrażając bardzo dobrym para-

metrom jakości wód. Zjawisko o regionalnym już znaczeniu ogranicza moż-

liwość zagospodarowania wód pochodzących z drenażu górniczego. 

Obok surowców węglanowych najważniejszymi w regionie pozosta-

ją kruszywa naturalne, eksploatowane ze złóż wieku czwartorzędowego 

i trzeciorzędowego. Utwory trzeciorzędowe pokrywają przeważającą część 



107 

 

 

 

powierzchni Regionu Śląska Opolskiego. Pośród dominacji utworów nie-

przepuszczalnych wyróżniono lokalne poziomy wodonośne o nieciągłym 

charakterze, porozcinane erozyjnie wyżłobionymi strukturami dolin kopal-

nych i współczesnych. Większość udokumentowanych i eksploatowanych 

złóż naturalnych kruszyw związanych jest z utworami dolinnymi. Wypeł-

nione osadami o różnym wykształceniu, przeważnie dobrze przepuszczal-

nymi, w wielu przypadkach doliny stanowią strefy kontaktu hydraulicznego, 

stwarzając dogodne warunki do swobodnego krążenia wód. W rejonie Kę-

dzierzyna, Kuźni Raciborskiej i Zdzieszowic złoża piasków i żwirów osiąga-

ją miąższość 10–30 m, charakteryzując się dużym współczynnikiem prze-

wodności. 

Znacząca większość produkcji kruszyw pochodzi jednak ze złóż 

wieku czwartorzędowego. Nagromadzenia kruszyw naturalnych w postaci 

piasków, żwirów czy pospółek, związane są genetycznie z działalnością 

lodowców, wód polodowcowych i wód płynących okresu poprzedzającego 

i późniejszego. Licznie występują w dolinach rzek, zasypanych w okresie 

późniejszym, przy dominacji procesów akumulacji nad erozją. Do ważniej-

szych należą doliny: Małej Panwi, Knieja–Laskowice, Jaśkowice–Przylesie, 

Kluczbork–Namysłów, Prosny. Głębokość wcięcia dolin przeciętnie wynosi 

50 m, przekraczając lokalnie i 120 m. Doliny wypełnione są najczęściej osa-

dami piaszczysto-żwirowymi, często porozdzielanymi poziomami glin. 

Najmłodsze złoża kruszyw związane są z dolinami współczesnych rzek: 

Odry, Nysy Kłodzkiej, Małej Panwi i innych, wypełnionych aluwiami 

o miąższościach dochodzących do 30 m. Znaczący obszar złożowy wyod-

rębniono przy wschodniej granicy Regionu, w dolinie Odry pomiędzy Raci-

borzem (woj. śląskie) i Kędzierzynem (złoża: Kotlarnia - Pole Północne, 

Kotlarnia - Solarnia). W dolinie Nysy Kłodzkiej znaczna koncentracja kru-

szywa naturalnego występuje pomiędzy Paczkowem a Kantorowicami (m.in. 

złoże Otmuchów Zbiornik, Głębinów-Zbiornik). 

Funkcjonujące zakłady górnicze, schodząc poniżej zwierciadła wód 

podziemnych, zazwyczaj stosują eksploatację spod lustra wody, częściowo 

ingerując w warunki krążenia wód. Utworzone powierzchniowe zbiorniki 

wodne (baseny poeksploatacyjne), lokalnie zmieniają warunki bilansu wod-

nego i systemu krążenia. Sporadycznie prowadzone jest odwodnienie (Ko-

tlarnia - Pole Północne). Ze względu na miejscowo słabą izolację od po-

wierzchni terenu, np. w rejonie Kluczborka, wody poziomów czwartorzędo-

wych są podatne na degradację. 



108 

 

 

 

Oddziaływanie górnictwa surowców skalnych w regionie opolskim 

należy zatem do zróżnicowanych. Istotne znaczenie, jednakże o lokalnych 

implikacjach, wiąże się z wydobyciem surowców węglanowych. Wpływ 

eksploatacji kruszyw naturalnych na środowisko wodne pozostaje w prakty-

ce niewielki. Prace prowadzone są bowiem powyżej lustra wody, bądź 

w przypadku głębszej eksploatacji wdrażane są technologie wydobycia spod 

wody. Większość zakładów zgodnie z opracowanymi raportami oceny od-

działywania na środowisko prowadzi działania ograniczające, bądź kompen-

sujące negatywny wpływ na środowisko. 

5.1.2.2 Oddziaływanie techniki strzelniczej na środowisko 

i działania ograniczające* 

Eksploatacja surowców skalnych metodą odkrywkową, a w szcze-

gólności prowadzona z użyciem materiałów wybuchowych (MW), wiąże się 

z określonym oddziaływaniem na środowisko.  

Technika strzelnicza jest podstawowym sposobem urabiania skał 

zwięzłych, umożliwia bowiem uzyskiwanie stosunkowo tanio dużych ilości 

wstępnie rozdrobnionego urobku. W województwie opolskim urabianie za 

pomocą techniki strzelniczej stosowane jest w eksploatacji złóż kruszyw 

łamanych (bazalt, granit, szarogłaz, piaskowiec) oraz złóż surowców wa-

piennych i cementowych. Ze względu na wielkość wydobycia tych surow-

ców (10–12 mln Mg/rok) skala zastosowania techniki strzelniczej jest dość 

duża, szczególnie w kopalniach surowców cementowo-wapienniczych. 

Energia detonacji ładunków MW tylko w 2030% jest wykorzystana 

na urabianie. Pozostała część zostaje stracona i powoduje powstanie rozrzutu 

odłamków skalnych, powietrznych fal uderzeniowych oraz fal sejsmicznych. 

Zwłaszcza te ostatnie sprawiają dużo problemów, ponieważ drgania podłoża 

wpływają niszcząco na różne obiekty znajdujące się w sąsiedztwie kopalń. 

W takim przypadku wyznaczenie warunków bezpiecznego dla otoczenia 

wykonywania robót strzałowych ma zasadnicze znaczenie. Ze względów 

ekonomicznych, pożądane jest stosowanie w jednym odstrzale jak najwięk-

szych serii otworów, co może być jednak przyczyną zaostrzenia się proble-

mu niekorzystnych oddziaływań. 

                                                      
* Opracowano na podstawie: „Oddziaływanie górnictwa skalnego w regionie na 

środowisko i działania ograniczające jego niekorzystny wpływ”. Etap 6.2.7 Region 

Górnego Śląska i Śląska Opolskiego. Autorzy: J. Winzer, A. Sołtys 
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Jest to szczególnie widoczne w przypadku prowadzenia robót strza-

łowych przez firmy zewnętrzne. Firmy te wyposażone są w sprzęt wykorzy-

stujący nowoczesne technologie produkcji i załadunku MW do otworów 

strzałowych. Jest rzeczą naturalną, że podstawowym warunkiem efektywne-

go wykorzystania takiego sprzętu jest ilość świadczonych usług (masa 

sprzedanego MW) przy jak najmniejszym udziale kosztów, związanych 

przykładowo z transportem. Dlatego też można zaobserwować dążenie do 

zmniejszania częstotliwości robót strzałowych przez odpalanie dużych serii 

ładunków MW. 

Oddziaływania drgań parasejsmicznych wzbudzanych detonacją 

MW nie można wyeliminować całkowicie, jednakże wieloletnie badania 

prowadzone w tym zakresie pokazują, że zachowanie warunków bezpiecz-

nego wykonywania robót strzałowych, tj. wyznaczonych dopuszczalnych 

ładunków MW, a także prowadzenie pomiarów kontrolnych, umożliwia 

w znacznym stopniu ograniczenie oddziaływania drgań, przez co nie są one 

tak uciążliwe dla otoczenia.  

Dodatkowym argumentem przemawiającym za takim stwierdzeniem 

jest dokonujący się w ostatnich latach postęp techniczny w zakresie wyko-

nawstwa robót strzałowych w kopalniach odkrywkowych – zastosowanie do 

odpalania ładunków MW systemów nieelektrycznych i elektronicznych. 

Ładowanie mechanicznie nowoczesnych MW wprowadza zupełnie nową 

jakość do projektowania tych robót i pozwala na istotne ograniczenie od-

działywania wzbudzanych drgań, nawet przy zwiększeniu wielkości odpala-

nych serii. Jednak korzystanie z nowych rozwiązań musi iść w parze z pod-

noszeniem umiejętności i wiedzy projektantów i wykonawców z zachowa-

niem rozwagi i prowadzenia kontroli efektów.  

W zakresie wpływu robót strzałowych na środowisko we wszystkich 

kopalniach prowadzi się badania kontrolne, a w dużych kopalniach skał 

zwięzłych prowadzony jest stały monitoring.  
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5.2 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. 

5.2.1 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, a 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. 

                                                      
* Opracował: Naworyta W., AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Górnic-

twa i Geoinżynierii, Katedra Górnictwa Odkrywkowego 
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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, a 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 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 piaskowo-żwirowych. 

Są to wyrobiska, zwałowiska nadkładu i odpadów przeróbczych, tereny za-

kładu przeróbczego oraz drogi dojazdowe. W wyrobisku wyróżnia się zbo-

cza 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 geolo-

gicznych. Zwałowiska nadkładu także i w tym przypadku są niewielkie; ich 

znaczenie dla wyboru sposobu rekultywacji jest pomijalne, choć rośnie licz-

ba kamieniołomów ze zwałowiskami o znacznych kubaturach. 

Wyrobiska mogą być stokowe, wgłębne bądź stokowo-wgłębne. 

Przynależność do jednej z tych kategorii znacząco ogranicza możliwości 
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przyszłej rekultywacji. Właściwości kamieniołomów również nie pozosta-

wiają wiele przestrzeni dla swobodnego wyboru sposobu ich rekultywacji. 

5.2.2 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); 

 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. 
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Spośród wyżej wymienionych czynników i kryteriów pierwsze trzy 

wiążą się bezpośrednio z kosztami rekultywacji i kosztami zagospodarowa-

nia 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 

dostosowuje 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. 

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 
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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 

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 krytyczne-

go spojrzenia na efekty tej działalności. 
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Kopalnie eksploatujące kopaliny piaskowo-żwirowe działają 

w utworach czwartorzędowych. Grunty te, biorąc pod uwagę ich przydat-

ność do rekultywacji, mają najczęściej doskonałe właściwości glebotwórcze. 

Stąd jeszcze w trakcie eksploatacji porastają spontanicznie bujną roślinno-

ścią. Fakt ten jest często traktowany jako pretekst do niepodejmowania rze-

czywistych działań rekultywacyjnych. Mimo spontanicznego zarastania te-

reny wokół wyrobisk po eksploatacji piasków i żwirów trudno uznać za zre-

kultywowane. Uwaga ta odnosi się szczególnie do terenów brzegowych, 

skarp wyrobiska, miejsc zwałowania nadkładu, których ukształtowanie po-

winno 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. 

5.2.3 Wybrane problemy rekultywacji kopalń odkryw-

kowych surowców skalnych w województwie 

opolskim 

W województwie opolskim ze względu na występujące rodzaje su-

rowców skalnych reprezentowane są wszystkie typowe sposoby eksploatacji 

odkrywkowej. Największą grupę pod względem ilości wydobywanej kopali-

ny stanowią kruszywa piaskowo-żwirowe eksploatowane w dolinach rzecz-

nych, przeważnie spod wody. Drugą grupę stanowią wapienie i margle. Wa-

pienie eksploatuje się dla przemysłu wapienniczego, cementowego, jak rów-

nież na kruszywo. Dla dywagacji o sposobach rekultywacji wyrobisk po-

eksploatacyjnych przeznaczenie surowca wapiennego nie ma znaczenia. 

Wyrobiska ze względu na sposób urabiania są podobne i stwarzają podobne 

wyzwania dla rekultywacji. Trzecią, mniej liczną grupę, stanowią skały po-
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chodzenia magmowego eksploatowane w kamieniołomach, głównie na kru-

szywo drogowe. 

Wyrobiska po eksploatacji kruszyw piaskowo-żwirowych są rekul-

tywowane dla celów rekreacji, wędkarstwa, hodowli ryb, jak również jako 

zbiorniki do retencji wodnej. Przykładem ostatniego rozwiązania są: Zbior-

nik Nyski w dolinie Nysy Kłodzkiej czy Zbiornik Rakowice w dolinie rzeki 

Bóbr. Istnieją pozytywne przykłady rekultywacji wyrobisk z celowo miej-

scowo wykonanymi wypłyceniami, otoczone użytkami zielonymi, czy po-

wierzchniami pod ewentualną zabudowę. Wśród nich na wymienienie zasłu-

guje wyrobisko w miejscowości Grodziec (gmina Ozimek) zrekultywowane 

pod kątem rekreacji. Przy wkomponowanym w leśne otoczenie akwenie po 

eksploatacji piasków formierskich w ramach zagospodarowania wybudowa-

no kompleks gastronomiczno-hotelowy. Akwen dzięki odpowiedniemu 

ukształtowaniu zboczy wyrobiska jest właściwie przygotowany do pełnienia 

funkcji rekreacyjnej. Innym pozytywnym przykładem rekultywacji dopaso-

wanej do możliwości i potrzeb przyszłego zagospodarowania jest wyrobisko 

w Lewinie Brzeskim w dolinie Nysy Kłodzkiej zrekultywowane pod kątem 

gospodarki rybackiej (Baranowska, 2013).  

Prawdziwe wyzwanie dla przyszłej rekultywacji terenów pogórni-

czych w woj. opolskim będą stanowiły relatywnie duże wyrobiska aktualnie 

prowadzonej eksploatacji wapieni i margli np.: Górażdże, Odra II, Opole-

Folwark, Strzelce Opolskie. Jedno z nich – Odra II, znajduje się granicach 

administracyjnych miasta Opole. Ze względu na położenie wyrobiska 

w mieście w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przezna-

czono te tereny pod rekreację. Przypadek tej kopalni najlepiej ilustruje pro-

blem wyboru sposobu rekultywacji z uwzględnieniem dominującego kryte-

rium jakim jest oczekiwanie społeczne, jednak bez uwzględnienia faktycz-

nych potrzeb komunalnych. Wobec sąsiedztwa terenów gęstej zabudowy 

osiedlowej wydaje się oczywistym przeznaczenie terenu byłego wyrobiska 

na cele parkowo-rekreacyjne wzorem takich rozwiązań, jak kielecka Ka-

dzielnia, krakowskie Skały Twardowskiego czy choćby paryski Parc des 

Buttes Chaumont. Takie rozwiązanie jest zgodne z wyrażanym zapotrzebo-

waniem społecznym. Z drugiej jednak strony teren niemal w centrum miasta 

ma dużą wartość komercyjną. Może być przydatny dla realizacji innych, 

mniej spektakularnych, ale gospodarczo uzasadnionych celów – na przykład 

budowy parkingów, na które zawsze jest popyt w dużych miastach albo pla-

ców targowych. Rozwiązaniem komercyjnym łączącym cel gospodarczy 

z przywróceniem wartości użytkowych terenom poeksploatacyjnym byłaby 
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budowa galerii handlowej, tak jak to ma miejsce na zrewitalizowanych tere-

nach dawnej fabryki Solvay w Krakowie. Ze względu na lokalizację rozwią-

zanie wydaje się być uzasadnione, tym bardziej, że dla potrzeb rekreacji 

może być przeznaczony teren sąsiedniego, nieczynnego już wyrobiska Odra 

I. 

Inne wyrobiska po eksploatacji wapienia w okolicy miasta Opole 

mogą być wykorzystane dla mało popularnego celu jakim jest składowanie 

odpadów. W konkretnym przypadku miasta Opole mogą to być uboczne 

produkty spalania (UPS) z elektrowni Opole. Problem ten wydaje się aktual-

ny w kontekście planowanej rozbudowy bloków energetycznych.  

W przypadku mniejszych kamieniołomów, gdzie wydobywane są 

skały magmowe na kruszywo drogowe lub kruszywo do betonów, najbar-

dziej pożądanym i uzasadnionym sposobem rekultywacji jest kierunek przy-

rodniczy z wyeksponowaniem interesujących odsłonięć geologicznych. 

Rozwiązanie takie jest skuteczne, relatywnie tanie, a obiekty po rekultywacji 

są samowystarczalne i nie generują nadmiernych kosztów przyszłego utrzy-

mania. 

5.3 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 w zakresie zagospodarowania terenu. Wiąże się to 

również z ograniczeniami związanymi z gospodarczym wykorzystaniem 

złóż kopalin. Dotyczą one przede wszystkim terenów, na których udokumen-

towano już złoża kopalin, ale w szerszym kontekście problem ten odnosi się 

również do terenów uznawanych za perspektywiczne surowcowo. Poza 

ograniczeniami urbanistycznymi oraz środowiskowymi  wyliczyć należy 

również ograniczenia transportowe oraz społeczne. 

Uwarunkowania urbanistyczne związane są głównie z istniejącą lub 

planowaną zabudową (infrastrukturalną, teletechniczną, przemysłową, 

mieszkaniową, gospodarką rolną, itp.) powierzchni terenu znajdującą się nad 

złożami udokumentowanymi, jak również obszarami perspektywicznymi czy 

prognostycznymi. Należy podkreślić, że konflikty na tym tle są dość pospo-

lite, a z mijającym czasem z dużą pewnością będą się nasilać, co w znaczący 

sposób ograniczy lub wręcz uniemożliwi zagospodarowywanie nowych złóż. 
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Zapewnienie dostępności złóż pociąga za sobą konieczność zablokowania 

terenu przed innymi formami jego wykorzystania np. przed inwestycjami 

nawet na wiele lat, stając się przyczyną licznych konfliktów planistycznych 

oraz społecznych.  

Polityka przestrzenna Opolszczyzny realizowana jest poprzez „Plan 

Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego” wprowadzo-

ny uchwałą Nr XLVIII/505/2010 Sejmiku Województwa Opolskiego, z dnia 

28 września 2010 r. Jednym z kierunków polityki przestrzennej wojewódz-

twa przedstawionym w tym dokumencie, jest przeznaczanie terenów o naj-

lepszych, naturalnych predyspozycjach i walorach rozwojowych dla prefe-

rowanych kierunków użytkowania terenu – rolnictwa, leśnictwa, gospodarki 

surowcowej, turystyki i rekreacji. Proponuje się, aby wyniki przeprowadzo-

nej waloryzacji stanowiły pomoc do wyboru złóż, którym 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 20 złóż zwaloryzowanych na podstawie kryterium geologiczno-

złożowego do kategorii najwyższej (N) i wysokiej ochrony (W). Najwyższą 

ochronę należy zapewnić trzem złożom wapieni i margli przemysłu wapien-

niczego, a wysoką ochronę 14 złożom piasków i żwirów oraz 1 złożu wapie-

ni i margli dla przemysłu cementowego, 1 złożu piasków kwarcowych do 

produkcji cegły wapienno-piaskowej, oraz 1 złożu kopalin ilastych ceramiki 

budowlanej. 

Ochrona najcenniejszych złóż powinna być realizowana poprzez 

traktowanie ich jako strategicznych rezerw surowcowych regionu i wpisanie 

ich w tym charakterze w dokumenty planistyczne woj. opolskiego oraz po-

szczególnych gmin, w obrębie których złoża zostały udokumentowane. 

W przypadku złóż z najwyższą ochroną, a więc 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. Uwzględnienie tego wniosku wymaga m.in. zmiany zapisów 

w Prawie Geologicznym i Górniczym. Obecnie 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 rów-

nież innych kopalin oraz o konieczności zdefiniowania rodzaju działań moż-
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liwych do prowadzenia na tych obszarach jeszcze przed rozpoczęciem eks-

ploatacji. 

Pewne ograniczenia zagospodarowania złóż, mogą wynikać z kon-

fliktu z obszarami przyrodniczo cennymi. Należy jednak zwrócić uwagę, że 

w porównaniu np. do woj. małopolskiego i podkarpackiego skala tego pro-

blemu jest znacząco mniejsza, a wynika to głównie z mniejszego pokrycia 

powierzchni województwa tymi obszarami. Na Opolszczyźnie są to: 

 35 rezerwatów przyrody o powierzchni 889 ha, 

 3 parki krajobrazowe o powierzchni 70,9 tys. ha, 

 8 obszarów chronionego krajobrazu o powierzchni 196,2 tys. ha, 

 4 obszary specjalnej ochrony „Natura 2000” – 14,1 tys. ha, 

 19 specjalnych obszarów ochrony „Natura 2000” – 27,1 tys. ha. 

Łączna ich liczba w woj. opolskim wynosi 70, a łączna powierzch-

nia to około 309 tys. ha, przy czym nadmienić należy, iż poszczególne formy 

nakładają się na siebie, co w rezultacie daje ok. 277 tys. ha, czyli około 30% 

powierzchni województwa.  

Uwarunkowania środowiskowe dotyczą zarówno złóż zagospodaro-

wanych, jak i obecnie nieeksploatowanych, a także obszarów perspekty-

wicznych. 

Lokalizację złóż zagospodarowanych na tle obszarów chronionych 

przedstawiono na rys. 5.1, złóż niezagospodarowanych na rys. 5.2, a obsza-

rów perspektywicznych na rys. 5.3. 
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Rys. 5.1. Lokalizacja zagospodarowanych złóż surowców skalnych na tle form 

ochrony w województwie opolskim (opracował Ł. Machniak) 
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Rys. 5.2. Złoża perspektywiczne i rezerwowe surowców skalnych na tle obszarów 

chronionych w województwie opolskim (opracował Ł. Machniak) 
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Rys. 5.3. Obszary perspektywiczne występowania surowców skalnych na tle obsza-

rów chronionych w województwie opolskim (opracował Ł. Machniak)
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W grupie zagospodarowanych złóż piasku i żwiru, identyfikuje się 

tylko 5 złóż pokrywających się przynajmniej z jedną formą ochrony przyro-

dy. Zasoby bilansowe w tych złożach wynoszą 91 424 tys. Mg (6%), 

a przemysłowe 6876 tys. Mg (6%). Najwięcej złóż (5) znajduje się w grani-

cach obszarów chronionego krajobrazu, jedno złoże położone jest na obsza-

rze Natura 2000 (rys. 5.4). 

 

Rys. 5.4. Zasoby zagospodarowanych złóż piasku i żwiru położonych w obszarach 

przyrodniczo cennych  

Z kolei w grupie złóż kamieni łamanych i blocznych, zidentyfiko-

wano 4 złoża pokrywające się przynajmniej z jedną formą ochrony przyrody. 

Zasoby bilansowe w tych złożach wynoszą 33 063 tys. Mg (22%), a przemy-

słowe 16 282 tys. Mg (37%) (rys. 5.5). 
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Rys. 5.5. Zasoby zagospodarowanych złóż kamieni łamanych i blocznych położo-

nych w obszarach przyrodniczo cennych  

W grupie surowców ilastych ceramiki budowlanej 1 złoże położone 

jest zarówno w obszarze chronionego krajobrazu Bory Niemodlińskie, jak 

i w Obszarze Natura 2000 o tej samej nazwie. Również 1 złoże łupków fylli-

towych jest zlokalizowane w obszarze chronionym – parku krajobrazowym. 

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 przez 

Starostów tzw. „mała koncesja”. 

Również w przypadku złóż niezagospodarowanych część zasobów 

znajduje się w konflikcie lokalizacyjnym z formami ochrony przyrody. 

W grupie piasków i żwirów identyfikuje się 4 złoża położone w obszarach 
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Natura 2000 oraz 7 złóż w obszarach chronionego krajobrazu. Przynajmniej 

w jednej formie ochrony występuje 8 złóż (3 złoża występują w obu formach 

ochrony), których zasoby bilansowe wynoszą 210 230 tys. Mg, co stanowi 

19,1% wszystkich zasobów złóż niezagospodarowanych w tej grupie (rys. 

5.6). 

 

Rys. 5.6. Zasoby niezagospodarowanych złóż piasku i żwiru położonych 

w obszarach przyrodniczo cennych 

Z kolei w złożach surowców ilastych ceramiki budowlanej zidenty-

fikowano: 1 złoże w parku krajobrazowym oraz obszarze Natura 2000, 7 

złóż w obszarach chronionego krajobrazu. Przynajmniej w jednej formie 

ochrony występuje 8 złóż (jedno złoże – Szydłów – znajduje się w dwóch 

formach ochrony), których zasoby bilansowe wynoszą 4496 tys. Mg, co 

stanowi 6% wszystkich zasobów w złożach niezagospodarowanych w tej 

grupie. 
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Rys. 5.7. Zasoby niezagospodarowanych złóż surowców ilastych ceramiki budowla-

nej położonych w obszarach przyrodniczo cennych 

Po jednym złożu konfliktowym zidentyfikowano w następujących 

grupach surowcowych: piaski formierskie (Grodziec I), piaski kwarcowe do 

produkcji cegły wapienno-piaskowej (Jełowa II), surowce ilaste do produkcji 

cementu (Krasiejów). Z kolei w grupach: kamienie łamane i bloczne oraz 

łupki fyllitowe zidentyfikowano po dwa złoża w konflikcie lokalizacyjnym. 

W stosunku do wyznaczonych obszarów prognostycznych występo-

wania złóż surowców skalnych (patrz rozdz. 2.3) określono, jaki udział po-

wierzchni tych obszarów znajduje się w poszczególnych formach ochrony 

przyrody (tab. 5.1). 
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Tab. 5.1. Powierzchnia obszarów perspektywicznych złóż surowców skalnych 

w granicach form ochrony przyrody 

Kopalina 

Powierzchnia, ha 
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Piaski i żwiry 16 618 --- 382 3670 255 

Kamienie łamane i bloczne 1145 --- 190 200 320 

Surowce ilaste 2978 --- 114 135 35 

Wapienie i margle przemysłu wapienniczego 

 i cementowego 
28 584 37 388 1310 910 

W tab. 5.2 przedstawiono szacunkowy udział ilość 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. 5.2. Zasoby obszarów perspektywicznych złóż surowców skalnych w granicach 

form ochrony przyrody 

Kopalina 

Zasoby prognostyczne, tys. Mg 
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Piaski i żwiry 122 353 0 2813 27 021 1877 

Kamienie łamane i bloczne 46 000 0 7633 8035 12 856 

Surowce ilaste 3200* 0 122 145 38 

Wapienie i margle przemysłu wapienniczego 

 i cementowego 
1 243 923 1610 16 885 57 009 39 602 

* tys. m3 
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Przedstawione w tab. 5.1 i 5.2 dane nie uwzględniają nakładania się 

form ochrony przyrody. Jeśli weźmie się pod uwagę powyższe, powierzch-

nia obszarów perspektywicznych, w poszczególnych grupach surowcowych, 

będąca w konflikcie lokalizacyjnym, przynajmniej z jedną formą ochrony 

przyrody, wynosi: 

 dla piasków i żwirów – 4050 ha (24,4%), 

 dla kamieni łamanych i blocznych – 440 ha (38,4%), 

 dla surowców ilastych – 247 ha (8,3%), 

 dla wapieni i margli przemysłu wapienniczego i cementowego – 

2643 ha (9,2%). 

Dla przyjętego wcześniej założenia ilość zasobów perspektywicznych będą-

ca w konflikcie lokalizacyjnym wynosi: 

 dla piasków i żwirów – 29 820 tys. Mg, 

 dla kamieni łamanych i blocznych – 17 680 tys. Mg, 

 dla surowców ilastych – 265 tys. m3, 

 dla wapieni i margli przemysłu wapienniczego i cementowego – 

115 018 tys. Mg. 

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, co stwarza przekłamanie wielkości fak-

tycznie dostępnych rezerw zasobowych. 
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6 Podsumowanie i wnioski końcowe 

W. Kozioł
*
, Ł. Machniak

*
, A. Ciepliński

*
 

 

Województwo opolskie zajmuje obszar 9411,6 km2 (ok. 3% po-

wierzchni kraju) i jest najmniejszym województwem w Polsce. Jego teryto-

rium zamieszkuje ok. 1010 tys. osób (Bilans zasobów…, 2012), co stanowi 

ok. 2,6% ludności Polski. 

PKB wynosi 29 498 zł/osoba (Produkt Krajowy Brutto…, 2012) i w zesta-

wieniu globalnym ma on 2,1% udziału w PKB Polski.  

W woj. opolskim możemy wyróżnić 3 charakterystyczne strefy 

funkcjonalne: 

 strefę uprzemysłowioną – zurbanizowane obszary opolskiej aglome-

racji miejsko-przemysłowej, w której wymienić można 4 rejony 

przemysłowe: opolski, kędzierzyńsko-kozielski, strzelecko-

górażdżański oraz ozimsko-zawadzki; 

 strefę rolną – południowe oraz zachodnie obszary województwa 

o najwyższej wartości rolniczej; 

 strefę rolno-leśną – północna i północno-wschodnia część woje-

wództwa, gdzie tereny rolne mają niższą wartość użyteczną, nato-

miast tereny leśne wyróżniają się funkcją produkcyjną. 

Zasoby glebowe, w tym o dużej żyzności, zajmują ok. 60% powierzchni 

województwa. 

 

Udokumentowana baza zasobów geologicznych woj. opolskiego 

obejmuje łącznie 11 grup (bez torfu) surowców skalnych o łącznych zaso-

bach sięgających blisko 4,0 mld Mg (Bilans…, 2012), w tym: kruszywa 

piaskowo-żwirowe – 1,42 mld Mg (3. miejsce w kraju), kamienie łamane 

i bloczne – 148,9 mln Mg (6. miejsce), wapienie i margle dla przemysłu 

cementowego – 871,1 mln Mg (6. miejsce), wapienie dla przemysłu wapien-

niczego – 561,6 mln Mg (4. miejsce). Na obszarze województwa rozpozna-

nych jest 268 złóż surowców skalnych, w tym: 170 złóż kruszyw piaskowo-

żwirowych, 20 złóż kamieni łamanych i blocznych, 16 złóż wapieni dla 

przemysłu cementowo-wapienniczego (wg stanu na 31.12.2011 r.). 

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

Górnictwa Odkrywkowego 
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W skali krajowej i regionalnej duże znaczenie mają złoża surowców 

wapiennych, wykorzystywanych w przemyśle cementowo-wapienniczym. 

Woj. opolskie, posiadając 6,9% zasobów surowca cementowego, zajmuje 

ważną 3. pozycję w wydobyciu krajowym, a spółka Górażdże Cement S.A. 

jest liderem na rynku cementowym w Polsce. Wydobycie wapieni i margli – 

głównego składnika do produkcji cementu, osiągnęło w 2011 r. ponad 5,5 

mln Mg, a w 2012 r. nieco się obniżyło do 4,9 mln Mg. Niemniej wojewódz-

two zajmuje istotną pozycję w wydobyciu surowca dla przemysłu wapienni-

czego. Baza zasobów geologicznych w tym przypadku sięga 10% zasobów 

krajowych, przy drugim co do wielkości wydobyciu, które w 2011 r. wyno-

siło ok. 4,3 mln Mg. W 2012 r., mimo radykalnego zmniejszenia wydobycia 

krajowego (o 23%) i 16% spadku w województwie, region w dalszym ciągu 

zachował swoją pozycję na rynku wapienniczym. 

Poza kruszywami naturalnymi (piaskowo-żwirowymi i łamanymi) 

oraz surowcami wapienniczymi w woj. opolskim udokumentowano i są eks-

ploatowane złoża: 

 piasków podsadzkowych: Kotlarnia p. północne (pow. kędzierzyń-

sko-kozielski) o zasobach bilansowych 130,7 mln Mg, wydobyciu 

819 tys. Mg i wystarczalności 159 lat; 

 surowców ilastych ceramiki budowlanej (7 eksploatowanych złóż 

o łącznych zasobach – 35,87 mln Mg i wydobyciu 232 tys. Mg oraz 

ponad stuletniej wystarczalności); 

 piasków kwarcowych do produkcji cegły wapienno-piaskowej: Je-

łowa (pow. opolski) o zasobach bilansowych 7,141 mln Mg, wydo-

byciu 61 tys. Mg i wystarczalności 116 lat; 

 łupków fyllitowych zalegających w jedynych udokumentowanych 

w Polsce 3 złożach, z których eksploatowane jest złoże Dewon-

Pokrzywna z zasobami 15,509 mln Mg i wydobyciem 157 tys. Mg 

oraz wystarczalnością 98 lat. 

Wielkość udokumentowanych zasobów bilansowych w zasadzie zapewnia 

odpowiednią ich wystarczalność, w stosunku do wielkości wydobycia (od-

niesiono do wydobycia maksymalnego w 2011 r.). Wskaźnik ten dla po-

szczególnych typów złóż wynosi odpowiednio: 

 kruszywa piaskowo-żwirowe – 174 lata, 

 kamienie łamane i bloczne – 85 lat, 

 wapienie i margle dla przemysłu cementowego – 156 lat, 

 wapienie dla przemysłu wapienniczego – 131 lat, 

 piaski podsadzkowe – 953 lata, 

 surowce ilaste ceramiki budowlanej – 501 lat, 

 piaski kwarcowe do produkcji cegły – 321 lat, 
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 łupki fyllitowe – 115 lat. 

Wymienione powyżej wskaźniki w porównaniu do bilansowych zasobów 

krajowych są dla zasobów kruszyw piaskowo-żwirowych oraz piasków pod-

sadzkowych wyższe (kruszywa piaskowo-żwirowe – 69 lat, piaski podsadz-

kowe – 598 lat), a dla pozostałych kopalin niższe (kamienie łamane i blocz-

ne – 123 lata, wapienie i margle – 460 lat, wapienie – 258 lat, itd.). 

Wskaźniki wystarczalności zasobów przemysłowych, czyli zasobów 

dla wydobycia których wydano koncesje, są co prawda znacząco mniejsze 

lecz, za wyjątkiem kamieni łamanych, są one większe w porównaniu do 

wskaźników krajowych, a to: 

 kruszywa piaskowo-żwirowe – 14 lat (dla kraju 12 lat), 

 kamienie łamane i bloczne – 25 lat (dla kraju 40 lat), 

 wapienie i margle dla przemysłu cementowego – 110 lat (dla kraju 

80 lat), 

 wapienie dla przemysłu wapienniczego – 56 lat (dla kraju 45 lat), 

 piaski podsadzkowe – 137 lat (dla kraju 33 lata), 

 surowce ilaste ceramiki budowlanej – 82 lata (dla kraju 70 lat), 

 piaski kwarcowe do produkcji cegły – 78 lat (dla kraju 28 lat), 

 łupki fyllitowe – 14 lat. 

Wskaźniki wystarczalności zasobów przemysłowych wydają się być 

dostateczne z punktu widzenia utrzymania ciągłości produkcji surowców 

skalnych w województwie. 

Udokumentowane i eksploatowane złoża surowców skalnych skon-

centrowane są w kilku centrach górniczych, tj.: kruszywa piaskowo-żwirowe 

niemal w 85% eksploatowane są w powiatach: brzeskim, kędzierzyńsko-

kozielski i nyskim, a kruszywa łamane wydobywane są z niewielu złóż po-

łożonych w powiatach: opolskim, nyskim, prudnickim, głubczyckim i strze-

leckim. W największej ilości eksploatuje się bazalty, w trzech złożach po-

wiatu opolskiego: Gracze – 564 tys. Mg, Rutki – 346 tys. Mg i Lgota Tuło-

wicka – 148 tys. Mg. 

Wydobycie surowca do produkcji cementu skupione jest w całości 

w powiatach: opolskim, strzeleckim i krapkowickim natomiast surowce wa-

piennicze eksploatowane są tylko w powiatach: strzeleckim i krapkowickim. 

Surowce ilaste wydobywane są w powiatach: nyskim i oleskim (98% 

produkcji), piaski kwarcowe do produkcji cegły w powiecie opolskim, piaski 

podsadzkowe w kędzierzyńsko-kozielskim, łupki fyllitowe w nyskim. 

Wg stanu na 31.12.2011 r. w woj. opolskim było 177 niezagospoda-

rowanych złóż surowców skalnych, z czego najliczniejszą grupą (113 złóż) 

były złoża piaskowo-żwirowe o łącznych zasobach 1,1 mld Mg, czyli ponad 

3-krotnie większych od zasobów złóż zagospodarowanych, w tym 80% udo-
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kumentowane jest w powiatach: nyskim (53%), brzeskim (16%), prudnickim 

(11%). Największe zasoby ma złoże Bielice-Zbiornik (352 mln Mg) w po-

wiecie nyskim, złoże Otmuchów Zbiornik (110,4 mln Mg) w powiecie ny-

skim i złoże Sarny (70,3 mln Mg) w powiecie brzeskim. 

W 8 niezagospodarowanych złożach kamieni łamanych i blocznych 

udokumentowano łącznie 47,7 mln Mg zasobów, przede wszystkim wapieni 

i granitów występujących w powiecie nyskim. 

Nieliczne niezagospodarowane złoża wapieni i margli występują na 

terenach powiatów: krapkowickiego, opolskiego, m. Opole i strzeleckiego 

czyli w tych powiatach, w których aktualnie prowadzone jest wydobycie 

tego surowca. Udokumentowano łącznie ponad 282 mln Mg, w tym 218 mln 

Mg surowca wapienniczego i 64 mln Mg surowca cementowego. Najwięk-

szym złożem przydatnym dla przemysłu wapienniczego jest Izbicko-Nakło 

o zasobach 139 mln Mg. 

Stosunkowo liczne w skali woj. opolskiego niezagospodarowane 

złoża surowców ilastych ceramiki budowlanej występują niemal we wszyst-

kich powiatach. Najwięcej zasobów udokumentowano w powiecie kluczbor-

skim – 21,104 mln Mg, i oleskim – 20,42 mln Mg. 

Obszary perspektywiczne i prognostyczne zasobów surowców skalnych 

występują: 

 w zachodniej i północnej części woj. opolskiego, w obrębie granic 

mezoregionu Obniżenia Otmuchowskiego, środkowej części Doliny 

Nysy Kłodzkiej oraz zachodniej części Pradoliny Wrocławskiej – 

perspektywiczne obszary dla złóż piasków oraz piasków i żwirów, 

związanych z sedymentacją rzeczną; 

 w północno-wschodniej części (mezoregiony: obniżenie Liswarty, 

Równina Grodkowska) – dla złóż piasków i żwirów związanych 

z sedymentacją lodowcową; 

 w środkowej części województwa (rejon Opola) rozległe wychodnie 

utworów triasowych i kredowych – dla złóż wapieni oraz wapieni 

i margli; 

 w obrębie Gór Opawskich i części przedgórza Paczkowskiego – 

niewielkie rejony dla złóż kamieni łamanych; 

 w zachodniej części Równiny Niemodlińskiej, na przeciwległym 

brzegu doliny Nysy Kłodzkiej, w obrębie Równiny Grodkowskiej 

w obrębie utworów neogeńskich iłków i mułków oraz piasków serii 

poznańskiej – perspektywiczne złoża surowców ilastych. 

Łącznie w obszarach perspektywicznych szacuje się zasoby prognostyczne 

(w kat. D1) w następującej wielkości: 

 kamienie łamane i bloczne – ok. 46 mln Mg, 
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 kruszywa piaskowo-żwirowe – ok. 122 mln Mg, 

 wapienie i margle – 1,24 mld Mg, 

 surowce ilaste – ok. 3,2 mln m3. 

Za wyjątkiem złóż wapieni i margli, zasoby prognostyczne pozostałych ko-

palin nie są duże. Korzystne jest jednak to, że położone są one w obszarach 

o niskim lub średnim stopniu konfliktowości. Oznacza to, że ograniczenia 

w zagospodarowaniu tych zasobów mogą być głównie związane z uwarun-

kowaniami lokalnymi. 

W woj. opolskim prawie 2/3 zakładów górniczych kruszyw piasko-

wo-żwirowych eksploatuje rocznie poniżej 50 tys. Mg, a tylko w jednej ko-

palni wydobywa się powyżej 1,0 mln Mg/rok (Głębinów Zbiornik – pow. 

nyski).Kopalnie kruszyw łamanych również zaliczają się do kopalń małych 

(średnie wydobycie 150–160 tys. Mg/rok). 

Rozdrobnienie wydobycia kruszyw (głównie piaskowo-żwirowych) 

wynika z kilku przyczyn, tj.: 

 lokalizacji dostępnych złóż (często małych) na znacznej powierzchni 

województwa, 

 stosunkowo niskiego kosztu wydobycia kruszyw w porównaniu do 

kosztu dostawy na dalsze odległości, 

 powszechności zastosowania kruszyw w budownictwie, 

 uwarunkowania środowiskowe, formalno-prawne i własnościowe 

związane z wydobyciem surowców skalnych. 

Wszystkie surowce skalne w województwie eksploatowane są od-

krywkowo, w wyrobiskach lądowych, spod lustra wody lub lądowo-

podwodnych. 

Głównymi czynnikami, które decydują o wyborze typu i eksploatacji, są: 

 rodzaj eksploatowanych skał i ich własności, 

 budowa geologiczna złoża, 

 uwarunkowania środowiskowe, 

 wielkość wydobycia, 

 kierunki zastosowania. 

Do wydobycia kruszyw piaskowo-żwirowych stosuje się głównie 

(w ponad 80%) eksploatację wgłębną spod lustra wody, natomiast skały 

zwięzłe, z których produkowane są kruszywa łamane i inne asortymenty, 

eksploatowane są w wyrobiskach: stokowych i stokowo-wgłębnych, zaś 

piaski podsadzkowe oraz surowce ilaste wydobywane są głównie z lądo-

wych wyrobisk wgłębnych. 

Urabianie złoża i nadkładu odbywa się trzema metodami: 

1. z zastosowaniem materiałów wybuchowych, 

2. mechanicznie, 
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3. hydraulicznie. 

W ostatnim dwudziestoleciu należy odnotować duży postęp dokona-

ny w technologii i organizacji procesów urabiania i przeróbki kopalin. 

W kraju, jak również w woj. opolskim wprowadzonych zostało wiele inno-

wacyjnych rozwiązań w zakresie: 

 zastosowania nowoczesnych materiałów wybuchowych i środków 

monitoringu oddziaływania robót strzałowych na otoczenie; 

 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 systemów monitorowania prac maszyn 

i urządzeń. 

 

Eksploatowane złoża kruszyw piaskowo-żwirowych mają coraz 

większe ilości frakcji drobnych (piaskowych – poniżej 2 mm), najczęściej 

odprowadzanych z powrotem do wyrobisk poeksploatacyjnych w postaci 

pulpy. Ostatnio podejmuje się próby zagospodarowania tej frakcji m.in. do 

produkcji spoiw hydraulicznych (Górażdze Kruszywa). 

Większość zagospodarowanych złóż piasków i żwirów oraz kamieni 

łamanych i blocznych znajduje się w centralnej i południowej części woje-

wództwa. Złoża kruszyw piaskowo-żwirowych zlokalizowane są również 

w północnej części województwa, przy czym są to złoża o znacznie wyż-

szym punkcie piaskowym, czyli o większej zawartości piasków w stosunku 

do cenniejszych żwirów. Z kolei zagospodarowane złoża kopalin dla prze-

mysłu wapienniczego i cementowego zlokalizowane są w obszarze wyzna-

czonym przez miasta: Opole, Strzelce Opolskie, Krapkowice. 

 

Sieć drogową oraz kolejową województwa tworzy zarówno infra-

struktura o znaczeniu międzynarodowym, ponadregionalnym, regionalnym, 

jak i lokalnym. Podstawowe wskaźniki charakteryzujące sieć dróg kołowych 

oraz linii kolejowych są korzystniejsze od wartości średnich dla Polski. Stan 

taki dość korzystnie wpływa na możliwości transportu kruszyw wewnątrz 

województwa jak i poza jego granice.  

Spedycja kruszyw wewnątrz województwa realizowana jest tylko 

i wyłącznie z wykorzystaniem transportu samochodowego. Istotną rolę 

w transporcie kruszyw odgrywa droga krajowa 46, w otoczeniu której zloka-
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lizowane są m.in. złoża: Głębinów-Zbiornik, Bielice, Brzeziny, Ligota Tu-

łowicka, Gracze, Głębocko I-1, Kopice 2-1. Dla zapewnienia sprawnego 

transportu ważne są również drogi wojewódzkie stanowiące połączenie za-

kładów górniczych z drogami krajowymi i należy do nich zaliczyć przede 

wszystkim drogi: 385, 405, 458, 410, 425.  

Z kolei eksport kruszyw poza województwo realizowany jest zarówno trans-

portem samochodowym i kolejowym. Poza wymienionymi powyżej droga-

mi, mającymi znaczenie regionalne, ważne są również drogi biegnące 

w kierunku województw: łódzkiego oraz śląskiego, a więc: A4, 45, 46, 94, 

408.  

 

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). 

Oddziaływanie górnictwa surowców skalnych w regionie opolskim 

należy do zróżnicowanych. Istotne znaczenie, jednakże o lokalnych implika-

cjach, wiąże się z wydobyciem surowców węglanowych. Jednym z kilku 

pojawiających się problemów jest urbanizacja oraz ekspansja obszarów 

obejmowanych coraz bardziej restrykcyjnymi formami ochrony przyrody. 

W odniesieniu do woj. opolskiego istotne znaczenia ma również bardzo wy-

soki wskaźnik waloryzacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Jest to przy-

czyną pojawiających się konfliktów związanych z zagospodarowaniem tere-

nu. Dotyczy to również ograniczeń wynikających z gospodarczego wykorzy-

stania złóż kopalin, przede wszystkim terenów, na których udokumentowano 

już złoża kopalin, a w szerszym kontekście problem ten odnosi się również 

do terenów uznawanych za perspektywiczne surowcowo.  

Ograniczenia zagospodarowania nowych złóż oraz w nieco mniej-

szym stopniu wydłużania eksploatacji złóż zagospodarowanych wynikają 

m.in. z konieczności ochrony walorów przyrody ożywionej i krajobrazu. 

Łączna ich powierzchnia to około 390 tys. ha, przy czym nadmienić należy, 

iż poszczególne formy nakładają się na siebie, co w rezultacie daje ok. 277 

tys. ha, czyli około 30% powierzchni województwa. Uwarunkowania śro-
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dowiskowe dotyczą zarówno złóż zagospodarowanych, obecnie nieeksploat-

owanych, jak również obszarów perspektywicznych. W największym stop-

niu dotyczy to zagospodarowanych złóż kamieni łamanych i blocznych oraz 

niezagospodarowanych złóż piasków i żwirów. W pierwszej grupie ok. 22%, 

a w drugiej ok. 19% zasobów bilansowych znajduje się w konflikcie lokali-

zacyjnym formami ochrony przyrody. Nieco mniejszy problem dotyczy nie-

zagospodarowanych złóż surowców ilastych ceramiki budowlanej oraz za-

gospodarowanych złóż piasków i żwirów, gdzie ok. 6% zasobów bilanso-

wych znajduje się we wspomnianym konflikcie. Problem ten w marginal-

nym stopniu dotyczy niezagospodarowanych złóż kamieni łamanych 

i blocznych oraz surowców dla przemysłu wapienniczego i cementowego. 

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 – 4050 ha (24,4%), 

 dla kamieni łamanych i blocznych – 440 ha (38,4%), 

 dla surowców ilastych – 247 ha (8,3%), 

 dla wapieni i margli przemysłu wapienniczego i cementowego – 

2643 (9,2%). 

Dla przyjętego wcześniej założenia ilość zasobów perspektywicznych będą-

ca w konflikcie lokalizacyjnym wynosi: 

 piasków i żwirów – 29 820 tys. Mg, 

 dla kamieni łamanych i blocznych – 17 680 tys. Mg, 

 dla surowców ilastych – 265 tys. m3, 

 dla wapieni i margli przemysłu wapienniczego i cementowego – 

115 018 tys. Mg. 

Aktualizacja stanu zasobów złóż spowodowanego ich ubytkiem, wskutek 

zabudowy terenu oraz położenia w obszarach przyrodniczo cennych, jest 

dokonywana stosunkowo rzadko w przypadku złóż niezagospodarowanych 

jak również obszarów perspektywicznych zasobowo. Najczęściej stan zaso-

bów nie jest korygowany, stwarzając przekłamanie wielkości rezerw zaso-

bowych. 

W strategicznych dokumentach województwa, tj. Planie Zagospoda-

rowania Przestrzennego oraz Strategii Województwa Opolskiego, za istotną 

uważa się przede wszystkim ochronę złóż wapieni i margli dla przemysłu 

wapienniczego i cementowego. W odniesieniu do przeprowadzonej walory-

zacji złóż, należy stwierdzić, że na terenie woj. opolskiego poza złożami 

kopalin dla przemysłu wapienniczego i cementowego, znajdują się również 

cenne złoża innych kopalin, w tym: piasków i żwirów oraz kamieni łama-

nych i blocznych. Najbardziej atrakcyjnymi złożami z uwagi na walory su-
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rowcowe i dostępność górniczą są złoża: wapieni i margli (Tarnów Opolski-

Wschód – NWWN), piasków i żwirów (Gracze – WNWN, Otmuchów 

Zbiornik – WWWN, Otmuchów Zbiornik I – WNWN, Sarny – WWWN, 

Sarny Pole IIa-2 – WWWN, Więcmierzyce – WWWN, Żelazna II – 

WWWN), piasków kwarcowych (Jełowa II – WWWN). Zwrócić wypada 

jednak uwagę na fakt, iż w przypadku wszystkich tych złóż warunki środo-

wiskowe utrudniają swobodę ich pełnego wykorzystania (tab. 2.28). 

Wpływ eksploatacji kruszyw naturalnych na środowisko wodne po-

zostaje w praktyce niewielki. Prace prowadzone są bowiem powyżej lustra 

wody bądź, w przypadku głębszej eksploatacji, wdrażane są technologie 

wydobycia spod wody. Większość zakładów zgodnie z opracowanymi rapor-

tami oceny oddziaływania na środowisko prowadzi działania ograniczające 

lub kompensujące negatywny wpływ na środowisko. 

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., 2013). 

W procesie wyboru sposobów (kierunków) rekultywacji i zagospo-

darowania należy uwzględniać uwarunkowania lokalne i nie tylko oczeki-

wania społeczne, ale przede wszystkim realne potrzeby komunalne, np. 

składowanie odpadów, itp. Dotychczasowe doświadczenia wskazują, że 

mimo korzystnych dla rekultywacji właściwości terenów poeksploatacyj-

nych (renaturyzowane siedliska dla flory i fauny), w sferze tej jest wiele 

zaniedbań, a branża nie wykorzystuje własnego potencjału dla poprawy wi-

zerunku górnictwa w odbiorze społecznym 
 

 
 
 
 

.
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Wnioski końcowe 
 
Z przeprowadzonej analizy i oceny aktualnego stanu oraz możliwo-

ści rozwojowych wydobycia i produkcji surowców skalnych w wojewódz-

twie opolskim wynikają następujące wnioski końcowe: 

1. W województwie ważne znaczenie w skali krajowej i regionalnej mają 

złoża surowców węglanowych (wapienie, margle) eksploatowane głów-

nie na potrzeby przemysłu wapienniczego i cementowego oraz częścio-

wo również na potrzeby produkcji kruszyw łamanych. 

2. Baza geologicznych zasobów surowców cementowych wynosi ok. 6,9%, 

a zasoby złóż przemysłu wapienniczego ok. 10% zasobów krajowych. 

3. Woj. opolskie zajmuje ważną, 3. pozycję w kraju w wydobyciu surow-

ców cementowych (w 2011 r. – 5,5 mln Mg, a w 2012 r. – 4,9 mln Mg), 

a spółka Górażdże Cement jest liderem na rynku cementowym w Polsce. 

W wydobyciu surowców wapienniczych woj. opolskie zajmuje 2. miej-

sce w kraju (4,3 mln Mg w 2011 r. i 3,6 mln Mg w 2012 r.). W okresie 

2007–2012 udział woj. opolskiego w wydobyciu surowców cemento-

wych zwiększył się z 17,2 do 20,4%, a w wydobyciu surowców wapien-

niczych zmniejszył się z 26,2 do 21,6% (w 2011 r. – 19,7%). 

4. Poza surowcami wapienniczymi woj. opolskie posiada również znaczne 

zasoby dobrych jakościowo kruszyw piaskowo-żwirowych (zasoby bi-

lansowe – 1,42 mld Mg – 3. miejsce w kraju) oraz kamieni łamanych 

i blocznych (zasoby bilansowe – 0,148 mld Mg – 6. miejsce), a także 

piasków podsadzkowych i surowców ilastych. 

5. Wielkość udokumentowanych zasobów bilansowych w zasadzie zapew-

nia odpowiednią ich wystarczalność w stosunku do aktualnej wielkości 

wydobycia (wystarczalność statyczna). 

6. Wskaźniki wystarczalności zasobów przemysłowych, czyli zasobów dla 

których wydano koncesje na wydobycie, są co prawda znacząco mniej-

sze (kruszywa piaskowo-żwirowe – 14 lat, kamienie łamane i bloczne – 

25 lat, wapienie i margle dla przemysłu cementowego – 110 lat, wapie-

nie da przemysłu wapienniczego – 56 lat), w większości są one jednak 

większe w porównaniu do odpowiednich wskaźników krajowych. 

7. W latach 2007–2012 wydobycie kruszyw piaskowo-żwirowych w woj. 

opolskim wynosiło od 5,2 mln Mg (2007 r.) do 8,1 mln Mg (2011 r.), co 

stanowiło 3,3 do 4,9% wydobycia krajowego. 

Wydobycie ze złóż kamieni łamanych i blocznych kształtowało się 

w przedziale 1,4 do 1,75 mln Mg i dotyczyło głownie eksploatacji złóż 

bazaltu w pow. opolskim. 
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8. Udokumentowane i eksploatowane złoża surowców skalnych skoncen-

trowane są w kilku centrach górniczych, a to kruszywa piaskowo-

żwirowe niemal w 85% eksploatowane są w powiatach: brzeskim, kę-

dzierzyńsko-kozielskim i nyskim, kruszywa łamane – głównie w powie-

cie: opolskim, nyskim i prudnickim, surowce cementowo-wapiennicze 

w powiecie: opolskim, strzeleckim i krapkowickim, surowce ilaste 

w powiecie: nyskim i oleskim, a piaski podsadzkowe w powiecie kę-

dzierzyńsko-kozielskim. 

9. Produkowane w woj. opolskim kruszywa pokrywają lokalny popyt, 

a nadwyżka produkcji głównie kruszyw piaskowo-żwirowych jest wy-

wożona do województwa: śląskiego i łódzkiego. 

10. Aktualne zmniejszenie zapotrzebowania na surowce skalne, zarówno 

cementowo-wapiennicze, jak również kruszywa naturalne, wydaje się 

być przejściowe i od roku 2014 – a szczególnie od 2015 r. – powinno 

wzrastać. Oznacza to, że w woj. opolskim wydobycie kruszyw łamanych 

powinno się utrzymać na poziomie 1,2–1,5 mln Mg/rok, a kruszyw pia-

skowo-żwirowych 5,0–6,5 mln Mg/rok. Podobnie również wydobycie 

surowców cementowo-wapienniczych po roku 2015 powinno wzrastać, 

by ok. 2020 r. osiągnąć poziom ok. 10 mln Mg/rok. 

11. O ile optymistycznie można prognozować kształtowanie się w najbliż-

szych latach zapotrzebowania na surowce skalne, to trudniejszym pro-

blemem wydaje się możliwość zapewnienia odpowiednich cen, szcze-

gólnie cen na kruszywa piaskowo-żwirowe i łamane. 

Obserwowany duży spadek cen kruszyw (o 20–30%) w stosunku do lat 

2010–2011 oraz równoczesny wzrost wielu składników kosztów wydo-

bycia i produkcji (koszty pozyskiwania gruntów, paliw i energii, opłat 

i podatków, wynagrodzeń, itp.) powoduje, że w wielu zakładach górni-

czych produkcja kruszyw jest na granicy rentowności lub poniżej. Duży 

wzrost zdolności produkcyjnych kruszyw przy raczej ograniczonej dy-

namice wzrostu zapotrzebowania (a w latach 2012–2013 zmniejszeniu) 

może spowodować, że niskie ceny kruszyw naturalnych będą się utrzy-

mywać przez dłuższy okres. 

12. Przewóz kruszyw w rejonie woj. opolskiego odbywa się wyłącznie 

transportem samochodowym. Ważną rolę w tym przewozie ma droga nr 

46 (węzeł Prądy) w pobliżu której zlokalizowane są złoża kruszyw pia-

skowo-żwirowych (Głębinów-Zbiornik, Bielice, Brzeziny) i łamanych 

(Ligota-Tułowicka, Gracze). 

13. Większość zakładów górniczych kruszyw to zakłady małe (2/3 zakładów 

kruszyw piaskowo-żwirowych wydobywa poniżej 50 tys. Mg/rok, 



140 

 

a średnie wydobycie z zakładów kruszyw łamanych wynosi ok. 150 tys. 

Mg/rok). 

14. Oddziaływanie górnictwa surowców skalnych w woj. opolskim należy 

do zróżnicowanych. Istotne znaczenie, jednakże o lokalnych implika-

cjach, wiąże się z wydobyciem surowców węglanowych. Wpływ eks-

ploatacji kruszyw naturalnych na środowisko wodne pozostaje w prakty-

ce niewielki. Prace prowadzone są bowiem powyżej lustra wody, bądź 

w przypadku głębszej eksploatacji wdrażane są technologie wydobycia 

spod wody. Większość zakładów zgodnie z opracowanymi raportami 

oceny oddziaływania na środowisko prowadzi działania ograniczające, 

bądź kompensujące negatywny wpływ na środowisko. 

15. Tereny poeksploatacyjne w górnictwie skalnym mają duży potencjał 

przyrodniczy. Dotyczy to zarówno kopalń eksploatujących kruszywa 

spod wody, jak i kopalń surowców zwięzłych (kamieniołomów). Reali-

zacja kierunku przyrodniczego w części terenów poeksploatacyjnych nie 

wyklucza innych rozwiązań np. rekreacyjnych. W większości, szczegól-

nie w dużych wyrobiskach poeksploatacyjnych woj. opolskiego, te spo-

soby mogą ze sobą koegzystować. 

16. W procesie wyboru sposobu rekultywacji rzadko uwzględnia się pro-

blem kosztów utrzymania obiektu po zakończeniu rekultywacji. Dotyczy 

to szczególnie pożądanych przez społeczeństwo kierunków rekultywacji 

związanych z rekreacją. 
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