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następujące zadania państwa:
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•

• koordynuje i wykonuje prace z zakresu kartografii
Mapa
Geośrodowiskowa
geologicznej
oraz wykonuje pracePolski
pilotażowe z tego
zakresu;
Rozpoznanie
i weryfikacja obszarów prognostycznych
• gromadzi, udostępnia, przetwarza i archiwizuje
występowania kruszywa piaskowo-żwirowego
informację geologiczną;

• •Monitoring
Odkrywkowej
Eksploatacji Kopalin
prowadzi bazy danych
geologicznych;
• koordynuje zadania z zakresu ochrony
georóżnorodności oraz geologii środowiskowej;

dla

Mapa Geośrodowiskowa Polski w skali 1:50 000

Cechy charakterystyczne MGśP (II)
• pokrycie dla całej Polski (1085 arkuszy)
• ciągła cyfrowa baza danych przestrzennych
• najnowsze dane przestrzenne pozyskiwane z
ośrodków zewnętrznych
• generowanie wydruków ploterowych dla określonego
zasięgu (gmina, powiat, województwo)

Dyrektywa INSPIRE (Dz.U. L 108 z 25.4.2007)
Ustawa o infrastrukturze informacji przestrzennej
(Dz.U. 2010 nr 76 poz. 489)

Warstwy
• Mapa geologiczna-gospodarcza
Polski (edycja
1997–2004)
MGŚP
autorskie
MGŚP
GDOŚ
• Mapa geośrodowiskowa Polski (edycja 2002–2012)
• Mapa geośrodowiskowa Polski (II) (edycja 2013–2019)

PIG -MIDAS,
SOPO

+ UZUPEŁNIENIE O NOWE ATRYBUTY I INFORMACJE
+ DOSTOSOWANIE DO POTRZEB PREZENTACJI KARTOGRAFICZNEJ

Mapa Geośrodowiskowa Polski w skali 1:50 000
A
PLANSZA B

Warstwy tematyczne:
ZAGROŻENIA POWIERZCHNI ZIEMII
1.
KOPALINY
5. ANTROPOPRESJA
– przedsięwzięcia
uciążliwe/potencjalnie uciążliwe (aktualizacja)
2. WODY POWIERZCHNIOWE i PODZIEMNE
6. NATURALNA BARIERA IZOLACYJA w obszarach
3. bezkolizyjnych
OBIEKTY I FORMY PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWE
lokalizacje predysponowane pod przedsięwzięcia
OBJĘTE
OCHRONĄ
PRAWNĄ
uciążliwe
lub mogące
negatywnie oddziaływać
7.
PREDYSPONOWANE
POD SKŁADOWISKA
4. OBSZARY
UŻYTKOWANIE
TERENU i WARUNKI
BUDOWLANE
ODPADÓW
w obszarach bezkolizyjnych
8. STAN GEOCHEMICZNY ŚRODOWISKA
(gleby, osady wodne, jakość wód powierzchniowych)

Mapa Geośrodowiskowa Polski w skali 1:50 000
WARSTWA NORMATYWNA „KOPALINY” (2008–2015)
Obszar perspektywiczny – występowanie skał i naturalnych płynów o cechach kopalin,
a geologiczno-górnicze warunki nie wykluczają możliwości ich eksploatacji
Obszar prognostyczny - występowanie kopalin w ramach obszaru perspektywicznego,
o określonych zasobach w kat. D1
Obszar negatywnego rozpoznania – brak poszukiwanej kopaliny lub niespełnione kryteria
bilansowości

Punkt niekoncesjonowanej eksploatacji kopalin – miejsce, w którym jest lub była
prowadzona eksploatacja bez wymaganej koncesji

Mapa Geośrodowiskowa Polski w skali 1:50 000
WARSTWA NORMATYWNA „KOPALINY” (2008–2015)
http://emgsp.pgi.gov.pl/emgsp/

PROGNOZY, PERSPEKTYWY, NEGATY grup kopalin:
SUROWCE ENERGETYCZNE: węgle; metan pokładów węgli;
SUROWCE METALICZNE: rudy miedzi, cynku i ołowiu
SUROWCE CHEMICZNE: sole kamienne, baryt, diatomity;
SUROWCE SKALNE:
kopaliny okruchowe: kopaliny naturalne piaskowo-żwirowe; piaski
kwarcowe d/p cegły wapienno-piaskowej i betonów komórkowych;
piaski formierskie;
kopaliny ilaste: gliny ceramiczne – białowypalające się, kamionkowe,
ogniotrwałe; surowce ilaste – ceramiki budowlanej, d/p cementu, d/p
kruszywa lekkiego;
kopaliny węglanowe: dolomity; wapienie; kreda jeziorna / gytia
wapienna;
kamienie łamane i bloczne
inne: gipsy, anhydryty, bursztyny, torfy, skalenie, kwarce

3549 obszarów prognostycznych
7446 obszarów perspektywicznych
700 obszarów negatywnego rozpoznania

Mapa Geośrodowiskowa Polski w skali 1:50 000
WARSTWA NORMATYWNA „KOPALINY” (2008–2015) – OBSZARY ZWERYFIKOWANE
Szczegółowe rozpoznanie zasobów kruszywa
piaskowo-żwirowego
wzdłuż planowanych dróg ekspresowych i
autostrad oraz wokół wybranych aglomeracji
miejskich.
Cel opracowania:
Zabezpieczenie bazy surowcowej dla
drogownictwa i budownictwa z zachowaniem
minimalizacji kosztów transportu.
Zakres danych:
• Obszary prognostyczne (zweryfikowane)
• Obszary negatywnego rozpoznania
(zweryfikowane)

Mapa Geośrodowiskowa Polski w skali 1:50 000
WARSTWA NORMATYWNA „KOPALINY” (2008–2015) – OBSZARY ZWERYFIKOWANE
 wzdłuż wybranych odcinków planowanych
autostrad i dróg ekspresowych:
Przebadano: 40369,76 ha
Ilość zasobów: 6,7 MLD TON

 wokół aglomeracji miejskich
Przebadano: 14 232,17 ha
Ilość zasobów 2,3 MLD TON
Łącznie w ramach projektu wyznaczono
9 MLD TON kruszyw piaskowo-żwirowych

Rozpoznanie i weryfikacja obszarów prognostycznych dla występowania kruszywa
piaskowo-żwirowego (2021–2024) – Kontynuacja warstwy normatywnej „KOPALINY”
Założenia projektu:
• opracowania w ujęciu wojewódzkim
• nie mniej niż 15 projektów/dokumentacji
• spójność metodyki z pracami z lat 2008–2015
• integracja danych z baza WN Kopaliny
Korzyści:
• rozpoznanie zasobów kruszyw piaskowo-żwirowych
w sąsiedztwie przewidzianych inwestycji
• uzyskanie ciągłej bazy dla obszaru całego kraju i
powiększenie prognozowanej bazy zasobowej dla
kruszyw piaskowo-żwirowych
• wykorzystanie istniejących narzędzi i usług
sieciowych
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Mapa Geośrodowiskowa Polski w skali 1:50 000
WARSTWA NORMATYWNA „KOPALINY” (2008–2015) – NIEKONCESJONOWANA
EKSPLOATACJA KOPALIN

KRYTERIA:
1. wyrobiska o powierzchni powyżej 100 m2,
2. minimalna długość ściany eksploatacyjnej w wyrobisku stokowym – 10 m,
3. wyraźne ślady świeżej eksploatacji (nie starszej niż 5 lat) - (art. 143 ust 1).

Zinwentaryzowano około 3700 punktów niekoncesjonowanej eksploatacji (PNE)

Monitoring Odkrywkowej Eksploatacji Kopalin (2019–2022)

Założenia:

Kryteria:
 niekoncesjonowana eksploatacja:
1. wyrobiska o powierzchni powyżej 100 m2
• poza granicami udokumentowanych złóż
2. minimalna długość ściany eksploatacyjnej
• w granicach udokumentowanych złóż
w wyrobisku stokowym – 10 m
(bez koncesji)
 nieprawidłowości w działalności wydobywczej w
3. wyraźne ślady świeżej eksploatacji
granicach złóż zagospodarowanych
(nie starszej niż 5 lat)
• eksploatacja poza granicami złóż/obszarów
i terenów górniczych
• eksploatacja po upływie ważności koncesji
 niezgodność rzeczywistego stanu zagospodarowania złóż
w stosunku do danych z bazy MIDAS
 kontrola stanu rekultywacji złóż na których zakończono
eksploatację

Monitoring Odkrywkowej Eksploatacji Kopalin (2019–2022)
nielegalne
PNE
brak
–rekultywacji
poza
w
granicach
składowanie
udokumentowanymi
wyrobiska
udokumentowanych
odpadówzłożamizłóż (bez koncesji)

SKUTKI:
Niekontrolowany ubytek w bilansie
zasobów naturalnych kraju,
Zmniejszanie przychodów Skarbu
Państwa oraz powstanie tzw. „szarej”
strefy zatrudnienia,
Niekontrolowane użytkowanie i
degradacja gruntów,
Nieodwracalne przekształcenia
środowiskowe na skutek braku prac
rekultywacyjnych,
Tworzenie warunków do nielegalnego
składowania odpadów.

Monitoring Odkrywkowej Eksploatacji Kopalin (2019–2022)

Etapy prac:
Prace kameralne – analiza obszaru powiatu
 bazy danych (MIDAS, ROG, Bilans…, MGśP)
 zdjęcia lotnicze i satelitarne (Geoportal, Google Earth, Lidar)
1. Analiza udokumentowanych złóż
• złoża zagospodarowane (zasięg eksploatacji)
• złoża zaniechane/wybilansowane (stan rekultywacji wyrobiska)
2. Analiza miejsc podejrzanych o prowadzenie niekoncesjonowanej eksploatacji
(potencjalne PNE) – w granicach udokumentowanych złóż i poza nimi
3. Analiza PNE zinwentaryzowanych w latach 2009–2015 (w ramach WN_Kopaliny)

Prace terenowe – kontrola miejsc wytypowanych na etapie prac kameralnych (film)

Monitoring Odkrywkowej Eksploatacji Kopalin (2019–2022)
Opracowania raportu z monitoringu
 Cyfrowa, baza danych
przestrzennych (GIS)
 Tekst raportu
 Załącznik graficzny (mapa)
 Załączniki tabelaryczne

http://emgsp.pgi.gov.pl/emgsp
http://emgsp.pgi.gov.pl/raporty
https://geolog.pgi.gov.pl/

Mapa Geośrodowiskowa Polski (III) (2021–2022)

•
•
•

Aktualizacja instrukcji
waloryzacja zasobowo-jakościowa dla złóż niezagospodarowanych
zmiana założeń oceny warunków budowlanych podłoża w oparciu o najnowsze dane
rezygnacja z przedstawiania informacji nieaktualnych i niepewnych


•
•
•

Prezentacja danych
mapy dla wybranych obszarów (powiat, gmina, itp.) w skalach 1:25 000–1:100 000
mapy w cięciu arkuszowym w skali 1:50 000
mapy z dowolnie wybranym przez użytkowników zakresem tematycznym – spośród
danych zestawionych w obowiązującej Instrukcji

Prezentacja została opracowana w ramach zadania:
„Współpraca krajowa w zakresie geologii i promocja działań państwowej służby
geologicznej w latach 2021 – 2023”
i została sfinansowana z środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej

