
III.2.1. ZASOBY I UŻYTKOWANIE KOPALIN 

SUROWCE ENERGETYCZNE 
Węgiel kamienny 
Zasoby węgla kamiennego 

W granicach obszaru województwa śląskiego położona jest zdecydowana większość 
złóż węgla kamiennego Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. Po wprowadzeniu nowego 
podziału administracyjnego kraju, jedynie dwa zagospodarowane złoża węgla kamiennego, 
kopalń „Janina” i „Brzeszcze”, znajdują się w województwie małopolskim (tab.III.2.1/1).  

W końcu 2001 roku na terenie GZW istniało 114 udokumentowanych złóż  węgla 
kamiennego.  Zasoby bilansowe wynosiły 36 638 mln ton i stanowiły 82% zasobów 
bilansowych występujących w Polsce. Zasoby pozabilansowe wynosiły 3442 mln ton, 
natomiast zasoby przemysłowe - 7 164 mln ton (wg Bilansu zasobów kopalin i wód 
podziemnych w Polsce - stan na 31.12.2001 roku). Najbardziej węglozasobne są pokłady 
górnośląskiej serii piaskowcowej, zwłaszcza na siodle głównym, w niecce bytomskiej i na 
siodle Jastrzębia. Średnia zasobność na obszarach górniczo zagospodarowanych wynosi 
20-40t/m3. 

Jednym z podstawowych czynników kształtujących obecny stan bazy zasobowej 
surowców mineralnych, w tym węgla kamiennego, było uchwalenie w latach 90-tych wielu 
nowych aktów prawnych, a zwłaszcza Ustawy „Prawo geologiczne i górnicze” (Dz. U. Nr 27, 
poz.96) oraz wprowadzenie nowych kryteriów bilansowości złóż węgla kamiennego. 
Doprowadziło to do znacznego zmniejszenia bazy zasobowej węgla kamiennego w Polsce. 
Zmianę zasobów węgla kamiennego w GZW na przestrzeni lat 1989-1999 i 2001 
przedstawia tabela. 

 
 Tabela III.2.1/2 Struktura zasobów węgla kamiennego w złożach GZW 

Zasoby bilansowe 
(mln ton) 

Ilość złóż Rok 
(stan na 

dzień 31.XII.) całkowite w kopalniach 
czynnych 

Zasoby przemysłowe 
(mln ton) 

ogółem złoża kopalń 
czynnych 

1 2 3 4 5 6 
1989 57679 28372 15930 101 65 

1990  28064 15473   

1991 56979 28754 15534 101 66 

1992 56860 28006 15258 104 66 

1993 56050 27166 14231 105 66 

1994 52509 24089 11922 106 67 

1995 51272 23143 10974 103 66 

1996 49476 21032 10862 104 61 

1997 46081 20374 9857 106 60 

1998 42515 19543 9076 108 57 

1999 38458 17998 8002 110 48 

2001 36637 15437 7164 114 44 
       Źródło: Bilanse zasobów..., lata 1989 - 1999 r. i 2001. 
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W złożach GZW  dominują węgle energetyczne, które stanowią 2/3 ogólnych zasobów 
bilansowych.  Mniejszy udział (ok. 1/3 zasobów bilansowych) mają węgle koksowe. 
Pozostałe typy węgli występują w  znikomych ilościach. Stan zasobów węgli energetycznych 
i koksujących GZW ilustruje tabela III.2.2/3 

Tabela III.2.1/3 Zasoby węgli energetycznych i koksujących GZW   
                       

Zasoby bilansowe (mln ton)  

Typ Razem 

(mln ton) 

rozpoznane 

szczegółowo 

rozpoznane 

wstępnie 

Zasoby 

pozabilansowe 

(mln ton) 

Zasoby 

przemysłowe 

(mln ton) 

Węgle energetyczne 

(Typ 31-33) 

24123 9252 14871 14141 4439 

Węgle koksowe 

(Typ 34-37) 

12146 4605 7541 8520 2724 

Źródło: Bilans zasobów kopalin i wód podziemnych w Polsce - stan na 31.12.2001r. 
                              
     Zasoby węgla kamiennego złóż kopalń, w których zaprzestano eksploatacji  

Na obszarze GZW znajduje się 31 złóż kopalń węgla kamiennego, w których zakończono 
eksploatację. Zasoby tych złóż kwalifikowane są na następujących zasadach:  

• zasoby uznawane poprzednio za bilansowe, zalegające w granicach udostępnionych 
poziomów, w złożu rozciętym wyrobiskami, kwalifikowane są jako straty. Zasoby te, 
po likwidacji kopalni są praktycznie niedostępne dla eksploatacji,  

• zasoby uznawane poprzednio za bilansowe, nie zaliczone do strat, a jednocześnie 
spełniające uproszczone kryteria dla pokładów bilansowych (minimalna miąższość – 
1,0 m, maksymalna głębokość - 1000 m) są przekwalifikowane do zasobów 
pozabilansowych. Są to zasoby położone poza obszarem udostępnienia złoża, 
zalegające poniżej poziomów eksploatacyjnych, w filarach pozostawionych szybów, 
itp.,  

• zasoby poprzednio uznawane za pozabilansowe, nie są ewidencjonowane. 

Od tych ogólnych zasad są nieliczne odstępstwa:  
- w złożu „Barbara-Chorzów” pozostawiono zasoby bilansowe w otoczeniu 

czynnych szybów, 
- w złożu „Jowisz”, ze względu na możliwość eksploatacji przez sąsiednie kopalnie, 

pozostawiono zasoby bilansowe w pokładzie 816. W 2001 roku, w związku z 
zakończeniem eksploatacji złoża „Brzeziny”, zniknie przyczyna klasyfikowania 
tych zasobów jako bilansowe. 

- w złożu „Barbara (doświadczalna)” eksploatacja węgla nie jest prowadzona, jest 
to zakład doświadczalny Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach 

Zasoby bilansowe w  złożach, w których zaniechano eksploatacji wg stanu na 
31.12.2001 roku wynoszą około 66 mln ton, natomiast ilość zasobów pozabilansowych, 
będących wynikiem przekwalifikowania zasobów bilansowych tych złóż, wynosi 3 179 mln 
ton w filarach i  263 634 tys.ton poza filarami.. Złoża wyeksploatowane lub zaniechane 
zajmują 8,1% powierzchni Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. 
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Zasoby węgla kamiennego złóż niezagospodarowanych 

Na obszarze GZW znajduje się 39 niezagospodarowanych złóż węgla kamiennego 
Sumaryczne bilansowe zasoby węgla kamiennego w tych złożach wynoszą 21 135 mln ton, 
przy czym 67,12% stanowią zasoby węgla energetycznego.  

Eksploatacja węgla kamiennego 

Do końca lat 70-tych eksploatacja węgla kamiennego w Polsce w zasadzie cały czas 
wzrastała, osiągając maksymalną wielkość rocznego wydobycia ponad 200 mln ton w 1979 
r. W latach 1980-1988 wielkość wydobycia utrzymywała się na stałym poziomie i wynosiła 
około 190 mln ton (wyjątkiem był rok 1981, w którym wydobycie wynosiło 163 mln ton). Po 
1988 roku do chwili obecnej obserwujemy stopniowy spadek wydobycia węgla kamiennego 
w Polsce (tab.III.2.1/4). Przy czym, o ile na przełomie lat 80-tych i 90-tych spadek produkcji 
dotyczył w głównej mierze węgla energetycznego, to na przestrzeni lat 1988-1999 
procentowy spadek produkcji węgla obserwujemy zarówno w odniesieniu do węgla 
energetycznego (spadek produkcji o 43,4%), jak i do węgla koksowego (spadek produkcji o 
44,1%) 

 ` 

Tabela III.2.1/4 Eksploatacja węgla kamiennego w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym 
na tle produkcji węgla kamiennego w Polsce 

Rok Produkcja węgla kamiennego 
w Polsce * 

[mln t] 

Eksploatacja węgla Udział GZW
w całkowitej
eksploatacji

(%) 
 ogółem węgiel 

energetyczny
węgiel 

koksowy 
Polska GZW  

1 2 3 4 5 6 7 
1988 193,0 159,4 33,6 191,6 188,5 98,4 

1989 177,6 146,4 31,2 175,9 171,4 97,4 

1990 147,6 118,9 28,8    

1991 140,3 114,5 25,8 143,2 139,9 97,7 

1992 131,5 105,5 26,1 132,7 129,4 97,5 

1993 130,5 104,4 26,2 131,4 128,1 97,5 

1994 133,2 106,0 27,2 134,1 130,5 97,3 

1995 137,2 108,0 26,0 135,5 131,6 97,1 

1996 136,2 110,3 25,9 136,3 132,6 97,3 

1997 137,1 110,4 26,7 132,5 129,0 97,4 

1998 116,0 94,0 22,0 113,9 109,8 96,4 

1999 109,2 90,3 18,9 110 106,2 96,6 

2001 105,2   102,5 98,3 95,9 

* - źródło: Roczniki Statystyczne GUS z lat 1988 - 1998; Biuletyny informacyjne z zakresu przeróbki 
mechanicznej i jakości węgla z lat 1996 - 2000 (według: Olkuski, 2000); 

** - źródło: Bilanse zasobów kopalin i wód podziemnych w Polsce z lat 1988 – 1999; 

■ -  różnica w wykazywanej produkcji i eksploatacji węgla kamiennego jest wynikiem odzyskiwania węgla z 
hałd, a równocześnie wynika z nieuwzględnienia w danych odnośnie wielkości eksploatacji, 
procesów wzbogacania węgla.  
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W całej historii powojennego górnictwa węgla kamiennego, eksploatacja węgla w GZW 
przekraczała 95% całkowitego wydobycia węgla kamiennego w Polsce (Tabela III.2.1/4). 
Również w perspektywie następnych 20 lat (do 2020 roku), udział węgla kamiennego 
eksploatowanego w GZW, nie będzie mniejszy od 90% całkowitej eksploatacji tego surowca 
w Polsce. Wobec powyższego, przyszłość górnictwa węgla kamiennego w Polsce, 
wyznaczona Programem Rządowym „Reforma górnictwa węgla kamiennego w Polsce w 
latach 1998-2002” wraz z późniejszymi jego modyfikacjami, dotyczy w głównej mierze 
górnictwa w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym. Zgodnie z tym programem, wydobycie 
węgla kamiennego w Polsce ma się zmniejszać od 109 mln ton w 1999 roku do 80 mln ton w 
roku 2020. Mimo, że równocześnie z ograniczeniem wydobycia węgla kamiennego 
planowane jest zastępowanie stałych nośników energii pierwotnej (węgiel brunatny i 
kamienny) paliwami gazowymi oraz nośnikami energii odnawialnej, to jeszcze w 2020 roku 
50% energii elektrycznej będzie produkowanej w Polsce na bazie węgla kamiennego. 
Natomiast udział węgla kamiennego w strukturze zużycia energii pierwotnej w Polsce w 2020 
roku (w zależności od scenariusza tempa wzrostu PKB), wyniesie 34%, 42% lub 45% 
(Założenia ..., 1999). 

Przyszłość górnictwa węgla kamiennego w Polsce należy rozpatrywać w nawiązaniu 
do przyjętych scenariuszy rozwoju gospodarczego kraju, zasobów węgla oraz założonych 
wielkości jego eksploatacji. W perspektywie kilku (kilkunastu) lat trudno zakładać, że w 
Polsce zostaną wybudowane nowe kopalnie węgla kamiennego. W konsekwencji tego, 
ocena bazy zasobowej węgla kamiennego może dotyczyć wyłącznie zasobów węgla w 
czynnych zakładów wydobywczych. Problem wystarczalności bazy zasobowej węgla 
kamiennego w Polsce w dłuższej perspektywie czasu był tematem wielu publikacji .Według 
najnowszych danych (PIG, Waloryzacja...) wystarczalność zasobów węgla w poziomach 
czynnych i w budowie jest szacowana na kilkanaście lat. Już w 2018 roku, z uwagi na 
możliwości wydobywcze kopalń, całkowite wydobycie będzie mniejsze od założonego w 
Programie Rządowym i wyniesie 78,5 mln ton, natomiast w 2020 roku eksploatacja węgla 
będzie prowadzona tylko w 14 kopalniach, a wydobycie wyniesie maksymalnie 58 mln ton. 
Przy udostępnianiu zasobów węgla w nowych poziomach eksploatacyjnych kopalń 
czynnych, istnieje możliwość osiągnięcia wielkości eksploatacji węgla zgodnie z założeniami 
Programu Rządowego, przy czym również w tym przypadku, maksymalna zdolność 
produkcyjna istniejących kopalń spadnie w 2025 roku do około 70 mln ton, natomiast w roku 
2030 wynosić będzie około 65 mln ton. 

Nieco odmiennie przedstawia się sytuacja odnośnie wystarczalności bazy zasobowej 
węgla koksowego, a zwłaszcza węgla typów 35 i 36. Węgiel ten eksploatowany jest 
wyłącznie w kopalniach: „Jas-Mos”, Pniówek”, „Borynia” i „Zofiówka. Zasoby węgla w złożach 
tych kopalń oraz prognozowany poziom wydobycia, określają żywotność tych kopalń 
(KWK „Jas-Mos”, koniec eksploatacji węgla w roku 2009, KWK „Zofiówka” – w 2014 r., „KWK 
„Borynia” – w  2017 r., KWK „Pniówek” – w 2028 r.). Porównując wielkość eksploatacji węgla 
koksowego w tych kopalniach z zakładaną wielkością produkcji koksu wielkopiecowego 
(około 5 – 6 mln ton/rok), można stwierdzić, że po 2014 roku pojawią się braki 
odpowiedniego węgla koksowego i będzie konieczność znacznego importu węgla 
ortokoksowego. Warunkiem samowystarczalności kraju w zakresie zaopatrzenia przemysłu 
koksowego w surowiec odpowiedniej jakości jest uruchomienie wydobycia tego typu węgla 
ze złóż kopalń: „Budryk”, „Szczygłowice”, „Halemba” i „Bielszowice”. 

Analiza wystarczalności zasobów węgla kamiennego została przeprowadzona na 
podstawie aktualnych biznesplanów spółek węglowych. Dotychczasowe doświadczenia 
wskazują, że proces weryfikacji ekonomicznej zasobów węgla kamiennego może 
spowodować znaczne obniżenie ilości zasobów przemysłowych i operatywnych (w 
odniesieniu do poszczególnych złóż, nawet o kilkadziesiąt procent). W tym kontekście 
można stwierdzić, że analiza ta przedstawia niezbyt optymistyczny obraz bazy zasobowej 
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węgla kamiennego oraz jej wystarczalności w perspektywie długookresowej. Podstawowe 
wnioski przeprowadzonej analizy są następujące: 

• konieczność bardzo racjonalnej gospodarki zasobami węgla złóż udostępnionych; 
• konieczność udostępniania nowych poziomów eksploatacyjnych w istniejących 

kopalniach już w latach 2005-2010, a zwłaszcza w złożach posiadających zasoby węgla 
ortokoksowego typu 35. Jest to związane z dużymi nakładami inwestycyjnymi; 

• po roku 2020 należy liczyć się z koniecznością budowy nowych kopalń węgla 
kamiennego.  

 

Metan pokładów węgla 

Zasoby metanu pokładów węgla 

Gaz (metan pokładów węgla – MPW), występujący w złożach węgla kamiennego jest 
mieszaniną gazów powstających w procesie uwęglenia substancji organicznej. Skład tego 
gazu jest zależny od warunków jego generacji i migracji. W Górnośląskim Zagłębiu 
Węglowym w strefie zasobowej MPW (definiowanej sumaryczną zawartością węglowodorów 
gazowych ≥ 4,5 m3 / t csw) gaz ten zawiera przeciętnie: 90-95 % metanu, 0-2 % wyższych 
węglowodorów, kilka procent azotu i dwutlenku węgla oraz śladowe domieszki gazów 
szlachetnych. W profilu pionowym złoża, ze wzrostem głębokości obserwujemy zmianę 
składu chemicznego gazu, charakteryzującą się wzrostem zawartości wyższych 
węglowodorów (nawet do kilkunastu procent) oraz obniżeniem zawartości gazów 
szlachetnych.  

Podstawową formą występowania metanu w górotworze karbonu GZW jest metan 
sorbowany. Oprócz niego w korzystnych warunkach geologicznych mogą występować 
nagromadzenia, złoża metanu wolnego (np. obszary złóż węgla kamiennego kopalń „Marcel” i 
„Silesia”). 

Do lat 90-tych metan pokładów węgla dokumentowany był jako kopalina towarzysząca w 
ramach wykonywania dokumentacji geologicznych złóż kopalń węgla kamiennego. Od 
początku lat 90-tych w związku z  wprowadzeniem nowych technologii wydobycia MPW 
niezależnie od eksploatacji węgla kamiennego wykonywane są również dokumentacje 
zasobów MPW dla złóż niezagospodarowanych, jako kopaliny głównej. Ustawa „Prawo 
geologiczne i górnicze” z dnia 4.02.1994 roku zalicza metan pokładów węgla do kopalin 
podstawowych. 

Całkowite zasoby metanu na obszarze GZW były szacowane wielokrotnie przez różne 
ośrodki badawcze, przy czym istnieją duże rozbieżności odnośnie wielkości szacowanych 
zasobów od 300–400 mld m3  (wg szacunków polskich)  do 1300 mld m3 (wg. US EPA 
1991).Bardzo duża rozbieżność pomiędzy szacunkami polskimi i szacunkiem amerykańskim 
wynika z różnej metodyki oceny zasobów. Ocena zasobów MPW wykonana przez US EPA 
była przeprowadzona w oparciu o wielkość emisji metanu z kopalń węgla kamiennego oraz 
wydobycie i zasoby węgla, natomiast polskie oceny wykonano w oparciu o zasoby węgla 
i pomiary zawartości metanu (metanonośność pokładów węgla). Zasadniczy błąd oceny 
zasobów MPW wykonanej przez US EPA był jednak spowodowany błędną, zawyżoną 
wartością emisji metanu z kopalń, przyjętą do obliczeń zasobów metanu. Różnice w 
zasobach szacowanych przez polskie ośrodki badawcze wynikają z różnej dokładności 
obliczeń oraz przyjęcia różnych kryteriów brzeżnych (minimalna miąższość warstwy węgla, 
głębokość dokumentowania, itp.) szacowania zasobów. 

W połowie lat 90-tych opracowano nową metodykę dokumentowania złóż oraz nowe, 
zalecane kryteria bilansowości złóż metanu pokładów węgla jako kopaliny głównej i kopaliny 
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towarzyszącej.  Podstawowym parametrem definiującym złoże metanu pokładów węgla jest 
zawartość metanu w węglu (metanonośność pokładu węgla). Złoże MPW wyznacza kontur 
metanonośności pokładów węgla o wartości większej, lub równej 4,5 m3 metanu / tonę czystej 
substancji węglowej (csw). Według stanu na 31.12.2001 r. (Bilans zasobów..., 2001) 
wydobywalne zasoby metanu pokładów węgla udokumentowane w 44 złożach wynoszą 91,1 
mld m3. Tylko 18 złóż to złoża zagospodarowane. Ich zasoby bilansowe wynoszą 12,4 mld 
m3.  

Występowanie metanu w złożach węgla kamiennego przedstawiono w tabeli III.2.1/1. 
 

Eksploatacja metanu pokładów węgla 

Metan ze złóż węgla kamiennego w Polsce jest eksploatowany wyłącznie na obszarze 
Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. W polskim górnictwie węgla kamiennego 
odmetanowanie stosuje się głównie ze względów bezpieczeństwa pracy w kopalniach. Jest 
to jedna z metod aktywnego zwalczania zagrożeń gazowych. Odmetanowanie górotworu 
prowadzi się w kopalniach eksploatujących pokłady węgla o zawartości metanu powyżej 
8,0 m3/ t csw. Odmetanowanie nie jest prowadzone w kopalniach węgla kamiennego z przyczyn 
ekonomicznych, lecz jest często warunkiem koniecznym dla  prowadzenia eksploatacji 
węgla. Odmetanowanie podziemne prowadzone jest na różnych etapach udostępniania złóż 
węgla oraz w trakcie jego eksploatacji. Gaz ujmowany jest: 

- w trakcie robót przygotowawczych (wyprzedzająco w stosunku do eksploatacji 
węgla), 

- w trakcie eksploatacji węgla (rejony ścian wydobywczych), 
- ze starych zrobów. 

W latach 1951-1999 na obszarze GZW wydobyto około 8,5 mld m3 metanu, z czego 
wykorzystano 6,9 mld m3. Dane odnośnie emisji, eksploatacji i wykorzystania gazu (metanu) 
z obszaru GZW (w przeliczeniu na 100% metanu) w ostatnich 12 latach zestawiono w tabeli 
IV.3.7.  

 

Tabela III.2.1/5 Emisja, ujęcie i wykorzystanie metanu pokładów węgla (mln m3 CH4)  
                          ( wg PIG) 

System węgiel kamienny w GZW  
Rok 

emisja ujęcie wykorzystanie

Wykorzystanie 
ujętego  

metanu ** 
[%] 

Wskaźnik 
ujęcia *** 

[mln m3 CH4/t węgla] 

Wskaźnik 
wykorzystania**** 

[mln m3 CH4/t węgla]

1 2 3 4 5 6 7 
1988 790,1 280,0 205.9 73,5 1,48 1,09 

1989 810,5 281,7 201,1 71,4 1,64 1,17 

1990 757,1 258,0 194,7 75,5 1,79 1,35 

1991 684,2 249,3 191,1 76,6 1,78 1,36 

1992 637,9 231,2 175,3 75,8 1,78 1,35 

1993 585,8 210,8 167,7 79,6 1,65 1,31 

1994 584,1 199,0 133,6 67,1 1,52 1,02 

1995 584,1 193,4 136,7 70,7 1,46 1,04 

1996 585,5 194,1 147,0 75,7 1,46 1,10 

1997 641,5 191,5 133,6 69,8 1,48 1,04 
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1998 625,0* 203,3 146,8 72,2 1,85 1,33 

1999 631,4* 202,8 135,0 66,6 1,91 1,27 
*  - łącznie dla całego sektora węgla kamiennego w  Polsce; 
**  - wykorzystanie ujętego metanu, stosunek ilości metanu wykorzystanego do metanu 

ujętego systemem odmetanowania; 
***  - wskaźnik ujęcia, ilość ujętego metanu przypadająca na wielkość eksploatacji węgla; 
****  - wskaźnik wykorzystania, ilość wykorzystanego metanu przypadająca na wielkość 

eksploatacji węgla. 
 

Gaz ujęty systemami odmetanowania nie jest wykorzystywany w całości. Wskaźnik 
wykorzystania ujętego gazu w latach 1988–1999, w całym GZW wynosił 65-79% (tabela 
III.2.1/5), natomiast w odniesieniu do poszczególnych kopalń wynosił on od 0 do 90% i więcej. 

Oceniając perspektywy eksploatacji metanu pokładów węgla w GZW, należy osobno 
rozpatrywać eksploatację metanu jako kopaliny towarzyszącej, wydobywanej w procesie 
odmetanowania górotworu, w trakcie eksploatacji węgla kamiennego oraz osobno jako 
kopalinę główną wydobywaną z górotworu nienaruszonego eksploatacją górniczą. 

Ocena ilości pozyskiwanego metanu w procesach odmetanowania kopalń węgla 
kamiennego jest procesem skomplikowanym i zależnym od bardzo wielu niemożliwych do 
prognozowania czynników, zarówno natury geologicznej, jak również technicznej i 
ekonomicznej. Generalnie można prognozować, że w perspektywie kilku (kilkunastu) lat, ilość 
metanu odzyskiwanego w procesach odmetanowania w GZW, będzie utrzymywała się 
podobnie jak w latach 1994-1999 na poziomie około 200 mln m3. Niezmiernie istotne jest 
natomiast zwiększenie wykorzystania ujmowanego gazu. 

Ocena perspektyw eksploatacji metanu jako kopaliny głównej wynika z 
dotychczasowych doświadczeń w tym zakresie. W latach 1993-1999, na obszarze GZW, w 
centralnej części niecki głównej, firmy AMOCO, TEXACO, Metanel i inne, w ramach 
posiadanych koncesji prowadziły intensywne prace poszukiwawcze i rozpoznawcze złóż 
MPW. W sumie firmy te wykonały ponad 20 otworów wiertniczych i w kilkunastu z nich 
wykonały próbne testy produkcyjne metanu pokładów węgla. Pomimo dużych nakładów 
finansowych oraz zastosowania najnowszych, dostępnych technologii wiercenia otworów 
oraz udostępniania i eksploatacji złóż MPW, nie uzyskano wyników satysfakcjonujących dla 
inwestorów i wycofano się z realizacji fazy produkcyjnej. Do 2000 roku produkcję metanu 
niezależnie od eksploatacji węgla prowadziła firma Metanel ze złoża „Silesia Głęboka”. Ilość 
produkowanego metanu była niewielka i przykładowo: w 1998 roku wynosiła 30 tys. m3 
metanu, a w 1999 roku 10 tys. m3. Według danych PIG w chwili obecnej nie ma możliwości 
technologicznych dla ekonomicznie opłacalnej eksploatacji metanu pokładów węgla jako 
kopaliny głównej przy pomocy otworów wierconych z powierzchni. 

 
Gaz ziemny 

Gaz ziemny  występuje na terenie województwa w zapadlisku przedkarpackim w 
utworach miocenu (tzw. przykarpacka strefa gazonośna) w 2 niewielkich złożach Dębowiec 
Śląski (złoże eksploatowane) i Pogórz w okolicach Cieszyna (złoże zagospodarowane – 
eksploatowane okresowo). Zasoby wydobywalne gazu w obu złożach łącznie wynoszą 50,7 
mln m3, zasoby przemysłowe – 40,3 mln m3. Wydobycie w roku 2001 wynosiło 3,91 mln m3. 
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SUROWCE METALICZNE  

Rudy cynku i ołowiu  

Polskie złoża rud cynku i ołowiu o znaczeniu przemysłowym związane są z formacją 
skał węglanowych obszaru śląsko-krakowskiego. Na terenie województwa złoża skupiają się 
w 3 rejonach złożowych: bytomskim, chrzanowskim i zawierciańskim. W obszarze śląsko-
krakowskim, zbudowanym ze skał permo-mezozoicznych monoklinalnie leżących na 
utworach paleozoicznych, okruszcowanie cynkowo-ołowiowe występuje w skałach od 
dewonu po jurę. Znaczenie przemysłowe mają głównie rudy związane z dolomitami wapienia 
muszlowego, a przede wszystkim z tzw. dolomitami kruszconośnymi. Dolomity te 
stratygraficznie reprezentują najczęściej górne ogniwa wapienia muszlowego, a miejscami 
mają większy zasięg pionowy: od górnego retu po warstwy diploporowe. Rudy cynku i ołowiu 
występują w postaci pseudopokładów, poziomych soczew lub wypełnień gniazdowych. 

W ostatnim pięćdziesięcioleciu zasoby rud cynku i ołowiu ulegały dużym zmianom. 
Z jednej strony przybywało zasobów w wyniku intensywnych poszukiwań, a z drugiej strony z 
bilansu skreślono zasoby tlenkowych rud cynku i ołowiu, gdyż ich przetwórstwo jest dużym 
zagrożeniem dla środowiska naturalnego. 

W województwie śląskim znajduje się 10 złóż rud cynku i ołowiu o zasobach 
bilansowych wynoszących 109 872  tys. t rudy, w tym 1883 tys. t ołowiu metalicznego i 4159 
tys. t cynku metalicznego. Brak jest zasobów przemysłowych rud cynku i ołowiu. Jedno ze 
złóż (Laski) leży na granicy województwa śląskiego i małopolskiego (tab. III.2.1/6) 

 
Tabela III.2.1/6 Wykaz złóż cynku i ołowiu 
 

Nazwa 
Stan  

zagospodarowania Zasoby Surowce współwystępujące

Bibiela-Kalety P tylko pzb   

Dąbrówka Wielka Z tylko pzb   

Gołuchowice P tylko pzb Cd, S, Ag 

Jaworzno Z tylko pzb   

Laski R   Ga, Ge, Cd, Ag, Tl 

Marciszów P   Cd, S, Ag 

Poręba P   Cd, Ag 

Rodaki - Rokitno Szlacheckie P   Cd, Ag 

Siewierz P   S 

Zawiercie I - (część wyniesiona) R   Ga, Ge, Cd, Ag, Tl 

Zawiercie II - (część zrzucona) P   Cd, Ag 
Źródło: Bilans zasobów kopalin i wód podziemnych w Polsce – stan na 31.12.2001r. 
 
Objaśnienia: pzb – zasoby pozabilansowe, P - złoże o zasobach rozpoznanych wstępnie, R - złoże o zasobach 
rozpoznanych szczegółowo, Z-złoże zaniechane 
 

  

 381



W rejonie bytomskim złoża rud cynku i ołowiu podlegały intensywnej eksploatacji przez 
wiele wieków. W okresie międzywojennym funkcjonowało tu 10 kopalń, po wojnie 
eksploatację prowadzono w 5 kopalniach. Ostatnie z nich wstrzymały wydobycie w 1989 r. 
(„Orzeł Biały” i „Dąbrówka”), głównie z uwagi na tlenkowy charakter rud, które uznano za 
nieprzemysłowe i wyłączono z bilansu zasobów kopalin. Zadecydował o tym brak opłacalnej, 
nowoczesnej i proekologicznej technologii ich przerobu. Aktualnie w bilansie zasobów 
figuruje jedynie złoże „Dąbrówka Wielka”, w którym występują tylko zasoby pozabilansowe.  

Na północ od głównych złóż obszaru bytomskiego w rejonie tarnogórskim występują 
małe złoża: „Bibiela-Kalety” o zasobach pozabilansowych oraz położone na wschód od Kalet 
złoże „Miotek-Zielona”, które zostało udokumentowane, ale jego zasoby nie zostały 
zatwierdzone i nie włączono ich do bilansu zasobów kopalin. Obszar występowania tych złóż 
podlega ochronie ze względu na ujęcia wód pitnych dla aglomeracji górnośląskiej i nie może 
być rozpatrywany jako potencjalna baza zasobowa rud cynku i ołowiu. Ponadto złoża te 
charakteryzują się budową gniazdową, dużą zmiennością okruszcowania i bardzo dużym 
zawodnieniem. 

Złoże „Jaworzno”, leżące na północ od miasta Jaworzno i w którym występują tylko 
zasoby pozabilansowe, ma tylko znaczenie historyczne. 

W rejonie zawierciańskim najlepiej zbadane i najbogatsze jest złoże „Zawiercie I” 
(część wyniesiona). Pozostałe złoża tego rejonu są bardzo słabo zbadane, nisko 
okruszcowane, a ich zasoby są przeważnie rozproszone na dużych obszarach. Wyjątkiem 
jest złoże „Gołuchowice” o bardzo zwartej budowie, ale wymagające eksploatacji 
odkrywkowej, co oznaczałoby degradację dużego obszaru o charakterze rekreacyjno-
rolniczym. Złoża tego rejonu obecnie nie tworzą realnej perspektywy dla przemysłu. 

Pozostałe złoża oraz wszystkie czynne kopalnie rud cynku i ołowiu znajdują się poza 
obszarem województwa śląskiego, tuż przy jego wschodnich granicach, na terenie 
województwa małopolskiego. Wydobycie rud cynku i ołowiu prowadzone jest aktualnie w 
trzech złożach: „Balin-Trzebionka”, „Olkusz” oraz „Pomorzany” i wynosi około 4,9 mln t rudy 
rocznie. Złoża rud cynku i ołowiu w województwie małopolskim grupują się w rejonie 
olkuskim i chrzanowskim. Do zagospodarowania nadaje się tylko część zasobów w dwóch 
złożach rejonu olkuskiego: Klucze i Olkusz – podpoziom. Zasoby te są szansą na 
podtrzymanie wydobycia w kopalni „Olkusz-Pomorzany” o około 6-8 lat. 

 

Rudy molibdenu i wanadu 

W latach 1985-1993 w rejonie Myszkowa odkryto na głębokości 500-1000 m złoże rud 
molibdenowo-wolframowo-miedziowych. Obszar złoża obejmuje powierzchnię około 0,5–
1,0 km2. Głównymi minerałami kruszcowymi są: chalkopiryt, piryt, molibdenit, szelit, galena, 
bornit oraz minerały bizmutu. Stwierdzono tu także występowanie podwyższonych zawartości 
złota, srebra, selenu, telluru i renu. Złoże to zaliczyć można do porfirowych złóż molibdenu 
(niskofluorowych), ze średnią zawartością molibdenitu w rudzie w granicach 0,1–0,2%, 
zawartością miedzi rzędu 0,3–0,8% i wolframu do 0,15%. 

Z powodu dużej głębokości zalegania, zbyt małej zawartości metali w rudzie, 
zawodnienia nadkładu triasowego oraz niskiej ceny metali występujących w tych rudach na 
rynkach światowych, złoże to nie ma znaczenia gospodarczego dla przemysłu 
wydobywczego w perspektywie najbliższych 20-30 lat. 
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SUROWCE SKALNE  

W województwie śląskim według stanu na koniec 2001 roku zlokalizowanych było 454 
złóż surowców skalnych. Zestawienie zasobów i wydobycia tych surowców przedstawia 
tabela III.2.1/7 natomiast wykaz złóż tabela III.2.1/8.  

 

          Tabela III.2.1/7 Zasoby bilansowe surowców skalnych województwa śląskiego  
                                 oraz ich udział w zasobach i wydobyciu krajowym w 2001 roku  
             

Zasoby 
 [tys.T, tys.m3*] 

 
Kopalina 

 
Ilość złóż 

w województwie geologiczne 
bilansowe 

przemysłowe

 
Wydobycie 
[tys. t, tys. 

m3*] 
Dolomity 9 310 129 112025 1518 
Gliny ceramiczne  
kamionkowe 

1 1304  - 0 

Kamienie drogowe  
i budowlane 

31 343 185 53520 1149 

Kruszywo naturalne 162 831 391 111 570 3094 

Piaski formierskie 44 47 039 4 226 19 

Piaski kwarcowe do  
produkcj cegły 
wapienno-piaskowej 

1 4365 - 0 

Piaski podsadzkowe 18 714 697* 22 340* 1648* 

Surowce ilaste 
ceramiki budowlanej 

143 104 034* 26 826* 339* 

Surowce ilaste do  
produkcji cementu 

7 37042 - 0 

Wapienie i margle 
dla przemysłu 
cementowego 

12 705 227 20 804 535 

Wapienie i margle 
dla przemysłu 
wapienniczego 

22 585 958 - 0 

Żwirki filtracyjne 1 172 - 0 

 

Dolomity 

Zasoby dolomitów w województwie śląskim stanowią prawie 87% zasobów krajowych. 
Występują w obszarze śląsko-krakowskim w rejonie Siewierza, Jaworzna, Imielina, 
Chrzanowa i Olkusza. Są to dolomity triasu (środkowy i dolny wapień muszlowy) oraz dewonu. 
Eksploatuje się je w kamieniołomach w Brudzowicach, Ząbkowicach Będzińskich. Na 2 
złożach – Bobrowniki-Blachówka i Gródek eksploatacji zaniechano. 

 Wydobycie dolomitu w województwie śląskim stanowi ponad 52% wydobycia 
krajowego. Zasoby perspektywiczne tego surowca w regionie ślasko-krakowskim oceniono w 
1990 roku (PIG, Waloryzacja...) na ponad 400 mln ton, co pozwala na racjonalne planowanie 
wydobycia oraz zapewnia wystarczalność tego surowca na długi czas. 
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Znaczną ilość skał dolomitowych uzyskuje się jako odpady w wyniku przeróbki rud 
cynku i ołowiu. 

Dolomity obszaru śląsko-krakowskiego stosuje się głównie w hutnictwie, do produkcji 
nawozów magnezowych oraz jako kamienie drogowe i budowlane. 
 

Gliny ceramiczne kamionkowe 

Są to skały ilaste spiekające się w temperaturze 1000-1300 0C i stosowane przez 
przemysł ceramiczny do wyrobu płytek, naczyń i klinkieru. W województwie śląskim 
udokumentowano 1 złoże tego surowca „Patoka II” o zasobach 1304 tys. ton. Nie jest ono 
eksploatowane. 
 

Kamienie drogowe i budowlane 

W województwie śląskim znajduje się 31 złóż kamieni drogowych i budowlanych, 
z czego eksploatuje się 13. Zaniechano wydobycia na 9 złożach. Jako kamienie drogowe i 
budowlane eksploatuje się dolomity i wapienie w rejonie Jaworzna i Imielina, Rudnik, 
Rębielic Królewskich, Będzina oraz piaskowce karpackie. Piaskowce te są eksploatowane w 
ograniczonym zakresie ze względu na ochronę przyrody (złoża w Brennej, Głebiec, Leszna 
Górna, Łodygowice, Obłaziec, Tokarzówka). 

Wydobycie kamieni drogowych i budowlanych zarówno w skali kraju jak i województwa 
w ostatnim 10-leciu wykazuje tendencję wzrostową, a udział województwa śląskiego w 
wydobyciu krajowym dochodzi do 5%.  Ze względu na planowaną budowę autostrad 
przewiduje się zwiększenie wydobycia tych surowców w najbliższych latach. 

 

Kruszywo naturalne 

Kruszywo naturalne jest luźną mieszaniną materiału okruchowego. Są to więc piaski, 
żwiry i otoczaki. Jest to najczęściej osad czwartorzędowy, choć w województwie śląskim 
występują lokalnie kruszywa jurajskie (rejon Zawiercie – Lubliniec) i trzeciorzędowe (rejon 
Gliwic). 

Województwo śląskie jest dość zasobne w kruszywo naturalne. Występują tutaj 
162 udokumentowane złoża zawierające ponad 820 mln ton tego surowca, co stanowi 5,7% 
zasobów całego kraju. Tylko 43 złoża są eksploatowanych. Na 38 złożach zaniechano 
wydobycia, a pozostałe pozostają rozpoznane. Zagospodarowana część zasobów tego 
surowca stanowi zaledwie 27% całości znanych zasobów.  

W rejonach górskich dominujące znaczenie mają żwirowe i piaszczysto-żwirowe złoża 
powstałe wskutek akumulacji rzecznej. W dolinach rzeki Wisły i Soły dominują żwiry 
piaskowcowe. Tarasy akumulacyjne zbudowane z osadów piaszczysto-żwirowych i 
żwirowych występują prawie na całej długości rzek górskich. Na pozostałym obszarze 
dominują złoża o genezie lodowcowej i wodnolodowcowej. 

Wydobycie kruszywa w województwie śląskim stanowi 6,1% wydobycia krajowego. 
Wydobycie tego surowca od 1991 roku rośnie zarówno w skali kraju, jak i w województwie. 

Znaczna eksploatacja odbywa się w rejonie Zbiornika Raciborskiego (Brzezie n. Odrą, 
Racibórz–Zbiornik Górny, Racibórz-Roszków), w rejonie Mikołowa (Gardawice), 
Częstochowy (Aleksandria, Grabówka, Skrajnica, Zaborze) i Lublińca (Glinica, Jawornica). 
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Największą bazę zasobową wśród złóż rozpoznanych znajdujemy w rejonie Raciborza 
(Babice, Bieńkowice, Krzyżanowice, Ruda, Turze) i Częstochowy (Lubojenka, Łysa Górka). 
Kruszywo naturalne stosuje się w budownictwie oraz do budowy dróg. Kruszywo występujące w 
rejonie śląskim i raciborskim ma najlepsze parametry technologiczne w skali kraju, natomiast 
kruszywa z rejonu częstochowskiego  należą  do znacznie gorszych.. W przyszłości 
przewiduje się znaczny wzrost zapotrzebowania na kruszywo naturalne ze względu na 
planowaną budowę autostrad oraz rozwój budownictwa. 

Pewien problem stanowi nielegalna eksploatacja kruszywa, zwłaszcza prowadzona 
bezpośrednio z koryt rzek górskich, co powoduje znaczne szkody w środowisku naturalnym. 
 

Piaski formierskie 
Piaski formierskie to piaski kwarcowe charakteryzujące się wysoką temperaturą 

spiekania i dzięki temu są wykorzystywane w odlewnictwie. W województwie śląskim 
występują piaski formierskie jurajskie (rejon Gorzów Śląski - Żarki) i trzeciorzędowe (rejon 
między Częstochową a Zawierciem oraz w rejonie Tarnowskich Gór). Na większości tego 
obszaru utworzono Zespół Jurajskich Parków Krajobrazowych oraz rezerwaty przyrody, co 
spowodowało praktycznie zaprzestanie eksploatacji tego surowca. Zasoby piasków 
formierskich w województwie śląskim wynoszą ponad 47 mln ton, co  stanowi około 13% 
zasobów krajowych. Na terenie województwa występują 44 udokumentowane złoża tego 
surowca, jednak eksploatacji podlegają tylko 3, na 16 eksploatacji zaniechano. Znikome 
wydobycie tego surowca wynika z ograniczeń związanych z ochroną przyrody, ale także ze 
względu na mniejsze zapotrzebowanie hutnictwa i odlewnictwa. 

Rejonem perspektywicznym występowania piasków formierskich jest obszar Gorzów 
Śląski – Żarki, którego zasoby oceniono na 750 mln  ton.  
 

Piaski kwarcowe do produkcji cegły wapienno-piaskowej 
Piaski kwarcowe do produkcji cegły występują w nieeksploatowanym złożu 

„Ogrodzieniec” o zasobach 4365 tys. ton (1,6% zasobów krajowych).  
 

Piaski podsadzkowe 

Piaski podsadzkowe to piaski wykorzystywane przez górnictwo podziemne do 
wypełniania wyrobisk poeksploatacyjnych. Piaski kwalifikuje się do kategorii podsadzkowych, 
jeśli złoża występują w odległości do 50 km od miejsca ich zastosowania. W województwie 
śląskim piaski podsadzkowe występują w 4 obszarach: 

- obszar wschodni, sięgający od Kuźnicy Warężyńskiej przez Pustynię Błędowską 
aż po Oświęcim. Jest to najzasobniejszy obszar, w którym występują piaski 
akumulacji wodnolodowcowej o miąższości do 70 m. Ich eksploatacja jest 
ograniczona ze względu na ochronę Pustyni Błędowskiej; 

- obszar zachodni, obejmujący swym zasięgiem południowo-zachodni skraj Wyżyny 
Śląskiej oraz część Kotliny Raciborsko-Oświęcimskiej. Występują tutaj piaski 
i żwiry pradoliny Odry; 

- obszar północny, to nieeksploatowany dotychczas rejon doliny Małej Panwi;  
- obszar południowy, także nieeksploatowany, to rejon Żory – Oświęcim-Tychy. 

Zasoby piasków podsadzkowych w województwie śląskim stanowią ponad 32% 
zasobów krajowych. Na 18 udokumentowanych złóż piasków podsadzkowych, 3 są 
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eksploatowanych, na 5 eksploatację zaniechano, a pozostałe są w różnym stopniu 
rozpoznane. Wydobycie tego surowca w ostatnich latach zdecydowanie maleje ze względu 
na coraz mniejsze zapotrzebowanie górnictwa oraz ochronę środowiska.  

Wyrobiska poeksploatacyjne tego surowca zajmują wielkie obszary (długość wyrobisk 
liczy się w kilometrach, a ich głębokość to kilkadziesiąt metrów). Powoduje to zaburzenie 
stosunków wodnych na znacznym obszarze i niszczenie lasów. Bardzo istotnym problemem 
jest więc ich właściwa rekultywacja. 
 

Surowce ilaste ceramiki budowlanej 

Surowce ilaste ceramiki budowlanej to różnego rodzaju iły, iłołupki i gliny używane do 
produkcji cegły, pustaków, wyrobów dachowych, klinkieru, płytek okładzinowych itp. 

W województwie śląskim występują surowce ilaste czwartorzędowe, mioceńskie, 
jurajskie, triasowe, permskie i karbońskie. Iły mioceńskie pochodzenia morskiego występują 
m.in. w okolicach Gliwic, Rybnika i Wodzisławia. 

Iły jurajskie występują w rejonie krakowsko-wieluńskim między Ogrodzieńcem a 
Wieluniem. Eksploatowane są w licznych odkrywkach w okolicach Częstochowy (m.in. złoża: 
Alina, Anna 1, Bogumiła, Gnaszyn, Michalina, Zofia) oraz w okolicach Ogrodzieńca, Żarek, 
Wielunia, Zawiercia, Siewierza i Miasteczka Śląskiego. 

Obszar występowania iłów triasowych to okolice Miasteczka Ślaskiego i Lublińca. Ich 
eksploatację  prowadzi się na złożu Patoka. 

Iły permskie występują między Dąbrową Górniczą a Olkuszem. Są to tzw. iły 
sławkowskie, które ze względu na niską jakość nie mają większego znaczenia 
gospodarczego. 

Iły i iłołupki karbońskie spotyka się przy wychodniach utworów karbonu w 
Górnośląskim Zagłębiu Węglowym. Były one powszechnie eksploatowane i stanowiły 
podstawowy surowiec do produkcji ceramiki budowlanej na tym terenie. Obecnie zostały 
zlikwidowane prawie wszystkie cegielnie na tym terenie, a eksploatacja tych złóż praktycznie 
ustała. Wyrobiska poeksploatacyjne tego surowca są powszechnie wykorzystywane jako 
składowiska odpadów przemysłowych i komunalnych, po czym najczęściej zostają 
zrekultywowane. 

Na ogólną liczbę 143 złóż, zlokalizowanych na terenie województwa, 48 złóż jest 
eksploatowanych, a na 62 eksploatację zaniechano. Łączne zasoby złóż 
udokumentowanych stanowią 5,1% zasobów krajowych, a wydobycie stanowi 5,9% 
wydobycia krajowego.  

 
Surowce ilaste do produkcji cementu  

Na terenie województwa śląskiego udokumentowano 7 złóż iłów jurajskich, które mogą 
być stosowane do produkcji cementu. Złoża te nie są obecnie eksploatowane. Ich zasoby 
wynoszą około 37 mln ton surowca, czyli 14,8% zasobów w całym kraju. Eksploatacja na 
złożach Niegowonice i Wysoka była prowadzona na potrzeby cementowni Wysoka i została 
zaniechana. Pozostałe złoża nie były dotąd przedmiotem eksploatacji. 
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Wapienie i margle dla przemysłu cementowego i wapienniczego 

W województwie śląskim występują wapienie różnego wieku: 

- dewońskie w okolicach Siewierza (złoże Brudzowice); 
- triasowe w rejonie Jaworzna, Sosnowca, Czeladzi (zaniechane złoża: Żychcice, 

Rogoźnik, Sadowa Góra, Calcium Brynica-Czeladź, Strzemieszyce, Sosnowiec 
Środula); 

- jurajskie na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej (złoże Rudniki), i w okolicach 
Cieszyna (złoże Cisownica). 

Udokumentowano 34 złoża o zasobach 1340 mln ton, t.j. ponad 7,5% zasobów 
krajowych. Eksploatowane jest tylko złoże „Latosówka -Rudniki II” o wydobyciu rocznym 
535 tys. ton. Wydobycie tych surowców na terenie województwa śląskiego w latach 90-tych 
ustawicznie maleje. Nie przewiduje się wzrostu wydobycia tych surowców ze względu na 
likwidację większości cementowni i wapienników oraz ze względu na dużą uciążliwość dla 
środowiska naturalnego przy eksploatacji i przeróbce tych surowców. 

Zasoby perspektywiczne surowców węglanowych jury górnej w regionie 
częstochowskim oceniono na ponad 12,7 mld. ton. 
 

Żwirki filtracyjne 

Żwirki filtracyjne służą do oczyszczania wód pitnych i przemysłowych oraz ścieków. 
Zostały udokumentowane w złożu „Panoszów”. Zasoby tego złoża oszacowano na 172 tys. ton, 
co stanowi aż 63% zasobów krajowych. Złoże to nie jest eksploatowane 

 

SUROWCE CHEMICZNE 
Sól kamienna  

Na terenie województwa występuje 1 udokumentowane złoże soli kamiennej o 
wstępnie rozpoznanych zasobach w rejonie Rybnika-Żor-Orzesza. Sól występuje tu w 
osadach mioceńskich  serii gipsowo-solnej. Powierzchnia złoża obejmuje 70km2. Zasoby 
bilansowe tego złoża szacowane są na ponad 2 mln ton. Złoże nie podlega eksploatacji. 

 

 
TORFY 

W województwie występują 3 udokumentowane złoża torfów w okolicach Kłobucka, 
Pszczyny i Cieszyna. Ich zasoby bilansowe wynoszą 127 tys m3, a zasoby przemysłowe 117 
tys m3.  Eksploatacji podlegają 2 złoża – Rudołtowice i Zabłocie.  
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Tabela III.2.1/1  Wykaz złóż węgla kamiennego w województwie śląskim

Nazwa

Informacje o 
metanie jako 

kopalinie 
towarzyszącej Zagospodarowanie

Informacje o zasobach 
pozabilansowych

Andaluzja 0 Z tylko pzb
Anna 0 E
Anna-Pole Południowe * R
Barbara (dośw.) *
Barbara-Chorzów * Z
Bielszowice * E
Bobrek-Miechowice 0 Z tylko pzb
Bolesław Śmiały 0 Z tylko pzb
Bolesław Śmiały-rej. Wsch. 0 R
Borynia * E
Brzezinka * R
Brzeziny 0 E
Budryk * E
Bytom I 0 Z tylko pzb
Bytom II 0 E
Bytom III 0 E
Bzie-Dębina * R
Centrum 0 E
Centrum-Szombierki 0 Z tylko pzb
Chudów-Paniowy * P
Chwałowice 0 E
Czeczott 0 E
Czeczott-pole zachód 0 E
Ćwiklice * P
Dębieńsko 0 Z tylko pzb
Gliwice 0 Z tylko pzb
Gołkowice 0 R
Grodziec 0 Z tylko pzb
Halemba * E
Halemba II * E
Jadwiga 0 Z tylko pzb
Jadwiga (2) 0 R
Jan Kanty 0 Z
Janina 0 E
Jankowice * E
Jas-Mos * E
Jaworzno 0 E
Jejkowice 0
Jowisz 0 Z
Julian 0 Z tylko pzb
Katowice 0 Z tylko pzb
Kazimierz-Juliusz 0 E
Kleofas 0 E
Knurów * E
Kobiór-Pszczyna 0 P
Krupiński * E
Lędziny * R
Libiąż-Dąb 0 R
Łaziska * E
Makoszowy 0 E
Marcel * E



Marcel-Ruch 1 Maja * Z tylko pzb
Międzyrzecze 0 P
Morcinek * Z tylko pzb
Murcki+pr. kop. Mikołów * E+R
Mysłowice 0 E
Niwka-Modrzejów 0 Z tylko pzb
Paruszowiec 0 R
Paryż 0 Z tylko pzb
Pawłowice - rej. * R
Piast 0 E
Piekary 0 E
Pilchowice 0 P
Pniówek * E
Pokój 0 E
Polska-Wirek 0 E
Porąbka-Klimontów 0 Z tylko pzb
Powstańców Śląskich 0 Z tylko pzb
Pyskowice 0 P
Rozalia 0 Z tylko pzb
Rozbark 0 Z tylko pzb
Rybn.-Jastrz.(pole rez.) 0 R
Rydułtowy 0 E
Rymer 0 Z tylko pzb
Saturn 0 Z tylko pzb
Siemianowice (p.rez.) 0 R
Siemianowice OG Szop.I 0 Z tylko pzb
Siemianowice OGSi.I,II 0 Z tylko pzb
Siersza 0 Z tylko pzb
Siersza (obsz.rez.) 0 R
Silesia * E
Silesia-Dankowice-Jawiszowice * R
Sosnowiec 0 Z tylko pzb
Sośnica * E
Staszic * E
Studzienice * R
Studzionki-Mizerów 0 P
Sumina 0 P
Szczygłowice * E
Śląsk * E
Śląsk-Pole Panewnickie * R
Warszowice-Pawłowice Płn. * R
Wesoła * E
Wieczorek * E
Wojkowice 0 Z tylko pzb
Wujek 0 E
Wujek-część południowa * R
Wujek-Stara Ligota * E
Za rowem bełckim 0 R
Zebrzydowice * P
Ziemowit * E
Ziemowit Pole Wschód 0
Zofiówka * E
Żory * Z tylko pzb
Żory-Suszec 0 R

Objaśnienia: * - występowanie metanu, E-złoże zagospodarowane-eksploatowane, P - złoże o zasobach 
rozpoznanych  wstępnie, R-złoże o zasobach rozpoznanych szczegółowo, Z - złoże zaniechane



Tabela III.2.1/8  Wykaz złóż surowców skalnych.

Nazwa Kopalina
Powierzchnia 

złoża

Stan 
zagospo-
darowania Metan

Brudzowice dolomity 106.90 E
Chruszczobród dolomity 96.09 R
Chruszczobród I dolomity 5 - 25 ha R
Jaworzno-Ciężkowice dolomity 25 - 100 ha P
Ząbkowice Będzińskie I dolomity 25 - 100 ha E
Ząbkowice Będzińskie II dolomity 5 - 25 ha P
Patoka II gliny ceramiczne kamionkowe 5 - 25 ha R
Brenna-Beskid kamienie drogowe i budowlane 5 - 25 ha P
Brenna-Jarząbek kamienie drogowe i budowlane < 5 ha E
Brenna-Leśniczówka kamienie drogowe i budowlane 5 - 25 ha R
Byczyna kamienie drogowe i budowlane 25 - 100 ha P *
Głębiec kamienie drogowe i budowlane < 5 ha E *
Imielin kamienie drogowe i budowlane 25 - 100 ha E *
Imielin-Północ kamienie drogowe i budowlane 5 - 25 ha E *
Imielin-Rek kamienie drogowe i budowlane 25 - 100 ha E *
Jasienica-Jaworze kamienie drogowe i budowlane 5 - 25 ha P
Kamesznica I kamienie drogowe i budowlane < 5 ha R
Leszna Górna kamienie drogowe i budowlane 25 - 100 ha E *
Łodygowice kamienie drogowe i budowlane < 5 ha E
Oblaziec-Gahura kamienie drogowe i budowlane 5 - 25 ha E *
Podwarpie kamienie drogowe i budowlane 25 - 100 ha E *
Tokarzówka kamienie drogowe i budowlane < 5 ha E
Nowa Wioska kamienie drogowe i budowlane 37.40 E *
Podleśna kamienie drogowe i budowlane 54.20 E *
Aleksandria kruszywo naturalne 5 - 25 ha E
Babice kruszywo naturalne 25 - 100 ha E
Bieńkowice Wschód kruszywo naturalne 195.04 R
Bieńkowice Zachód kruszywo naturalne 107.19 R
Bijasowice-obszar A kruszywo naturalne 25 - 100 ha R
Bijasowice-obszar B kruszywo naturalne 25 - 100 ha P
Bijasowice-obszar C kruszywo naturalne 5 - 25 ha P
Bojszowy kruszywo naturalne 25 - 100 ha P
Bojszowy II kruszywo naturalne 168.22 P
Boronów kruszywo naturalne 5 - 25 ha Z
Brzezie n/Odrą kruszywo naturalne 264.96 E
Buków A kruszywo naturalne 5 - 25 ha E
Buków II kruszywo naturalne 5 - 25 ha E
Buków IV kruszywo naturalne 25 - 100 ha R
Cieszowa IV kruszywo naturalne 5 - 25 ha E
Ciężkowice kruszywo naturalne 25 - 100 ha P
Cisówka kruszywo naturalne 5 - 25 ha R
Czarna Wieś kruszywo naturalne < 5 ha T
Filipczyk-Jańczyk kruszywo naturalne < 5 ha E
Gardawice kruszywo naturalne 5 - 25 ha E
Gardawice - G kruszywo naturalne 5 - 25 ha E
Gardawice - J kruszywo naturalne 5 - 25 ha E
Glinica kruszywo naturalne 25 - 100 ha E
Godów II kruszywo naturalne 5 - 25 ha E
Gorzyce kruszywo naturalne 117.29 R



Gotartowice-Żory kruszywo naturalne 112.81 P
Górki Śląskie kruszywo naturalne 5 - 25 ha R
Grabówka II kruszywo naturalne < 5 ha E
Grabówka III kruszywo naturalne < 5 ha E
Hutka kruszywo naturalne 25 - 100 ha P
Hutka I kruszywo naturalne < 5 ha E
Hutka II kruszywo naturalne < 5 ha E
Jawornica kruszywo naturalne 104.97 E
Kaniów kruszywo naturalne 25 - 100 ha E
Kaniów III kruszywo naturalne 25 - 100 ha P
Karczewice kruszywo naturalne < 5 ha T
Kończyce Wielkie kruszywo naturalne 25 - 100 ha T
Kończyce Wielkie II kruszywo naturalne 5 - 25 ha E
Krasawa II kruszywo naturalne 5 - 25 ha P
Kuleje kruszywo naturalne 78.86 P
Lubojenka kruszywo naturalne 178.03 P
Lubomia III kruszywo naturalne 85.46 E
Łagiewniki Wielkie kruszywo naturalne 5 - 25 ha T
Łaziska Rybnickie kruszywo naturalne 25 - 100 ha R
Łękawica kruszywo naturalne 5 - 25 ha P
Łobodno kruszywo naturalne 105.25 P
Łutowiec kruszywo naturalne 5 - 25 ha E
Łysa Górka kruszywo naturalne 25 - 100 ha P
Masłońskie kruszywo naturalne 25 - 100 ha P
Międzyrzecze kruszywo naturalne 25 - 100 ha P
Międzyrzecze II kruszywo naturalne < 5 ha E
Mszana kruszywo naturalne 5 - 25 ha R
Mysłów kruszywo naturalne 5 - 25 ha T
Ostrowy A kruszywo naturalne < 5 ha R
Pierzchno kruszywo naturalne < 5 ha E
Pilchowice kruszywo naturalne 5 - 25 ha Z
Pilchowice I kruszywo naturalne 5 - 25 ha E
Piwon kruszywo naturalne 5 - 25 ha P
Przymiłowice kruszywo naturalne < 5 ha E
Racibórz - Roszków kruszywo naturalne 25 - 100 ha E
Racibórz I - Zbiornik kruszywo naturalne 115.76 P
Racibórz I i II kruszywo naturalne 25 - 100 ha R
Racibórz II - Zbiornik kruszywo naturalne 311.86 P
Racibórz III - Zbiornik kruszywo naturalne 25 - 100 ha P
Racibórz IV - Zbiornik kruszywo naturalne 25 - 100 ha P
Racibórz-Zbiornik Górny kruszywo naturalne 317.08 E
Rej. Lgota Górna kruszywo naturalne 824.70 P
Rej. Wielopola kruszywo naturalne 25 - 100 ha R
Rębielice Królewskie kruszywo naturalne 131.96 R
Roszków A kruszywo naturalne 5 - 25 ha T
Roszków B kruszywo naturalne 5 - 25 ha T
Ruda kruszywo naturalne 220.70 R
Ruda I kruszywo naturalne 25 - 100 ha R
Skrajnica kruszywo naturalne < 5 ha E
Starokrzepice kruszywo naturalne 25 - 100 ha R
Suszec kruszywo naturalne 25 - 100 ha P
Szeligowiec kruszywo naturalne 5 - 25 ha E
Szeligowiec II kruszywo naturalne 5 - 25 ha R
Turze kruszywo naturalne 177.71 P
Wesoła kruszywo naturalne 5 - 25 ha P
Wieprz kruszywo naturalne 25 - 100 ha P



Wola kruszywo naturalne 25 - 100 ha R
Woszczyce kruszywo naturalne 5 - 25 ha R
Zabełków kruszywo naturalne 25 - 100 ha R
Zaborze kruszywo naturalne 25 - 100 ha E
Zagórze kruszywo naturalne < 5 ha E
Zawada II kruszywo naturalne < 5 ha E
Zawada Książęca-Łęg kruszywo naturalne 25 - 100 ha R
Masłońskie piaski formierskie 25 - 100 ha P
Zaborze piaski formierskie 25 - 100 ha P
Zawisna piaski formierskie 25 - 100 ha T
Zawisna II piaski formierskie 5 - 25 ha T
Zawisna IV piaski formierskie 25 - 100 ha E

Ogrodzieniec
piaski kwarcowe do prod. cegły 
wap.-pias. 25 - 100 ha P

Błędów - blok I piaski podsadzkowe 569.44 R
Bór (Wschód) piaski podsadzkowe 224.81 E *
Bór (Zachód) piaski podsadzkowe 423.25 E *
Brynica piaski podsadzkowe 192.33 R
Chechło piaski podsadzkowe 1067.70 R
Kuźnica Warężyńska piaski podsadzkowe 1121.16 E *
Ochojec piaski podsadzkowe 1310.09 R
Pust. Błędowska (obsz. pozost.) piaski podsadzkowe 807.82 T *
Rozkówka piaski podsadzkowe 25 - 100 ha R
Siersza-Misiury piaski podsadzkowe 532.08 E *
Smolnica piaski podsadzkowe 79.22 R
Strzybnica piaski podsadzkowe 639.39 P
Szczakowa pole II piaski podsadzkowe 2756.75 E *
Szczakowa pole III piaski podsadzkowe 1541.93 R
Szczakowa-Maczki piaski podsadzkowe 728.62 R
Tworóg Mały piaski podsadzkowe 595.69 R
Zebrzydowice piaski podsadzkowe 25 - 100 ha P
Alina sur. ilaste ceramiki budowlanej < 5 ha E
Anna 1 sur. ilaste ceramiki budowlanej < 5 ha E
Bielszowice II sur. ilaste ceramiki budowlanej < 5 ha T
Bielszowice-Ruda Śląska sur. ilaste ceramiki budowlanej 5 - 25 ha T
Bierna sur. ilaste ceramiki budowlanej < 5 ha T
Blanowice A sur. ilaste ceramiki budowlanej < 5 ha E
Blanowice B sur. ilaste ceramiki budowlanej < 5 ha R
Bogumiła sur. ilaste ceramiki budowlanej < 5 ha E
Brzeziny I sur. ilaste ceramiki budowlanej < 5 ha Z
Brzeziny-Kolonia 2 sur. ilaste ceramiki budowlanej < 5 ha E
Buków A sur. ilaste ceramiki budowlanej 5 - 25 ha E
Buków II sur. ilaste ceramiki budowlanej 5 - 25 ha T
Dąbrowa Narodowa sur. ilaste ceramiki budowlanej < 5 ha P
Gnaszyn sur. ilaste ceramiki budowlanej 25 - 100 ha E
Gnaszyn Górny sur. ilaste ceramiki budowlanej < 5 ha E
Gorzyce sur. ilaste ceramiki budowlanej 25 - 100 ha P
Grodzisko sur. ilaste ceramiki budowlanej < 5 ha E
Gródków-Łagisza sur. ilaste ceramiki budowlanej 5 - 25 ha R
Kawki sur. ilaste ceramiki budowlanej < 5 ha T
Kawodrza sur. ilaste ceramiki budowlanej 5 - 25 ha E
Kawodrzanka sur. ilaste ceramiki budowlanej < 5 ha T
Kochłowice II sur. ilaste ceramiki budowlanej 5 - 25 ha P
Kopciowice sur. ilaste ceramiki budowlanej 25 - 100 ha P
Kostrzyna II sur. ilaste ceramiki budowlanej < 5 ha T
Kotary sur. ilaste ceramiki budowlanej < 5 ha T



Kotary 2 sur. ilaste ceramiki budowlanej < 5 ha T
Kozakowice sur. ilaste ceramiki budowlanej 5 - 25 ha R
Kozłowa Góra II sur. ilaste ceramiki budowlanej 5 - 25 ha P
Leszczyński sur. ilaste ceramiki budowlanej < 5 ha E
Leśna sur. ilaste ceramiki budowlanej 5 - 25 ha E
Ligota-Katowice sur. ilaste ceramiki budowlanej 5 - 25 ha R
Lipie Sląskie-Lisowice sur. ilaste ceramiki budowlanej 5 - 25 ha T
Łąka sur. ilaste ceramiki budowlanej < 5 ha E
Łęg sur. ilaste ceramiki budowlanej 5 - 25 ha E
Michalina sur. ilaste ceramiki budowlanej 5 - 25 ha E
Miedary sur. ilaste ceramiki budowlanej < 5 ha T
Mikołów-Emma sur. ilaste ceramiki budowlanej < 5 ha Z
Ogrodzieniec H sur. ilaste ceramiki budowlanej < 5 ha E
Ogrodzieniec I i II sur. ilaste ceramiki budowlanej 5 - 25 ha E
Pacanów 1 sur. ilaste ceramiki budowlanej < 5 ha E
Pacanów 2 sur. ilaste ceramiki budowlanej < 5 ha T
Pacanów 3 sur. ilaste ceramiki budowlanej < 5 ha E
Pacanów 4 sur. ilaste ceramiki budowlanej < 5 ha E
Panoszów sur. ilaste ceramiki budowlanej 5 - 25 ha R
Parchownia sur. ilaste ceramiki budowlanej < 5 ha E
Patoka sur. ilaste ceramiki budowlanej 5 - 25 ha E
Racibórz sur. ilaste ceramiki budowlanej 25 - 100 ha T
Racibórz 1 i 2 sur. ilaste ceramiki budowlanej 25 - 100 ha Z
Radoszewnica sur. ilaste ceramiki budowlanej < 5 ha E
Rydułtowy sur. ilaste ceramiki budowlanej 5 - 25 ha E
Sierakowice sur. ilaste ceramiki budowlanej 5 - 25 ha E
Sierakowice II sur. ilaste ceramiki budowlanej 25 - 100 ha P
Sitko-Mikołów sur. ilaste ceramiki budowlanej 5 - 25 ha Z
Stara Wieś sur. ilaste ceramiki budowlanej 5 - 25 ha E
Stare Gliwice sur. ilaste ceramiki budowlanej < 5 ha R
Strumień sur. ilaste ceramiki budowlanej < 5 ha T
Strzebiń sur. ilaste ceramiki budowlanej < 5 ha R
Wesoła sur. ilaste ceramiki budowlanej 5 - 25 ha R
Wodzisław Śląski sur. ilaste ceramiki budowlanej < 5 ha E
Woźniki Śląskie sur. ilaste ceramiki budowlanej < 5 ha E
Wrzosowa sur. ilaste ceramiki budowlanej < 5 ha E
Wrzosowa 1 sur. ilaste ceramiki budowlanej < 5 ha T
Zawiercie sur. ilaste ceramiki budowlanej 25 - 100 ha P
Zofia sur. ilaste ceramiki budowlanej < 5 ha E
Żarki II sur. ilaste ceramiki budowlanej 5 - 25 ha P
Żarki nr 3 sur. ilaste ceramiki budowlanej < 5 ha E
Żory A sur. ilaste ceramiki budowlanej < 5 ha R
Grodziec sur. ilaste do produkcji cementu 5 - 25 ha R
Wiek II sur. ilaste do produkcji cementu 5 - 25 ha R
Wręczyca-Grodzisko sur. ilaste do produkcji cementu 5 - 25 ha R
Wysoka IV sur. ilaste do produkcji cementu 25 - 100 ha R
Mstów wapienie i margle przem. cem. 84.99 R
Cisownica wapienie i margle przem. cem. < 5 ha P
Góra Siewierska wapienie i margle przem. cem. 25 - 100 ha R
Kamyce wapienie i margle przem. cem. 25 - 100 ha R
Latosówka-Rudniki II wapienie i margle przem. cem. 5 - 25 ha E *
Niegowonice II wapienie i margle przem. cem. 25 - 100 ha P
Rudniki-Jaskrów wapienie i margle przem. cem. 25 - 100 ha P
Sadowa Góra II wapienie i margle przem. cem. 25 - 100 ha R
Brudzowice wapienie i margle przem. wap. 41.33 R
Choroń wapienie i margle przem. wap 170.66 P



Miedźno wapienie i margle przem. wap 25 - 100 ha P
Mykanów wapienie i margle przem. wap 25 - 100 ha P
Niegowonice-Rokitno wapienie i margle przem. wap 25 - 100 ha P
Rudniki-Rędziny wapienie i margle przem. wap 25 - 100 ha R
Rzeniszów wapienie i margle przem. wap < 5 ha R
Żuraw wapienie i margle przem. wap 142.16 P

Objaśnienia: * - występowanie metanu, E-złoże zagospodarowane-eksploatowane, T-złoże zagospodarowane 
eksploatowane okresowo,P - złoże o zasobach rozpoznanych  wstępnie, R-złoże o zasobach rozpoznanych szczegółowo, Z 


