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Natura 2000 to euro-
pejska sieæ obszarów
chronionych. Podstaw¹
prawn¹ do jej utworze-
nia by³y dwie dyrekty-
wy Unii Europejskiej:
dyrektywa 79/403/EEC,
tzw. ptasia — dotycz¹ca
ochrony dzikich ptaków
i dyrektywa 92/43/EEC,
tzw. siedliskowa — do-
tycz¹ca ochrony natural-

nych siedlisk dzikiej fauny i flory. W ka¿dym pañstwie
cz³onkowskim prawo krajowe jest dostosowywane do
zaleceñ dyrektyw UE. Polskim aktem prawnym
odnosz¹cym siê do wymienionych dyrektyw jest ustawa o
ochronie przyrody oraz zwi¹zane z ni¹ rozporz¹dzenia.

Sieæ obszarów Natura 2000 w Polsce

Sieæ obszarów Natura 2000 ma docelowo stworzyæ
spójny system obszarów Paneuropejskiej Sieci Ekologicz-
nej (PEEN), wa¿nych ze wzglêdu na zachowanie ró¿no-
rodnoœci biologicznej i krajobrazowej Europy, w tym
ochronê rzadkich ekosystemów oraz gatunków. Obszary
wyznaczone w Polsce nale¿¹ do 2 spoœród 8 regionów bio-
geograficznych Europy: kontynentalnego (wiêkszoœæ
obszarów) i alpejskiego (obszary na terenie Karpat). S¹ to
zarówno tereny prawnie chronione (np. parki narodowe,
rezerwaty, parki krajobrazowe), jak i obszary, których nie
planowano obj¹æ ochron¹ (np. obszary o zró¿nicowanym
krajobrazie rolniczym i du¿ej ró¿norodnoœci gatunkowej).
W Polsce w ramach sieci Natura 2000 ochron¹ zosta³y
objête wszystkie parki narodowe, 75% parków krajobrazo-
wych i 56% rezerwatów. Parki narodowe stanowi¹ 6,9%
powierzchni obszarów sieci Natura 2000 wyznaczonych w
Polsce, parki krajobrazowe — oko³o 33,5%, rezerwaty —
2%, obszary chronionego krajobrazu — 26,1%, a otuliny
parków narodowych i krajobrazowych — 6,8 %. Pozosta³a
czêœæ obszarów Natura 2000 (24,8%) to g³ównie tereny
rolne oraz nale¿¹ce do Lasów Pañstwowych.

W sieci Natura 2000 wyró¿nia siê dwa typy obszarów:
� Obszary Specjalnej Ochrony — OSO (Special Pro-

tection Areas — SPAs), tworzone ze wzglêdu na
ochronê gatunków ptaków wymienionych w I za-
³¹czniku dyrektywy ptasiej;

� Specjalne Obszary Ochrony — SOO (Special Areas
of Conservation — SACs), tworzone w celu ochrony
siedlisk gatunków wymienionych w za³¹czniku I i II
dyrektywy siedliskowej.

Spoœród wszystkich OSO i SOO Komisja Europejska
ma wybraæ Obszary o Znaczeniu Wspólnotowym — OZW
(Sites of Community Importance), które utworz¹ spójn¹ eko-
logicznie sieæ, a ich ochrona w celu zachowania siedlisk i
gatunków bêdzie mia³a znaczenie priorytetowe.

W Polsce Obszary Specjalnej Ochrony ptaków (OSO)
zosta³y wyznaczone Rozporz¹dzeniem Ministra Œrodowi-
ska w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura
2000. W rozporz¹dzeniu tym okreœlono nazwy obszarów,
po³o¿enie administracyjne, granice oraz cel i przedmiot
ochrony, a tak¿e wyznaczono osobê sprawuj¹c¹ nad nimi
nadzór. Do koñca czerwca 2007 r. ustanowiono w Polsce
72 OSO i 184 SOO, które ³¹cznie zajmowa³y oko³o 12,8%
powierzchni kraju. Listê tych obszarów przedstawiono do
zaopiniowania Komisji Europejskiej. W lipcu 2007 r. rz¹d
oceni³ stan realizacji sieci obszarów Natura 2000 i w³¹czy³
do niej nowo wyznaczone obszary — 17 Obszarów Spe-
cjalnej Ochrony ptaków i 75 Specjalnych Obszarów
Ochrony siedlisk, przez co udzia³ OSO i SOO w
powierzchni Polski wzrós³ do 18,5%. Oprócz listy obsza-
rów OSO i SOO zaakceptowanych przez rz¹d istnieje dodat-
kowo lista obszarów wytypowanych do ochrony przez
organizacje pozarz¹dowe. Jest to tzw. Lista cieni (Shadow
list), na któr¹ zosta³o wpisanych 69 Obszarów Specjalnej
Ochrony ptaków (12 z nich zosta³o oficjalnie zaakceptowa-
nych przez rz¹d w lipcu 2007 r.) i 152 Specjalne Obszary
Ochrony siedlisk.

Zgodnie z zaleceniami Komisji Europejskiej i ze zno-
welizowanym polskim prawem ochrony przyrody wszyst-
kie obszary sieci Natura 2000 (bez wzglêdu na to, czy
zosta³y wyznaczone czy s¹ dopiero projektowane, posia-
daj¹ plan ochrony czy nie) podlegaj¹ ochronie prawnej i do
czasu podjêcia przez Komisjê Europejsk¹ stosownych
decyzji s¹ traktowane tak, jakby zosta³y faktycznie wyzna-
czone. Dotyczy to równie¿ obszarów z Shadow list. Konse-
kwencj¹ tego mog¹ byæ utrudnienia w lokalizacji w ich
obrêbie nowych inwestycji.

Dla ka¿dego obszaru jest sporz¹dzany Specjalny For-
mularz Danych (SFD), które dok³adnie okreœlaj¹ siedliska
i gatunki podlegaj¹ce ochronie, ich status prawny, charak-
terystykê geograficzn¹, a tak¿e potencjalne zagro¿enia.
Wszystkie obszary s¹ oznaczone kodem sk³adaj¹cym siê z
trzech liter i szeœciu cyfr. Kod obszarów OSO zaczyna siê
od liter PLB, obszarów SOO — od PLH, a obszarów
wspólnych — od PLC.

Z³o¿a kopalin
w obrêbie sieci obszarów Natura 2000

Na podstawie Bilansu zasobów kopalin i wód podziem-
nych w Polsce wed³ug stanu na dzieñ 31.12.2005 r. oraz
danych o obszarach sieci Natura 2000 (dokument Mini-
sterstwa Œrodowiska Konflikt obszary Natura 2000 —
z³o¿a udokumentowane, stan na 28.04.2006 r.) okreœlono
liczbê z³ó¿ wystêpuj¹cych w obrêbie sieci obszarów Natu-
ra 2000, ich zasoby oraz wielkoœæ wydobycia.

W obszarach sieci Natura 2000 znajduj¹ siê z³o¿a
kopalin dostarczaj¹ce surowców dla budownictwa i drogo-
wnictwa (przede wszystkim z grupy kamieni drogowych
i budowlanych oraz kruszyw), przemys³u cementowego i
wapienniczego (g³ównie wapienie, dolomity, margle i opo-
ki), rolnictwa (torfy), lecznictwa (torfy borowinowe i wody
lecznicze), a tak¿e hutnictwa (rudy Zn-Pb i Cu) oraz ener-
getyki (wêgle kamienne i brunatne, ropa i gaz ziemny).
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Z³o¿a te wystêpuj¹ w obrêbie:
� 41 OSO (spoœród 72 OSO wskazanych przez stronê

rz¹dow¹ — nazywanych dalej OSORP);
� 51 SOO (spoœród 184 SOO wskazanych przez stronê

rz¹dow¹ — nazywanych dalej SOORP);
� 5 obszarów wspólnych (których granice ca³kowicie

pokrywaj¹ siê), oznaczonych kodem PLC;
� 48 OSO (spoœród 69 OSO wskazanych przez organi-

zacje pozarz¹dowe — nazywanych dalej OSOeko);
� 94 SOO (spoœród 152 SOO wskazanych przez organi-

zacje pozarz¹dowe — nazywanych dalej SOOeko).
Procentowy udzia³ wymienionych grup OSO i SOO w

zbiorze obszarów Natura 2000 o udokumentowanych
z³o¿ach kopalin przedstawiono na ryc. 1.

W toku szacowania liczby z³ó¿ w obszarach Natura 2000
stwierdzono, ¿e niektóre z³o¿a znajduj¹ siê w obrêbie kilku
obszarów OSO lub SOO, np. jako pojedyncze obiekty
w obrêbie OSO lub SOO (w ca³oœci lub czêœciowo), jako
obiekty s¹siaduj¹ce z OSO lub SOO, jak równie¿ jako
zespó³ obiektów w obrêbie OSO lub SOO (ryc. 2). W przy-
padkach wystêpowania z³o¿a na wiêcej ni¿ jednym obsza-
rze (OSO lub SOO) do dalszych rozwa¿añ przyjmowano
tylko ten obszar, w obrêbie którego z³o¿e zajmuje wiêksz¹
powierzchniê. Wziêto równie¿ pod uwagê fakt, i¿ czêœæ ze
z³ó¿ wymienionych w dokumencie Ministerstwa Œrodowi-
ska (Konflikt obszary Natura 2000 — z³o¿a udokumento-
wane, stan na 28.04.2006 r.) zosta³a w ubieg³ych latach
skreœlona z ewidencji zasobów. W ten sposób wyelimino-
wano z rozwa¿añ 305 z³ó¿ powtarzaj¹cych siê w ewidencji
lub z niej wykreœlonych i unikniêto wielokrotnego sumo-
wania zasobów, a to umo¿liwi³o prawid³owe oszacowanie
potencjalnych strat wynikaj¹cych z zaniechania eksploata-
cji z³ó¿. Ustalono, ¿e w obrêbie obszarów Natura 2000
znajduj¹ siê 692 z³o¿a kopalin (ryc. 3A). Nastêpnie okre-
œlono stan ich zagospodarowania (ryc. 3A), wielkoœæ udo-
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Ryc. 1. Udzia³ procentowy poszczególnych kategorii OSO i SOO
w zbiorze obszarów Natura 2000 o udokumentowanych z³o¿ach
kopalin
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Ryc. 2. Schemat mo¿liwoœci wystêpowania z³ó¿ w obrêbie
obszarów sieci Natura 2000
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Ryc. 3. Diagramy ukazuj¹ce: A — liczbê z³ó¿ le¿¹cych w obrêbie sieci Natura 2000, B — ich zasoby bilansowe, C — zasoby
przemys³owe, D — wielkoœæ wydobycia: E — z³o¿e eksploatowane, G — podziemny magazyn gazu, P — z³o¿e o zasobach roz-
poznanych wstêpnie (kat. C2), R — z³o¿e o zasobach rozpoznanych szczegó³owo (w kat. A + B + C1), T — z³o¿e zagospodaro-
wane, eksploatowane okresowo, Z — z³o¿e o eksploatacji zaniechanej (wg Bilansu zasobów..., 2006)



kumentowanych zasobów bilansowych (ryc. 3B) i prze-
mys³owych (ryc. 3C) oraz wielkoœæ wydobycia (ryc. 3D).

W Bilansie zasobów... (2006) informacja o zasobach
z³ó¿ by³a podawana w tonach b¹dŸ w metrach szeœciennych.
Na potrzeby opracowanego algorytmu (Kulczycka & Henc-
lik, 2009), pozwalaj¹cego oceniæ straty wynikaj¹ce ze
zmniejszenia eksploatacji z³ó¿ znajduj¹cych siê w obrêbie
obszarów Natura 2000, zasoby wszystkich kopalin podano
w tonach, przeliczaj¹c metr szeœcienny na tony poprzez
pomno¿enie iloœci zasobów przez œredni ciê¿ar w³aœciwy
danej kopaliny.

Wœród z³ó¿ znajduj¹cych siê w obrêbie sieci Natu-
ra 2000 najliczniejsz¹ grupê stanowi¹ z³o¿a czynne (E). Ich
³¹czne zasoby przemys³owe wynosz¹ ponad 1,6 mld Mg
(ryc. 3). Na obszarach Natura 2000 wœród z³ó¿ udokumento-
wanych najwiêcej jest z³ó¿ o zasobach rozpoznanych szcze-
gó³owo — w kat. A + B + C1.

Ponad 60% z³ó¿ le¿y na terenach wyznaczonych przez
organizacje pozarz¹dowe — 36% w granicach OSOeko i
27% w obrêbie SOOeko. W trakcie analizy zwrócono

uwagê na nierównomierne rozmieszczenie z³ó¿ w Polsce
(ryc. 4), a tak¿e na ró¿norodnoœæ kopalin wystêpuj¹cych
w poszczególnych obszarach sieci Natura 2000. Niektóre
kopaliny, np. piaski i ¿wiry, wystêpuj¹ w wielu regionach
kraju, inne s¹ charakterystyczne tylko dla pojedynczych
regionów, np. bazalty i porfiry — dla Gór Kaczawskich i
Pogórza Kaczawskiego, a marmury — dla Pasma Krowia-
rek i Masywu Œnie¿nika.

Procentowy udzia³ z³ó¿ le¿¹cych w obrêbie obszarów
sieci Natura 2000 w ca³kowitej liczbie z³ó¿ poszczegól-
nych kopalin waha siê od 1,97 do 100%, jednak przewa¿nie
mieœci siê w przedziale 20–30% (tab. 1). Warto zwróciæ
uwagê na to, ¿e w sieci Natura 2000 znajduje siê czêœæ
jedynego w Polsce z³o¿a arsenu i 47% z³ó¿ surowców
ogniotrwa³ych.

Niepokoj¹cy jest fakt, ¿e wed³ug dokumentów Mini-
sterstwa Œrodowiska (Konflikt obszary Natura 2000 —
z³o¿a udokumentowane, stan na 28.04.2006 r.) suma
powierzchni z³ó¿ kredy jeziornej oraz z³ó¿ kamieni drogo-
wych i budowlanych le¿¹cych w obrêbie sieci Natura 2000
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Tab. 1. Liczba i powierzchnia z³ó¿ kopalin udokumentowanych w obszarach sieci Natura 2000 na tle z³ó¿ w Polsce

Kopaliny

Liczba z³ó¿
Udzia³ % z³ó¿

w sieci Natura 2000

w z³o¿ach Polski

Powierzchnia z³ó¿ [ha] Udzia³ % pow.
z³ó¿ w sieci
Natura 2000

w powierzchni
z³ó¿ w Polsce

w Polsce* w sieci
Natura 2000**

w Polsce*** w sieci
Natura 2000 **

gaz ziemny i metan z pok³adów wêgla 200 49 24,50 134610,76 22522,66 16,73

ropa naftowa 75 25 33,33 22929,30 438,89 1,91

wêgle kamienne 135 28 20,74 449479,10 4513,57 1,00

wêgle brunatne 73 21 28,77 81785,07 11273,24 13,78

rudy Zn-Pb 21 6 28,57 11461,91 988,52 8,62

rudy Cu 14 3 21,43 110263,35 1328,03 1,20

rudy As 1 1 100,00 66,57 0,73 1,10

torfy 152 23 15,13 2938,48 2152,81 73,26

kreda jeziorna 187 53 28,34 3962,79 5834,71 147,24

gipsy 15 3 20,00 966,15 4,34 0,45

piasek i ¿wir 5222 307 5,88 98118,86 49615,84 50,57

kamienie drogowe i budowlane 571 72 12,61 7781,74 9185,03 118,03

surowce ilaste ceramiki budowlanej 1169 34 2,91 12621,14 1258,54 9,97

gliny ceramiczne 20 4 20,00 731,03 121,75 16,65

surowce ogniotrwa³e 17 8 47,06 658,89 322,12 48,89

piaski kwarcowe 52 12 23,08 1810,77 207,54 11,46

piaski podsadzkowe 32 4 12,50 23306,55 14,83 0,06

piaski szklarskie 29 7 24,14 1839,08 3576 1,94

piaski formierskie 65 4 6,15 1463,95 18,21 1,24

surowce przemys³u cementowego i
wapienniczego 181 18 9,94 16188,66 1953,12 12,06

inne surowce skalne 19 4 21,05 244,33 15,55 6,36

siarka 13 3 23,08 45374,52 16,7 0,04

sole kamienne i potasowe 22 3 13,64 43118,5 171,34 0,40

*wg Bilansu zasobów..., 2006; **wg dokumentu MŒ — Konflikt obszary Natura 2000..., 2006; ***wg danych bazy Infogeoskarb. Warto zwróciæ uwagê
na to, ¿e wed³ug danych Ministerstwa Œrodowiska powierzchnie niektórych z³ó¿ le¿¹cych w obszarach sieci Natura 2000 s¹ znacznie wiêksze ni¿ ca³kowite
powierzchnie tych z³ó¿ (wg danych PIG — Infogeoskarb), a nawet powierzchnie wyznaczonych terenów górniczych (Rejestr Obszarów Górniczych)
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Tab. 2A. Zasoby udokumentowanych z³ó¿ kopalin w obszarach sieci Natura 2000 (wg Bilansu zasobów kopalin..., 2006)

Kopaliny
Zasoby bilansowe

[tys. Mg]
Zasoby przemys³owe

[tys. Mg]

E T R P Z E T R

gaz ziemny i metan z pok³adów wêgla 52238,8 2351,1 2018,9 5044,8 42,7 33589,8 1005,4 371,7

ropa naftowa 14768,8 260,8 125,0 12521,6

wêgle kamienne 2361249,0 6380866,0 12750651,0 535972,0 798876,0 156493,0

wêgle brunatne 78157,0 1829530,0 1753103,0 639,0 68512,0

rudy Zn-Pb 18088,0 30869,0

rudy Cu 31471,0 13478,0

rudy As 537,0

torfy 2935,4 152,6 1741,4 975,4 1930,2 14,7

kreda jeziorna 1800,8 7752,6 7845,7 38115,1 21283,9 1783,8 1478,1 994,7

gipsy 83333,0

piasek i ¿wir 352839,0 195106,0 308734,0 443872,0 101462,0 292007,0 85150,0 15137,0

kamienie drogowe i budowlane 492903,0 80927,0 433802,0 246531,0 228624,0 354497 46681,0 19977,0

surowce ilaste ceramiki budowlanej 41720,0 1897,6 4878,4 8220,8 19167,8 25142,4 654,4

gliny ceramiczne 3375,0 16535,0 89,0 3214,0

surowce ogniotrwa³e 990,0 565,0

piaski kwarcowe 9456,0 15566,4 23195,2 9808,0 7185,6

piaski podsadzkowe 19360,0 127558,4 567352,0 19360,0

piaski szklarskie 22698,0 19384,0 26198,0 1166,0 22468,0

piaski formierskie 8921,0 13459,0 637,0 3695,0

surow. przem. cementowego
i wapienniczego 17407,0 13094,0 684764,0 1258571,0 13051,0 17351,0 11451,0

inne surowce skalne 3339,0 35907,0 6098,0 1349,0

siarka 42228,0 111356,1

sole kamienne i potasowe 18406032,0 144027,0

E — z³o¿e eksploatowane, T — z³o¿e zagospodarowane, eksploatowane okresowo, R — z³o¿e o zasobach rozpoznanych szczegó³owo (w kat. A +
B + C1), P — z³o¿e o zasobach rozpoznanych wstêpnie (kat. C2), Z — z³o¿e o eksploatacji zaniechanej
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Ryc. 6. Zasoby przemys³owe i wydobycie surowców ze z³ó¿ le¿¹cych w obszarach sieci Natura 2000 (wg Bilansu zasobów kopalin..., 2006)



jest wiêksza ni¿ ca³kowita powierzchnia tych z³ó¿ wed³ug
danych Pañstwowego Instytutu Geologicznego (Rejestru
Obszarów Górniczych i bazy Infogeoskarb) — tab. 1. Dla-
tego dane dotycz¹ce powierzchni z³ó¿ tych kopalin nale¿y
zweryfikowaæ.

Z³o¿a wystêpuj¹ce w obszarach sieci Natura 2000
przeanalizowano tak¿e wg rodzajów kopalin, uwzglêd-
niaj¹c stan ich zagospodarowania, wielkoœæ udokumento-
wanych zasobów bilansowych, przemys³owych i
wydobycia w roku 2005 (tab. 1–2, ryc. 5).

W roku 2005 wielkoœæ zasobów przemys³owych
poszczególnych rodzajów kopalin le¿¹cych w obszarze sieci
Natura 2000 wynosi³a od ok. 1,3 do 955 mln Mg (tab. 2A,
B, ryc. 6). Kopalin¹ o najwiêkszych zasobach prze-
mys³owych oraz o najwiêkszym rocznym wydobyciu by³
wêgiel kamienny, o najmniejszych zasobach oraz wydoby-
ciu — grupa innych surowców skalnych, do której nale¿¹
jedynie 4 z³o¿a — 2 z³o¿a kwarcu ¿y³owego, 1 z³o¿e barytu
i 1 z³o¿e surowców skaleniowych. Najwiêkszy wskaŸnik
wydobycia w stosunku do wielkoœci zasobów przemys-
³owych mia³ wêgiel brunatny — ponad 14% w skali roku.

Podsumowanie

Nale¿y zaznaczyæ, i¿ utworzenie obszarów sieci Natu-
ra 2000 nie jest sprzeczne z regionalnym rozwojem gospo-
darczym, niemniej jednak przedsiêwziêcia, które mog¹ w

jakikolwiek sposób szkodliwie oddzia³ywaæ na spójnoœæ
wyznaczonych obszarów, wymagaj¹ uzyskania decyzji o uwa-
runkowaniach œrodowiskowych, w tym sporz¹dzenia ocen
oddzia³ywania na œrodowisko (OOŒ). W przypadku, gdy
inwestycja górnicza koliduje z obszarami Natura 2000,
przedsiêbiorca powinien dodatkowo dokonaæ oceny oddzia-
³ywania przedsiêwziêcia na obszary Natura 2000.

Przemys³ wydobywczy zosta³ w ostatnich latach zre-
strukturyzowany i nale¿y do sektora gospodarczego, w któ-
rym podejmuje siê starania, aby zminimalizowaæ szkodliwe
oddzia³ywanie na œrodowisko. Œwiadcz¹ o tym chocia¿by
coraz czêœciej podejmowane zabiegi rekultywacyjne, które
nadaj¹ terenom pogórniczym nowe funkcje u¿ytkowe, bar-
dzo czêsto podnosz¹ce walory œrodowiskowe regionów.
Potwierdzaj¹ to wyniki analizy Specjalnych Formularzy
Danych (SFD), sporz¹dzanych dla ka¿dego obszaru Natu-
ra 2000. Wykazywane w nich zagro¿enia poszczególnych
obszarów sieci s¹ zwi¹zane z nieprawid³owym zarz¹dza-
niem, np. rozwojem masowej turystyki, zbyt ekstensywn¹
gospodark¹ roln¹, zaprzestaniem uprawiania ³¹k, nad-
miern¹ naturaln¹ sukcesj¹ brzegów rzek itp. Tylko w kilku
formularzach SDF wskazano na koniecznoœæ zmiany tech-
nologii transportu kopalin z zak³adów wydobywczych,
zalecono zmianê metod prowadzenia robót strza³owych
lub stwierdzono, ¿e brakuje konkretnych planów rekulty-
wacji terenów pogórniczych (Pietrzyk-Sokulska & Henc-
lik, 2007).
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Tab. 2B. Stan zagospodarowania i wielkoœæ wydobycia surowców ze z³ó¿ kopalin w obszarach sieci Natura 2000 (wg Bilansu
zasobów kopalin..., 2006)

Kopalina
Liczba z³ó¿ Wielkoœæ

wydobycia
[tys. Mg]Razem E T R P Z

gaz ziemny i metan z pok³adów wêgla 49 26 11 6 2 3 2064,5

ropa naftowa 25 22 1 2 507,0

wêgle kamienne 28 4 8 11 5 12120,0

wêgle brunatne 21 3 8 9 1 8422,0

rudy Zn-Pb 6 4 2

rudy Cu 3 2 1

rudy As 1 1

torfy 23 8 3 9 3 57,0

kreda jeziorna 53 3 12 11 16 11 60,2

gipsy 3 3

piasek i ¿wir 307 107 41 67 29 63 9442,0

kamienie drogowe i budowlane 72 18 6 22 9 17 7673,0

osurowce ilaste ceramiki budowlanej 34 10 3 6 2 13 300,8

gliny ceramiczne 4 2 1 1 117,0

surowce ogniotrwa³e 8 1 7

piaski kwarcowe 12 6 1 3 2 142,4

piaski podsadzkowe 4 1 1 2 371,2

in0piaski szklarskie 7 2 2 2 1 875,0

piaski formierskie 4 1 2 1 69,0

surowce przemys³u cementowego i wapienniczego 18 2 2 4 2 8 225,0

inne surowce skalne 4 1 1 2 12,0

siarka 3 1 2

sole kamienne i potasowe 3 2 1

E — z³o¿e eksploatowane, T — z³o¿e zagospodarowane, eksploatowane okresowo, R — z³o¿e o zasobach rozpoznanych szczegó³owo (w kat. A
+ B + C1), P — z³o¿e o zasobach rozpoznanych wstêpnie (kat. C2), Z — z³o¿e o eksploatacji zaniechanej
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