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Górnictwo odkrywkowe wapieni i margli w Polsce.
Zasoby, wydobycie i stan zagospodarowania z³ó¿

Wprowadzenie

Górnictwo odkrywkowe surowców nieenergetycznych to obecnie prê¿nie rozwijaj¹ca siê
czêœæ bran¿y górniczej na œwiecie. W polityce surowcowej Unii Europejskiej w zakresie
surowców nieenergetycznych g³ównym zadaniem jest kompleksowa ocena potencja³u su-
rowcowego krajów cz³onkowskich oraz identyfikacja tzw. surowców krytycznych, niezbêd-
nych dla jej harmonijnego i zrównowa¿onego rozwoju gospodarczego. Zgodnie z definicj¹
surowce krytyczne wprowadzon¹ w 2008 r. przez Komitet ds. Kopalin Krytycznych dla
Gospodarki Stanów Zjednoczonych (Committee on Critical Mineral Impacts on the US
Economy), a przejêt¹ przez kraje UE, obejmuj¹ one surowce nara¿one na ryzyko zachwiania
lub przerwania p³ynnoœci poda¿y i dostaw, dla których deficyt ten mo¿e mieæ powa¿ne skutki
ekonomiczne dla ca³ej gospodarki. Opracowanie listy surowców krytycznych odbywa siê
w ramach dzia³añ Inicjatywy ds. Surowców (Raw Materials Initiative) i le¿y w obszarze
dzia³añ Grupy ds. Poda¿y Surowców Mineralnych (Raw Materials Supply Group) (Cri-
tical… 2010; Radwanek-B¹k 2011).

Eksploatacja ró¿norodnych kopalin nieenergetycznych w Polsce, niezbêdnych w gospo-
darce narodowej tj. kruszyw budowlanych i drogowych czy surowców cementowo-wapien-
niczych powoduje, i¿ bran¿a ta zajmuje dominuj¹c¹ pozycjê w ogólnym bilansie wydo-
bywczym kraju (Kabziñski 2003; Kulczycki i in. 2010). Ze wzglêdu na rozwój budownictwa
in¿ynieryjnego, mieszkaniowego i przemys³owego nast¹pi³ w Polsce wzrost zapotrzebowa-
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nia na surowce wêglanowe m.in. wapienie i margle. W gospodarce surowcami mineralnymi
w Polsce jak i Unii Europejskiej zasoby wapieni i margli wystêpuj¹ na znacznym poziomie
i nie s¹ zagro¿one ryzkiem niedoboru lub braku poda¿y. Pod wzglêdem stopnia krytycznoœci
dla gospodarki UE zalicza siê je do trzeciej grupy surowców, czyli posiadaj¹cych istotne
znaczenie ekonomiczne (Christmann 2010; Radwanek-B¹k 2011). W Polsce surowce wêg-
lanowe wystêpuj¹ doœæ powszechnie w czterech regionach: opolskim, krakowsko-czê-
stochowsko-wieluñskim, œwiêtokrzyskim i lubelskim (PIG). W bilansie zasobów kopalin
(2011) zasoby wapieni dzieli siê na trzy typy surowcowe:

— wapienie i margle dla przemys³u cementowego – 12 608 mln t,
— wapienie dla przemys³u wapienniczego – 5519 mln t,
— ró¿ne odmiany wapieni wykorzystywane jako kamienie budowlane i drogowe – rzêdu

1900 mln t.
Odkrywkowe zak³ady górnicze wydobywaj¹ce wapienie i margle obejmuj¹ swym za-

siêgiem i wp³ywami powierzchnie nawet kilkuset hektarów. Wyrobiska w przewa¿aj¹cej
czêœci wg³êbne, rzadziej stokowe i stokowo-wg³êbne, posiadaj¹ g³êbokoœæ od kilku do
kilkudziesiêciu metrów. W wiêkszoœci zak³adów kopalina urabiana jest za pomoc¹ robót
strza³owych lub zrywania mechanicznego przy zastosowaniu koparek jednonaczyniowych
(hydraulicznych i linowych) oraz ³adowarek. Maszynami pomocniczymi s¹ spycharki, w nie-
licznych przypadkach – zgarniarki, wykorzystywane do robót przygotowawczych i udostêp-
niaj¹cych. W wiêkszoœci zak³adów urobek ³adowany jest bezpoœrednio na samochody
technologiczne i transportowany na miejsce dalszej przeróbki (Dreszer 2003; Kulczycki i in.
2010). Zak³ady górnicze wydobywaj¹ce wapienie i margle na potrzeby bran¿y cementowo-
-wapienniczej prawie w 100% s¹ sprywatyzowane. W³aœcicielami kopalñ w tej bran¿y s¹
renomowane europejskie i œwiatowe firmy: Lafarge, Heidelberg, Dyckerhoff, CHR, Lhoist
i inne (Kozio³, Uberman 2001).

Celem niniejszego artyku³u jest analiza zasobów wapieni i margli, wielkoœci wydobycia
oraz zagospodarowanie terenów z³ó¿ kopalin na przestrzeni lat 2007–2011.

1. Zasoby wapieni i margli w skali kraju

Znane zasoby wapieni i magli w po³udniowej i centralnej Polsce nie przekraczaj¹
19 mln ton. Wed³ug bilansu zasobowego PIG geologiczne zasoby wapieni i margli wynosi³y
w 2011 roku oko³o 18 156 mln ton (tab. 1), w tym oko³o 12 550 mln t obejmowa³o 71 z³ó¿
udokumentowanych dla przemys³u cementowego, a 5606 mln t 116 z³ó¿ dla przemys³u
wapienniczego.

W porównaniu z rokiem poprzednim potencja³ zasobowy rozpoznanych z³ó¿ wapieni
w Polsce w nieznacznym stopniu uleg³ zmianie i na koniec 2011 r. odnotowano spadek
o oko³o 187 tys. t zasobów bilansowych uwarunkowany skreœlaniem dwóch z³ó¿ z bilansu
w 2010 r., powstaj¹cymi ubytkami wynikaj¹cymi z: wydobycia prowadzonego w kopalniach
odkrywkowych, wydzieleniem z granic z³ó¿ istniej¹cych czy aktualizacji zasobów z³ó¿.
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Zasobami bilansowymi z³ó¿ udokumentowanych ponad 1 mln ton dysponuje a¿ szeœæ
województw (tab. 1), a zasoby przemys³owe na koniec 2011 r. stanowi³y tylko 17% znanych
i udokumentowanych zasobów bilansowych. Najmniejsze zasoby przemys³owe odnotowano
w województwach ³ódzkim, ma³opolskim, œl¹skim i mazowieckim. Najwiêksze z kolei
zasoby przemys³owe wystêpuj¹ w œwiêtokrzyskim – ponad 1 mln ton i w opolskim – niemal
852 mln ton. Znaczna przewaga zasobów bilansowych nad przemys³owymi nakazuje realn¹
gospodarkê zasobami z³ó¿ oraz ich ochronê w obliczu programów budowy i modernizacji
infrastruktury drogowo-kolejowej i dalszego rozwoju budownictwa (Smakowski 2011).

2. Wydobycie surowca

Wydobycie wapieni i margli do produkcji cementu i wapna wzrasta umiarkowanie na
prze³omie analizowanych 5 lat (tab. 2) i rekordow¹ wielkoœæ ponad 49 mln t osi¹gniêto
w 2011 r. Najwiêksze iloœci tych surowców pozyskiwane s¹ w kujawsko-pomorskim, gdzie
iloœæ ponad 5 mln ton odnotowano w 2010 r., opolskim, gdzie od 5 lat odnotowuje siê
stabilne wydobycie na poziomie 7–9 mln t/rok oraz w œwiêtokrzyskim, gdzie w 2011 r.
wydobycie przekroczy³o 22 mln t. Ponad 2 mln t/rok pozyskuje siê tak¿e w lubelskim

71

TABELA 1

Zasoby z³ó¿ wapieni i margli wed³ug stanu na 31.12.2011r. [tys. ton]

TABLE 1

Resources of limestone and marl as at 31.12.2011 [thous. tonnes]

Województwo

Z³o¿a udokumentowane

Liczba z³ó¿
Zasoby

bilansowe przemys³owe

Dolnoœl¹skie 14 427 497 294 100

Kujawsko-pomorskie 1 981 851 545 841

Lubelskie 18 3 432 352 179 008

£ódzkie 23 2 533 391 42 050

Ma³opolskie 10 470 968 43 742

Mazowieckie 9 1 509 902 86 498

Opolskie 13 1 432 732 851 673

Œl¹skie 32 1 366 948 40 214

Œwiêtokrzyskie 53 5 573 949 1 072 567

Podkarpackie 6 258 997 –

Zachodniopomorskie 2 168 022 –

Polska 181 18 156 609 3 155 693
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TABELA 2

Wydobycie wapieni i margli (w tys. ton) dla przemys³u wapienniczego i cementowego w Polsce
w latach 2007–2011

TABLE 2

Exploitation of limestone and marl (in thous. tonnes) for the lime and cement industry in Poland
in 2007–2011 years

Województwo 2007 2008 2009 2010 2011

Dolnoœl¹skie 359 403 350 283 412

Kujawsko-pomorskie 5 119 4 943 4 805 5 168 7 083

Lubelskie 2 577 2 158 1 971 2 534 2 811

£ódzkie 2 518 2 369 2 441 3 225 2 990

Ma³opolskie 1 470 1 483 1 559 1 789 2 210

Mazowieckie 10 10 61 46 103

Opolskie 8 093 8 106 7 717 8 166 9 853

Œl¹skie 772 657 536 564 647

Œwiêtokrzyskie 17 986 18 281 15 719 18 245 22 896

Razem 38 904 38 410 35 159 40 020 49 005

TABELA 3

Struktura kopalñ eksploatuj¹cych wapienie i margle dla przemys³u cementowego i wapienniczego
w poszczególnych województwach w 2011 r.

TABLE 3

Structure of mines exploiting limestone and marl for cement and lime industry in analyzed provinces
in 2011 year

Województwo < 100 100–200 200–500 500–1000 > 1000

Dolnoœl¹skie – – 1 – –

Kujawsko-pomorskie – – – – 1

Lubelskie 1 – – – 1

£ódzkie – – – 1 1

Ma³opolskie – – – – 1

Mazowieckie 2 – – – –

Opolskie – – – 3 3

Œl¹skie – 1 1 – –

Œwiêtokrzyskie 2 1 1 1 6

Razem 5 2 3 5 13



(sta³y rozwój od 5 lat z wy³¹czeniem roku 2009) oraz ³ódzkim z 3,2 mln ton w 2010 r.
Najmniejsze iloœci wapieni i margli eksploatuje siê w dolnoœl¹skim, mazowieckim i œl¹skim
przede wszystkim wskutek uwarunkowañ geologicznych. Jednak maj¹c na uwadze woje-
wództwo mazowieckie na prze³omie analizowanych 5 lat zwraca uwagê dynamiczny rozwój
wydobycia surowca w tym regionie – podwojenie produkcji w latach 2009–2011.

Liczba czynnych kopalñ urabiaj¹cych wapienie i margle w 9 analizowanych woje-
wództwach by³a stosunkowo stabilna i wynosi³a 28 czynnych zak³adów (tab. 3). Wielkoœæ
analizowanych kopalñ w Polsce jest bardzo zró¿nicowana: od bardzo du¿ych, z wydo-
byciem rocznym przekraczaj¹cym 1 mln t/rok, do bardzo niewielkich kopalñ, pozyskuj¹-
cych wapienie i margle w iloœciach zaledwie kilkuset t/rok. W 2011 r. w piêciu kopalniach
wielkoœæ wydobycia mieœci³a siê w przedziale 500–1000 tys. t/rok, w trzech – w przedziale
200–500 tys. t/rok, w dwóch – w przedziale 100–200 tys. t/rok, a w kolejnych piêciu
w przedziale poni¿ej 100 tys. t/rok. Blisko po³owa kopalñ w Polsce to zak³ady du¿e,
gdzie wydobycie przekracza³o 1 mln t/rok.

3. Zagospodarowanie z³ó¿ wapieni i margli

Bazê surowcow¹ górnictwa wapieni i margli w Polsce na tle innych krajów nale¿y oceniæ
jako œredni¹. Wynika to nie tyle z jakoœci i iloœci udokumentowanych zasobów, co z ich
nierównomiernej lokalizacji (Kozio³, Czaja 2010). W bilansie geologicznym kraju w 2011 r.
liczba z³ó¿ eksploatowanych w Polsce wynosi³a 35, a ich zasoby geologiczne przekraczaj¹
6 mln t (tab. 4). Maj¹c na uwadze stan zagospodarowania z³ó¿ wapieni i margli nadal
zauwa¿a siê znacz¹c¹ przewagê z³ó¿ rozpoznanych w bilansie geologicznym kraju na pozio-
mie 65,2% w porównaniu do z³ó¿ eksploatowanych na potrzeby przemys³u wapienniczego
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TABELA 4

Stan zagospodarowania zasobów z³ó¿ wapieni i margli w Polsce w 2011 r.

TABLE 4

State of development of limestone and marl deposits in Poland in 2011 year

Stan zagospodarowania z³ó¿ wapieni
Liczba

z³ó¿
Udzia³

[%]

Zasoby
geologiczne
bilansowe

[mln t]

Udzia³
w zasobach

geologicznych
bilansowych [%]

Eksploatowane 29 16,4 5 646,8 31,2

Zagospodarowane, eksploatowane okresowo 6 3,4 429,5 2,4

Rozpoznane szczegó³owo 71 40,0 5 819,0 32,1

Rozpoznane wstêpnie 30 17,0 5 979,4 33,1

Zaniechane 40 22,6 193,7 1,2

Skreœlone z bilansu zasobów w roku sprawozdawczym 1 0,6 – –



i cementowego – 33,6% (rys. 1). Baza zasobowa z³ó¿ wapieni i margli w Polsce zagospo-
darowana jest zatem w umiarkowanym zakresie, bior¹c pod uwagê, ¿e statystyczna wystar-
czalnoœæ zasobów bilansowych jest wieloletnia i dla z³ó¿ wapieni i margli wynosi oko³o
70,1 roku dla przemys³u cementowego oraz oko³o 41,7 dla przemys³u wapienniczego (Kab-
ziñski 2003; Kasztalewicz, Ptak 2011).

Trudnoœci jakie wystêpuj¹ w zagospodarowywaniu udokumentowanych z³ó¿ wapieni
i margli to ograniczenia sozologiczne. Z³o¿a surowców wêglanowych wystêpuj¹ bowiem
czêsto w regionach o szczególnych wartoœciach przyrodniczych, co stanowi przeszkodê
w ich eksploatacji (obszary Natura 2000, parki ochrony krajobrazu itp.). Przyk³adowo
w woj. ma³opolskim, tylko w obszarach Natura 2000 jest oko³o 9% zasobów wapieni
(Kozio³, Czaja 2010). Dodatkow¹ trudnoœci¹ w zagospodarowywaniu z³ó¿ surowców wêgla-
nowych s¹ wysokie koszty nabycia terenów, na których wystêpuj¹, oraz nale¿noœci i op³aty
jakie ponosi przedsiêbiorca w zwi¹zku z koniecznoœci¹ zmiany funkcji terenu np. od-
rolnienie lub wylesienie. Dlatego czêsto koszty zwi¹zane z nabyciem terenu i zmian¹ jego
funkcji czyni¹ eksploatacjê z³o¿a nieop³acaln¹ (Kozio³, Uberman 2001).

Stan zagospodarowywania z³ó¿ wapieni i margli uzale¿niony jest od decyzji samorz¹du
terytorialnego. Dla dzia³ania górnictwa odkrywkowego wapieni i margli istotne znaczenie
maj¹ opinie i wnioski w sprawie przekwalifikowania gruntów, decyzje samorz¹du teryto-
rialnego odnoœnie niekwalifikowania nadk³adu jako odpadu, opinie i uzgodnienia dotycz¹ce
kierunku rekultywacji i zagospodarowania wyrobisk poeksploatacyjnych i wiele innych.
Jak dot¹d nie wypracowano jednak sprawnych metod podejmowania decyzji, opinii, uzgod-
nieñ przez w³adze samorz¹dowe z tytu³u dzia³alnoœci górniczej zarówno z gospodarczego,
spo³ecznego, jak i przyrodniczego punktu widzenia, a wiêc w duchu zrównowa¿onego
rozwoju (Badera 2010). Aby by³o mo¿liwe wykorzystanie du¿ej liczby z³ó¿ surowców
wêglanowych nale¿a³oby w pierwszej kolejnoœci z³agodziæ rygorystyczne ograniczenia
sozologiczne i zmniejszyæ obci¹¿enia z tytu³u nabywania i przekwalifikowania gruntów
(Kozio³, Uberman 2001).
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Rys. 1. Udzia³ procentowy z³ó¿ wapieni i margli: eksploatowanych, rozpoznanych i zaniechanych

w bilansie geologicznym kraju na dzieñ 31.12.2011 r.

Fig. 1. The percentage of deposits of limestone and marl: exploited, documented and closed

in the geological balance of country 31.12.2011



Podsumowanie

Górnictwo odkrywkowe wapieni i margli dla przemys³u cementowego i wapienniczego
na prze³omie analizowanych lat 2007–2011 znajduje siê w fazie ci¹g³ego rozwoju. Mo¿li-
woœci rozwojowe wynikaj¹ przede wszystkim ze znacz¹cych udokumentowanych zasobów
wapieni i margli na poziomie 18 156 mln t (2011 r.), du¿ej liczbie kopalñ z wydobyciem
rocznym ponad 1 mln t oraz rysuj¹cym siê w d³u¿szym okresie czasu zapotrzebowaniu
na surowce cementowo-wapiennicze w zwi¹zku z programem budowy dróg i autostrad,
rozwoju mieszkalnictwa i zapotrzebowaniem gospodarki na te surowce.

Bazê zasobow¹ górnictwa wapieni i margli, a szczególnie bran¿y cementowo-wa-
pienniczej, oceniæ nale¿y jako œredni¹, na co sk³ada siê zarówno jej wielkoœæ jak
i nierównomiernoœæ rozmieszczenia. Statystyczna wystarczalnoœæ udokumentowanych
zasobów bilansowych jest du¿a, ale z³o¿a eksploatowane stanowi¹ jedynie oko³o 33,6%
udokumentowanych zasobów z³ó¿ wapieni i margli wydobywanych na potrzeby przemys³u
wapienniczego i cementowego. Uwzglêdniaj¹c pojawiaj¹ce siê trudnoœci w zagospo-
darowywaniu z³ó¿ surowców wêglanowych nale¿a³oby z³agodziæ rygorystyczne ograni-
czenia sozologiczne i zmniejszyæ obci¹¿enia z tytu³u nabywania i przekwalifikowania
gruntów.
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GÓRNICTWO ODKRYWKOWE WAPIENI I MARGLI W POLSCE.
ZASOBY, WYDOBYCIE I STAN ZAGOSPODAROWANIA Z£Ó¯

S ³ o w a k l u c z o w e

Górnictwo wapieni i margli, zasoby, wydobycie, zagospodarowanie z³ó¿

S t r e s z c z e n i e

Rozbudowane górnictwo surowców skalnych w Polsce obejmuje przede wszystkim tereny po³udniowej
i centralnej czêœci kraju. Szczególnie mocno rozwiniêty jest tu przemys³ wydobywczy surowców wêglanowych,
gdzie geologiczne zasoby bilansowe wapieni i margli na koniec 2011 r. wynios³y powy¿ej 18 mln t. W czo³ówce
pod wzglêdem eksploatacji ska³ wapiennych znajduje siê m.in. region opolski, krakowsko-czêstochowsko-wie-
luñski, œwiêtokrzyski i lubelski. Sektor cementowo-wapienniczy w tych regionach obejmuje najwiêksze kopalnie
z rocznym wydobyciem przekraczaj¹cym 1 mln t/rok. Pod wzglêdem wielkoœci wydobycia górnictwo wapieni
i margli w Polsce zajmuje znaczn¹ pozycjê z rocznym wydobyciem na poziomie 49 mln t/rok. Najwiêkszy udzia³
w wydobyciu wapieni i margli przypada dla województw: œwiêtokrzyskiego powy¿ej 22 mln t/rok i opolskiego
powy¿ej 9 mln t/rok. Zak³ady górnicze eksploatuj¹ce kopaliny dla przemys³u cementowego i wapienniczego
w ca³oœci s¹ sprywatyzowane, a ich w³aœcicielami s¹ renomowane europejskie i œwiatowe firmy, których in-
westycje produkcyjne i proekologiczne powoduj¹, ¿e bran¿a ta staje siê jedn¹ z najnowoczeœniejszych w Polsce.
Pomimo postêpuj¹cego rozwoju bran¿y cementowo-wapienniczej stan zagospodarowania z³ó¿ wapieni i margli
kszta³tuje siê na œrednim poziomie. Obecnie eksploatowanych jest oko³o 33,6 % rozpoznanych z³ó¿, gdzie udzia³
z³ó¿ rozpoznanych zarówno wstêpnie jak i szczegó³owo, w zasobach geologicznych bilansowych, przekracza
60%. Na stan zagospodarowania surowców cementowo-wapienniczych maj¹ wp³yw przede wszystkim ogra-
niczenia sozologiczne, z tego wzglêdu, ¿e z³o¿a czêsto po³o¿one s¹ w regionach o szczególnych wartoœciach
przyrodniczych oraz wysokie koszty nabycia terenów i op³aty ponoszone w zwi¹zku z koniecznoœci¹ zmiany
funkcji terenu. Dlatego czêsto koszty zwi¹zane z nabyciem terenu i zmian¹ jego przeznaczenia czyni¹ eksploatacjê
z³o¿a nieop³acaln¹.

OPENCAST MINING OF LIMESTONE AND MARL IN POLAND.
RESOURCES, EXPLOITATION AND STATE OF MANAGEMENT OF DEPOSITS

K e y w o r d s

limestone and marl, resources, exploitation, management of deposits

A b s t r a c t

Developed mining of rock raw materials in Poland includes mainly the southern and central part of the country.
In this area particularly developed is the mining of carbonate raw materials, where the geological resources of
limestone and marl at the end of 2011 amounted to over 18 million tonnes. In the forefront in terms of carbonate raw
materials exploitation are regions such as: opolski, krakowsko-czestochowsko-wielunski, swietokrzyski and
lubelski. Cement and lime industry in these regions include the largest mines with an annual exploitation of more
than 1 million tonnes per year. In terms of exploitation of limestone and marl mining in Poland occupies
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a significant position in the annual exploitation of 49 million tonnes per year. The largest share in the exploitation
of limestone and marl falls to provinces swietokrzyskie more than 22 million tonnes per year and opolskie than
9 million tonnes per year. Mining exploiting minerals for cement and lime industry are fully privatized and their
owners are European and world renowned companies whose productive and ecological investment cause that
industry is becoming one of the most modern in Poland. Despite the progressive development of cement-lime
sector the status of management of limestone and marl deposits is at a medium level. Currently exploitation is
about 33,6% of the identified deposits, where the share of deposits identified in both pre-and in detail the
geological resource balance exceeds 60%. On the state of management of cement-lime materials influenced mainly
sozological restrictions, therefore, that the deposits are often located in areas with special natural values and the
high cost of land acquisition and fees incurred in connection with the need to change the function of the site.
So often the costs associated with the acquisition of land and change his destiny make exploataion of deposit
unprofitable.
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