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PODSTAWY RACJONALNEJ GOSPODARKI MA YMI Z O!AMI 

KRUSZYWA NATURALNEGO

RUDIMENTS OF RATIONAL MANAGEMENT OF SMALL DEPOSITS OF NATURAL 

AGGREGATE

  

  Leszek Jurys - Oddzia  Geologii Morza, Pa!stwowy Instytut Geologiczny, Gda!sk - Oliwa

 Kopalnie wydobywaj ce kopalin! w ilo"ci do 20 tys. m3 stanowi  blisko po#ow! zak#adów górniczych co sprawia, $e racjo-
nalna gospodarka ma#ymi z#o$ami jest w polskim górnictwie spraw  wa$n . 
 Kszta#towanie warunków racjonalnej gospodarki ma#ymi z#o$ami zaczyna si! ju$ na etapie prac poszukiwawczych i trwa 
miejscami, a$ do likwidacji zak#adu górniczego w# cznie. Ze wzgl!du na uproszczone procedury uzyskiwania koncesji na wy-
dobycie nie ma etapu prac po"wi!conych projektowaniu zagospodarowania z#o$a i szczegó#owemu planowaniu eksploatacji. 
Koncepcja zagospodarowania z#o$a musi jednak powsta%, a jej zapis znale&% si! w koncesji. Praktyka wykazuje, $e w#a"ciwym 
z punktu widzenia racjonalnej gospodarki z#o$em, czasem planowania jego zagospodarowania jest ju$ poszukiwanie i rozpo-
znawanie z#o$a. Wymaga to od geologa posiadania wiedzy z zakresu górnictwa, ale przede wszystkim znajomo"ci prawa geolo-
gicznego i górniczego, a w tym ró$nych jego interpretacji i ró$nego stosowania, zmiennych w czasie i w zale$no"ci od regionu. 
W sposób zasadniczy na racjonaln  gospodark! ma#ymi z#o$ami wp#ywa wyznaczenie granic z#o$a i obszaru górniczego ogra-
niczaj ce do minimum konieczno"% tworzenia w z#o$u Þlarów ochronnych i innych podobnych zabezpiecze' oraz odpowiednie 
do praktyki stosowania prawa przez organa administracji geologicznej i nadzoru górniczego.
 Zasadnicze zastrze$enia budzi stosowana przez niektóre organy nadzoru górniczego i administracji geologicznej wybiórcza 
zasada nienaruszalno"ci pionowych granic z#o$a narysowanych w dokumentacji geologicznej. Z tej w#a"nie zasady wynika 
konieczno"% pozostawiania kopaliny w ko'cowych skarpach wyrobiska i powstania strat pozaeksploatacyjnych pogarszaj cych 
znacznie stopie' wykorzystania ma#ych z#ó$. 
 Z przedstawionego w artykule obrazu gospodarki ma#ymi z#o$ami kruszywa naturalnego wynika, $e poprawa racjonalno"ci 
ich zagospodarowania zale$y g#ównie od interpretacji i stosowania prawa przez organy administracji geologicznej i nadzoru 
górniczego oraz od ich uwzgl!dniana podczas dokumentowania z#o$a.

 Mines extracting mineral in quantities up to 20 thousand cubic meters constitute nearly half of the mining works, which is 
the reason why the reasonable small – scale deposits management plays an important role in polish mining industry.
Shaping the conditions of rational small – scale deposits management  starts already at a stage of exploratory works and may 
last until the mining works are closed down. Because of the simpliÞed procedures of acquiring the license for mineral output, 
there is nothing like speciÞc stage dedicated to designing the deposit area usage and detailed  planning of the exploitation. 
However, the concept of mineral deposit management has to be created and  must be recorded in a license. As the practice 
shows, the right time –  considering rational deposits management – for planning the deposit area usage is already the time of 
exploratory and reconnaissance works. It makes it necessary for the geologist to have knowledge in a Þeld of mining industry, 
especially geological and mining law, including wide range of interpretation and differences in application depending on time 
and region.  
 Rational management of small – scale deposits is strongly inßuenced by demarcating deposit boundaries and mining area, 
which restricts the need of constructing protection pillars and other similar safeguards to a minimum. Small – scale deposits ra-
tional management is also impacted by  practice – adequate law application by mining authority and geological supervision.
Some signiÞcant reservations are caused by selective principle of invidability of vertical deposit limits drawn up in geological 
documentation applied by of mining authorities and geological supervision. It results with a necessity of leaving the mineral in 
a Þnal excavation slopes, which is the reason for losses making the exploitation level of small –scale deposits much lower.
 The picture of small – scale natural aggregate deposits management presented in the article follows the suggestion, that im-
provement of management rationality depends mainly on geological administration organs’ law interpretation and application, 
and considering these regulations while documenting the deposit.

Wst"p

 Problematyka racjonalnej gospodarki z o!ami kopalin jest 

w"ród geologów i górników niezwykle popularna. Corocznie 

publikowane s# artyku y po"wi$cone tej tamatyce i to nie tyl-

ko w wydawnictwach bran!owych [2,3,4,5,7]. Permanentnie 

poruszanym zagadnieniem jest zdeÞniowanie – tak!e formalne 

– podstawowego terminu „racjonalnej gospodarki z o!ami 

kopalin” oraz wype nienie go tre"ci#, pozwalaj#ce na jego 

uniwersalne zastosowanie. Analiza tej literatury wskazuje, 

!e do tych ustale% jest jeszcze daleko, a by& mo!e nie s# one 

mo!liwe.

 W publikacjach dominuj# trzy punkty widzenia: pierwszy 

teoretyczny, drugi wskazuj#cy na gospodark$ grupami kopalin, 

np. ropy naftowej i gazu ziemnego lub kopalinami w jakim" 

regionie oraz trzeci zajmuj#cy si$ pojedynczymi, prawie zawsze 

du!ymi z o!ami. Wszystkie publikacje co" wnosz# do wymie-

nionego w tytule zagadnienia, lecz zwykle tylko w ogólnym 

zakresie. A przecie! zak ady wydobywaj#ce kopalin$ w ilo"ci 

do 10 tys. Mg stanowi y w 2004 r. 48 % czynnych zak adów 
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górniczych. Ilo"& koncesji wydawanych przez starostów wy-

nosi a w tym!e roku 80 % ogólnej ilo"ci koncesji wydanych 

[4]. S#dz#c na podstawie ówcze"nie wyst$puj#cej tendencji 

wzrostu ilo"ci ma ych kopalni oraz  agodniejszej, formalnej 

bariery ograniczaj#cej wydobycie do 20 tys. m3/rok mo!na 

uzna&, !e racjonalna gospodarka ma ymi z o!ami jest w polskim 

górnictwie spraw# wa!n#.

 Zajmowanie si$ w praktyce górniczej racjonaln# gospodar-

k# z o!ami jest narzucone przez Prawo Ochrony 'rodowiska 

oraz Ustaw$ prawo geologiczne i górnicze i ju! na samym 

pocz#tku mamy pewien dysonans pomi$dzy u!ytymi w 

ustawach terminami. W ustawie Prawo Ochrony 'rodowiska 

nacisk po o!ony jest na racjonalne gospodarowanie zasobami 

i kopalin# natomiast w ustawie prawo geologiczne i górnicze 

u!yte jest wyra!enie „racjonalna gospodarka z o!em”. Wymie-

nione jest ono wy #cznie w artyku ach dotycz#cych koncesji 

na wydobycie oraz sporz#dzania projektów zagospodarowania 

z ó! i planów ruchu, z czego wynika, !e w swej tre"ci obejmuje 

ono ca okszta t dzia alno"ci gospodarczej maj#cej na celu wy-

dobywanie kopalin. Zawsze jednak podstaw# tej dzia alno"ci 

s# informacje zawarte w dokumentacji geologicznej. Z niej te! 

wynika jedyny, podawany w koncesji, miernik racjonalno"ci 

gospodarki z o!em, którym jest okre"lany zwykle w procen-

tach „minimalny stopie% wykorzystania zasobów”. Przez sw# 

prostot$ i prawne umocowanie, miernik ten ma walor uniwer-

salno"ci. Próba oceny racjonalnej gospodarki ma ymi z o!ami 

uwzgl$dniaj#ca tak!e inne czynniki, zw aszcza ekonomiczne 

i wp yw eksploatacji na "rodowisko naturalne prowadzi do 

skrajnej indywidualizacji tej oceny, ze wzgl$du na interpreto-

wan# autorsko lokaln# specyÞk$. Rozpoznanie i eksploatacja 

ma ych z ó! kruszywa naturalnego odbywa si$ na istotnie 

ró!nych zasadach formalnych i w spo eczno-gospodarczej 

mikroskali, co stwarza specyÞczne warunki dla racjonalnej 

gospodarki.

 Dla przedstawienia problemu przyj$to za o!enie, !e prace 

poszukiwawcze, rozpoznawcze i eksploatacja ma ych z ó! 

odbywaj# si$ na podstawie koncesji wydawanych przez sta-

rost$. Zwykle jest to jedna koncesja na prace poszukiwawcze 

i rozpoznawcze  #cznie oraz koncesja na wydobycie kopaliny. 

Jest to sytuacja typowa, chocia! nie jedyna. Rzadziej wyst$puje 

sytuacja, gdy po wykonaniu prac rozpoznawczych na wi$kszym 

obszarze uzyskane wyniki umo!liwiaj# udokumentowanie tyl-

ko ma ego z o!a o powierzchni mniejszej ni! 2 ha. Znacznie 

cz$"ciej ma miejsce zjawisko dzielenia du!ego z o!a na ma e 

cz$"ci, lub dokumentowanie w pobli!u siebie wy #cznie ma ych 

z ó!, co stwarza specyÞczne problemy w zakresie racjonalnej 

gospodarki dzielonym (du!ym) z o!em lub wieloma z o!ami 

udokumentowanymi blisko siebie.

Kszta towanie warunków racjonalnej gospodarki

ma ymi z o#ami

 Kszta towanie warunków racjonalnej gospodarki ma ymi 

z o!ami zaczyna si$ ju! na etapie prac poszukiwawczych i trwa 

miejscami a! do likwidacji zak adu górniczego w #cznie. Ze 

wzgl$dów na uproszczone procedury uzyskiwania koncesji 

na wydobycie nie ma etapu prac po"wi$conych projektowa-

niu zagospodarowania z o!a i szczegó owemu planowaniu 

eksploatacji. Koncepcja zagospodarowania z o!a musi jednak 

powsta&, a jej zapis znale(& si$ w koncesji. Praktyka wykazuje, 

!e z punktu widzenia racjonalnej gospodarki z o!em w a"ci-

wym czasem planowania jego zagospodarowania, jest ju! etap 

poszukiwania i rozpoznawania z o!a. Wymaga to od geologa 

posiadania wiedzy z zakresu górnictwa, ale przede wszystkim 

znajomo"ci prawa geologicznego i górniczego, a w tym ró!nych 

jego interpretacji i ró!nego stosowania, zmiennych w czasie i w 

zale!no"ci od regionu. 

 W wi$kszo"ci ma ych z ó! stopie% wykorzystania zasobów 

zale!y g ównie od wyst#pienia strat pozaeksploatacyjnych w 

skarpach i Þlarach ochronnych, a te s# skutkiem decyzji for-

malnych.

Projektowanie bada 

 Ramy jakie tworzy si$ dla przysz ej gospodarki z o!em 

na etapie jego poszukiwania i rozpoznania wynikaj# g ównie 

z litery i stosowania prawa. Pierwszym prawnym warunkiem 

cz$sto s# granice nieruchomo"ci, na której jej u!ytkownik !yczy 

sobie by udokumentowa& z o!e. Je"li dzia ka lub jej dost$pna 

cz$"& jest ma a (o powierzchni do 2 ha) obszar projektowanych 

bada% sam si$ wyznacza. Jak jednak wybra& ma y obszar prac 

rozpoznawczych na du!ej, niejednorodnej geologicznie po-

wierzchni, bez wykonania prac poszukiwawczych? Sposoby 

s# ró!ne, ale zwykle ryzykowne. Niezbyt trafne wytypowanie 

obszaru bada% komplikuje rozpoznanie z o!a, a w tym wyzna-

czenie jego granic.

 Po ustaleniu lokalizacji obszaru wykonywany jest projekt 

bada% geologicznych, w którym trzeba okre"li& kryteria bilan-

sowo"ci. Ich prawid owy dobór, zw aszcza w zakresie para-

metrów jako"ciowych dostosowanych do lokalnych potrzeb, 

zadecydowa& mo!e o racjonalnym gospodarowaniu z o!em. 

Nale!y si$ liczy& z tym, !e na ogó  kopalina nie b$dzie pod-

dawana przeróbce ze wzgl$du na ograniczone zasoby i wiel-

ko"& wydobycia. Jednym ze szczególnych przypadków jest 

dokumentowanie z o!a piasków i mas ziemnych na wymian$ 

gruntu np. w budownictwie drogowym. Wymagania wobec 

tego rodzaju piasków i mas ziemnych zawarte s# w Polskiej 

Normie (PN-S-02205) „Drogi samochodowe; Roboty ziemne; 

Wymagania i badania”. W „Tablicy 2 – przydatno"& gruntów 

do wykonania budowli ziemnych” wymienione s# praktycznie 

wszystkie grunty mo!liwe do znalezienia w rejonie planowa-

nych bada% (od !wirów przez piaski o ró!nej ziarnisto"ci, piaski 

gliniaste i pylaste do glin) jako „przydatne” lub „przydatne 

z zastrze!eniem” do wykonywania budowli ziemnych. 

Dokumentowanie z!o"a

 Zak adaj#c, !e miejsce, rodzaj i zakres projektowanych 

bada% s# w a"ciwe, a ich wyniki b$d# pozytywne, szczególnej 

uwagi i przewidywania wymaga wyznaczenie granic z o!a. 

B$d# one podstaw# wyznaczenia granic obszaru górniczego 

i przedmiotem nieustannej „troski” organów administracji 

geologicznej i nadzoru górniczego, a w konsekwencji znacz#co 

wp ywa& na mo!liwo"ci racjonalnej gospodarki z o!em.

 Granice pionowe wyznacza si$ zwykle – je"li warunki 

geologiczne na to pozwalaj# – po granicy obszaru bada% (np. 

dzia ki gruntu), lub w ich pobli!u, maj#c na uwadze koniecz-

no"& pozostawienia podczas eksploatacji pasów lub Þlarów 

ochronnych. Uwi$zienie cz$"ci zasobów ma ego z o!a w 

Þlarach ochronnych zwykle znacznie pogarsza jego stopie% 

wykorzystania.

 Innym, istotnym czynnikiem jest kszta t powierzchni wy-

znaczonej przez granice z o!a. Wszelkie „zakamarki”, zw$!enia 

utrudni# lub nawet uniemo!liwi# wydobycie cz$"ci kopaliny, 
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zw aszcza wobec stosowania przez organy administracji 

geologicznej i nadzoru górniczego zasady nienaruszalno"ci 

pionowych granic z o!a. 

 Granice poziome z o!a (zw aszcza jego sp#g) tak!e do"& 

cz$sto wyznacza si$ arbitralnie. Szczególnie wa!nymi s# 

g $boko"& sp#gu i wyst$powanie na nim du!ych deniwelacji. 

Po o!enie sp#gu z o!a na zbyt du!ej g $boko"ci przy ma ej po-

wierzchni z o!a utrudni jego eksploatacj$, a przez zwi$kszenie 

strat kopaliny w skarpach wyrobiska pogorszy stopie% wyko-

rzystania zasobów. Du!e deniwelacje sp#gu przy konieczno"ci 

utrzymania równego poziomu transportowo-wydobywczego 

spowoduj# powstanie kolejnych strat zasobów lub dokonanie 

przybierki, uznawanej niekiedy za nielegaln# eksploatacj$.

 Uproszczona forma sporz#dzania dokumentacji geologicz-

nej nie wydaje si$ mie& szczególnego znaczenia dla racjonalnej 

gospodarki z o!em. 

Uzyskanie koncesji i eksploatacja z!o"a

 Na etapie uzyskiwania koncesji na wydobycie najwa!niej-

sz# spraw# jest odpowiednie zaprojektowanie granic obszaru 

górniczego, który „ ... jest przestrzeni$, w granicach której 

przedsi"biorca jest uprawniony do wydobywania kopaliny 

oraz prowadzenia robót górniczych zak adu górniczego”. 

Wyró!niony zwrot jest niemal to!samy z u!ytym w art. 22 

ust. 2 Ustawy prawo geologiczne i górnicze mówi#cym, !e 

„Koncesja powinna okre"la&: przestrze%, w granicach której 

ma by& prowadzona ta dzia alno"&” – wydobycie kopaliny.

 Zatem, z punktu widzenia racjonalnej gospodarki z o!em, 

za szkodliw# nale!y uzna& narzucan# przez niektóre organy 

koncesyjne metod$ wyznaczania granic obszaru górniczego po 

granicach z o!a, poniewa! wówczas wszystkie roboty górnicze 

przygotowawcze i udost$pniaj#ce winny by& prowadzone w z o!u. 

Nie mo!na np. zdejmowa& nadk adu nieco szerzej poza granice 

z o!a, a pochylnia zjazdowa musi by& wykonana w z o!u.

 Drug# wa!n# spraw# jest okre"lenie przewidywanego 

stopnia wykorzystania zasobów z o!a, z którego wynika 

maksymalna wielko"& zasobów do wydobycia. Ustalenie zbyt 

niskiego stopnia wykorzystania zasobów ma niekiedy przykre 

formalne konsekwencje podczas rozliczania zasobów na zako%-

czenie eksploatacji. Wydobycie, wi$ksze ni! przewidywane, 

nie zawsze jest traktowane jako efekt racjonalnej gospodarki 

z o!em, lecz np. jako ra!#ce naruszenie warunków koncesji.

 Systemy i technika eksploatacji w oczywisty sposób 

wp ywaj# na racjonaln# gospodark$ z o!em. Trudno jednak 

wskaza& uniwersalne zasady eksploatacji gwarantuj#ce racjo-

nalno"& gospodarki ka!dym ma ym z o!em. )atwiej wskaza& 

przeszkody, którymi cz$sto s# brak miejsca na zwa owanie 

nadk adu oraz u!ywanie przypadkowego sprz$tu wydobywcze-

go, niedostosowanego do warunków geologiczno-górniczych 

i wielko"ci z o!a. Inn# przeszkod# bywa tak!e niekompetencja 

przedsi$biorcy, niekiedy po #czona z poczuciem samowoli, 

wyst$puj#ca cz$"ciej ni! w kopalniach wi$kszych, utrudniaj#c 

porozumienie z osob# dozoru ruchu zak adu górniczego.

 Najwi$kszy jednak wp yw na racjonaln# gospodark$ 

ma ymi z o!ami maj# organa administracji geologicznej oraz 

nadzoru górniczego, poprzez interpretacj$ i stosowanie prawa. 

Jaskrawym tego przyk adem jest wymaganie, by górna kraw$d( 

ko%cowej skarpy eksploatacyjnej nie przekracza a wyrysowanej 

na mapie pionowej granicy z o!a (rys 1.) bez wzgl$du na kon-

kretn# sytuacj$. Wymusza to powstanie strat zasobów w tych 

skarpach. 

Jedynym argumentem za tak# praktyk# jest konieczno"& wy-

znaczenia jakiej" realnej granicy zasi$gu eksploatacji, najlepiej 

w oparciu o jak#" zasad$. Niestety zasada, by traktowa& piono-

we granice z o!a jak "wi$to"&, nasuwa pytanie a co z granicami 

poziomymi. Nikomu o zdrowych zmys ach nie przyjdzie do 

g owy !#danie, by nie wydoby& kopaliny zalegaj#cej w rze-

czywisto"ci powy!ej stropu z o!a narysowanego na przekroju 

geologicznym, lub te! uzna& j# za nadk ad. Pomys y takie, ale 

dotycz#ce kopaliny zalegaj#cej g $biej ni! narysowany sp#g 

z o!a s# niestety znane, a w"ród nich pomys , by wydobycie 

to uzna& za nielegalne (bez koncesji) i na o!y& przewidzian# 

w ustawie kar$ Þnansow#.

 Powy!sze przyk ady wskazuj#, !e wiedza o zasadach in-

terpretowania i stosowania prawa przez organa administracji 

geologicznej i nadzoru górniczego w danym regionie jest dla 

geologa dokumentatora konieczna ju! na etapie projektowania 

bada% poszukiwawczych i rozpoznawczych o czym wcze"niej 

wspominano. 

 Ubocznym skutkiem opisanych praktyk stosowania prawa 

jest ca kowita marginalizacja s u!by geologicznej zak adów 

górniczych. Rola geologa sprowadza si$ zwykle do sporz#-

dzania operatów ewidencyjnych. Zupe nie wyj#tkowo geolog 

jest proszony o wpis do ksi#!ki uwag s u!by mierniczo-geo-

logicznej, dokumentuj#cy przyczyny zwi$kszonych strat eks-

ploatacyjnych zasobów, np. przerosty p onne. Podobny wpis 

dokumentuj#cy najmniejszy nawet przyrost zasobów poza 

pionowymi granicami z o!a mo!e by& uznany za dowód naru-

szenia warunków eksploatacji na o!onych przez koncesj$. W 

najlepszym razie mo!e on stanowi& podstaw$ do sporz#dzenia 

dodatku do dokumentacji geologicznej, na którego podstawie 

mo!na dokona& odpowiednich zmian w koncesji na wydoby-

cie. Nie zawsze jest to op acalne, wi$c zasobów tych si$ nie 

wydobywa. Z formalnego punktu widzenia nie wp ywa to na 

ocen$ racjonalno"ci gospodarki z o!em, natomiast z gospodar-

czego i przyrodniczego punktu widzenia jest to post$powanie 

naganne.

 Stan ten zauwa!aj# i krytykuj# przedstawiciele Wy!szego 

Urz$du Górniczego [2,4]. Wskazuj# oni ponadto na znaczenie 

obserwacji i pomiarów wykonanych przez s u!b$ geologiczn# 

kopalni dla w a"ciwego okre"lenia „zmian zasobów” - nie tylko 

ubytku.

 Bardziej dobitn# ocen$ formu uje wieloletni Przewodni-

cz#cy Komisji Zasobów Kopalin Prof. Marek Nie& pisz#c [6], 

!e „Inne po o!enie granicy z o!a ni! zak adane na podstawie 

wykonanych wyrobisk rozpoznawczych bywa równie! stwier-

dzane w czasie prowadzenia eksploatacji. W takich przypadkach 

musi by& ono uwzgl$dnione w prowadzeniu wydobycia, je"li 

gospodarka z o!em ma by& uznana za prawid ow#. Zaniechanie 

Rys.1.  Po o!enie skarpy ko%cowej wyrobiska wymagane przez 

organ nadzoru górniczego
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wydobycia ze stwierdzonej cz$"ci z o!a po o!onej na zewn#trz od 

wcze"niej interpretowanej jego granicy jest zasadniczym uchy-

bieniem w prowadzeniu prawid owej gospodarki z o!em”.

 Generalizuj#c, mo!na niestety uzna&, !e u!ytkownicy 

ma ych z ó! maj#c sk onno"& do wyeksploatowania jak naj-

wi$kszej ilo"ci zasobów i minimalizuj#c ich straty wchodz# w 

konßikt z urz$dnikami.

Etap likwidacji zak!adu górniczego

 Po wydobyciu udokumentowanych zasobów w procesie 

prawid owo prowadzonej eksploatacji, etap nast$puj#cy po 

jej zako%czeniu wydaje si$ nie mie& znaczenia dla racjonalnej 

gospodarki z o!em. Cz$sto jednak przedsi$biorcy – je"li wa-

runki geologiczne na to pozwalaj# – dokumentuj# nowe z o!e 

na terenach przyleg ych do wyrobiska. P ynne przej"cie od 

eksploatacji starego z o!a do eksploatacji z o!a nowego wydaje 

si$ sprzyja& racjonalnej gospodarce.

Wnioski

• Kszta towanie warunków racjonalnej gospodarki ma ymi 

z o!ami zaczyna si$ ju! na etapie prac poszukiwawczych 

i trwa miejscami a! do likwidacji zak adu górniczego w #cz-

nie. Praktyka wykazuje, !e z punktu widzenia racjonalnej 

gospodarki z o!em w a"ciwym czasem planowania jego 

zagospodarowania jest ju! etap poszukiwania i rozpozna-

wania. Wymaga to od geologa posiadania wiedzy z zakresu 

górnictwa, ale przede wszystkim znajomo"ci prawa geolo-

gicznego i górniczego a w tym ró!nych jego interpretacji 

i ró!nego stosowania, zmiennych w czasie i zale!nych od 

regionu.

• W sposób zasadniczy na racjonaln# gospodark$ ma ymi 

z o!ami wp ywa wyznaczenie granic z o!a i obszaru górni-

czego ograniczaj#ce do minimum konieczno"& tworzenia w 

z o!u Þlarów ochronnych i innych podobnych zabezpiecze% 

oraz odpowiednie do praktyki stosowania prawa przez or-

gany administracji geologicznej i nadzoru górniczego.

• Problemy z racjonaln# gospodark# ma ymi z o!ami kruszy-

wa istniej# g ównie w wyniku interpretacji i stosowania pra-

wa. Realnie, przedsi$biorcy chc# wydoby& jak najwi$ksz# 

cz$"& udokumentowanych zasobów. Generalizuj#c, mo!na 

niestety uzna&, !e u!ytkownicy ma ych z ó! maj#c sk on-

no"& do wyeksploatowania jak najwi$kszej ilo"ci zasobów 

i minimalizuj#c ich straty wchodz# w konßikt z urz$dami. 

Coraz cz$"ciej organa koncesyjne traktuj# przekroczenie 

zapisanej w koncesji ilo"ci zasobów wydobywalnych jako 

eksploatacj$ bez koncesji lub z naruszeniem koncesji. 

• Zasadnicze zastrze!enia budzi tak!e stosowana przez niektó-

re organa nadzoru górniczego i administracji geologicznej 

wybiórcza zasada nienaruszalno"ci pionowych granic z o!a 

narysowanych w dokumentacji geologicznej. Z tej w a"nie 

zasady rzekomo wynika konieczno"& pozostawiania kopa-

liny w ko%cowych skarpach wyrobiska i powstania strat 

pozaeksploatacyjnych pogarszaj#cych znacznie stopie% 

wykorzystania ma ych z ó!. 

• Z przedstawionego obrazu gospodarki ma ymi z o!ami 

kruszywa naturalnego wynika, !e poprawa racjonalno"ci 

ich zagospodarowania zale!y g ównie od interpretacji 

i stosowania prawa przez organa administracji geologicznej 

i nadzoru górniczego oraz od ich uwzgl$dniania podczas 

dokumentowania z o!a.
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