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CZĘŚĆ II.
ZASOBY WOJEWÓDZTWA 
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Jarnosław Ciemiński, Władysław Doroz, 
Janina Knapczyk, Agata Spiżewska

1. ZASOBY WÓD POWIERZCHNIOWYCH

Województwo świętokrzyskie leży w lewostron-
nym dorzeczu Wisły, na pograniczu jej górnego 
i środkowego biegu. Teren województwa obejmu-
je całkowite, bądź częściowe zlewnie rzek: Nidy, 
Nidzicy, Kamiennej, Kanału Strumień, Czarnej 
Staszowskiej, Koprzywianki, Opatówki i Pilicy.

Zasoby wód powierzchniowych województwa 
świętokrzyskiego, wyrażone odpływem rocznym, 
wynoszą ca 1890 mln m3. Znaczna część dostęp-
nych zasobów wodnych odpływa z terenu woje-
wództwa świętokrzyskiego do rzeki Wisły wobec 
braku dostatecznej możliwości jej retencjonowania, 
a ogólna szacunkowa ilość retencjonowanych wód 
na obszarze województwa wynosi około 67 mln m3. 
Są to wody gromadzone zarówno w zbiornikach 
wodnych, jak również w stawach rybnych.

Zasoby wód powierzchniowych województwa 
świętokrzyskiego wykorzystywane są głównie do 
celów:
l rolniczych i leśnych (stawy rybne, nawodnie-

nia),
l technologicznych (zaopatrzenie przemysłu),
l komunalnych (zaopatrzenie ludności w wodę do 

spożycia),
l energetycznych.

Na terenie województwa zlokalizowanych 
jest 16 znaczących ująć wód powierzchniowych 
służących celom komunalnym i przemysłowym, 
zlokalizowanych w zlewniach rzek: Kamiennej (5), 
Nidy (5), Nidzicy (2), Koprzywianki (1), Wisły (1) 
i Czarnej Staszowskiej (2). Oprócz ww. ujęć, prze-
znaczonych głównie do celów technologicznych, ist-
nieje szereg innych, o znacznie mniejszym poborze, 
wykorzystywanych głównie przez rolnictwo. Są to 
ujęcia wód w rzekach, głównie dla stawów rybnych 
i nawodnień użytków rolnych.

Według danych GUS pobór wód na potrzeby 
gospodarki narodowej i ludności Polski obej-
mujący zarówno wody powierzchniowe, jak 
i podziemne wyniósł w roku 2005 10 940 281 dam3, 
z tego na potrzeby województwa świętokrzyskie-
go 941 132 dam3. W ogólnej ilości pobranej wody 
w województwie świętokrzyskim z ujęć powierzch-
niowych pobrano 82,7% na cele produkcyjne, 
a 1,2% do eksploatacji sieci wodociągowej.

Według danych GUS, w województwie święto-
krzyskim w 2005 roku, w stosunku do roku 2004 
nastąpił spadek poboru ilości wód powierzchnio-
wych z ujęć własnych na potrzeby produkcyjne 
(poza rolnictwem i leśnictwem) z 951 528 dam3 
w roku 2004 do 777 539 dam3 w roku 2005, a więc 
o 18,3%. Ilość wody powierzchniowej pobranej 
do eksploatacji sieci wodociągowej nieznacznie 
wzrosła, z 9 744 dam3 w roku 2004 do 10 956 dam3 
w roku 2005, a więc o 12,4%.

Pobór wody na potrzeby gospodarki narodowej 
i zaopatrzenia ludności w wodę do spożycia w la-
tach 2004 i 2005 w województwie świętokrzyskim 
przedstawiono w tabeli 4.

Udział województwa świętokrzyskiego w pobo-
rze wód powierzchniowych na cele przemysłowe 
w skali kraju w 2005 r. kształtował się na poziomie 
niemal 10,5% (rys. 1).

Rys. 1. Udział województwa świętokrzyskiego 
w poborze wód powierzchniowych na cele 
przemysłowe w skali kraju w 2005 r.

W województwie świętokrzyskim wody po-
wierzchniowe na cele przemysłowe pobierane były 
w powiatach: jędrzejowskim, kazimierskim, kielec-
kim, ostrowieckim i staszowskim oraz w mieście 
Kielce, przy czym największy udział w poborze 
wód powierzchniowych w 2005 r. miał powiat 
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staszowski. Związane było to z funkcjonowaniem 
Elektrowni Połaniec S.A. Grupa Elektrabel w Po-
łańcu, pobierającej znaczące ilości wody do celów 
chłodniczych.

Nieco inaczej kształtowała się wielkość poboru 
wód powierzchniowych do celów eksploatacji sieci 
wodociągowej. W skali całego kraju województwo 
świętokrzyskie plasowało się na dziewiątym miej-
scu, z udziałem wynoszącym 1,6% (rys. 2).

Zwiększeniu uległa natomiast ilość wód pobra-
nych do nawodnień w rolnictwie i leśnictwie oraz 
uzupełniania stawów rybnych z 81 072 do 84 030 
dam3 (to jest o 3,5% w stosunku do roku poprzed-
niego).

Wody wykorzystane do nawodnień w rolnictwie 
i leśnictwie oraz uzupełniania stawów rybnych 
w woj. świętokrzyskim w 2005 r. stanowiły 7,63% 
ogólnej ilości wody wykorzystanej w skali kraju do 

Tabela 4.   Pobór wody na potrzeby gospodarki narodowej i ludności w województwie świętokrzy-
skim w latach 2004–2005 (dane GUS)*

a)   pobór wód na ujęciach przed wtłoczeniem do sieci
*      dane należy skorygować po opublikowaniu oficjalnych badań statystycznych GUS

Wyszczegól-
nienie Rok

Ogółem

Na cele
produkcyjne

(poza rolnictwem
i leśnictwem)

nawod-
nień

w roln.,
leśnic.
oraz
uzup. 

stawów
rybnych

eksploatacji sieci
wodociągoweja

razem

w tym wody
z ujęć własnych wody

powierz-
chniowe

pod-
ziemne razem powierz-

chniowe
pod-

ziemne

w dekametrach sześciennych
POLSKA 2004 10 990 024 7 817 013 7 484 953 224 717 1 071 502 2 101 509 695 656 1 405 853

2005 10 940 281 7 734 217 7 421 023 219 017 1 100 964 2 105 100 683 700 1 421 400
Województwo 2004 1 110 467 963 858 951 528 8 721 81 072 65 537 9 744 55 794

2005 941 132 789 396 777 649 6 888 84 030 67 706 10 846 56 860
Powiaty:
buski 2004 15 177 102 - 102 12 954 2 121 491 1 630

2005 15 766 84 - 84 13 526 2 156 512 1 645
jędrzejowski 2004 15 970 461 138 323 13 166 2 343 3 2 340

2005 16 873 960 124 323 13 150 2 763 124 2 638
kazimierski 2004 411 32 28 4 - 379 55 323

2005 401 24 20 4 377 53 323
kielecki 2004 28 784 4 559 115 1 382 3 200 21 025 9 194 11 830

2005 30 164 4 972 140 1 174 3 320 21 872 10 156 11 715
konecki 2004 10 610 485 - 485 7 291 2 834 - 2 834

2005 12 072 536 - 536 8 422 3 114 - 3 114
opatowski 2004 2 133 206 - 206 - 1 927 - 1 927

2005 2 115 226 - 226 - 1 889 - 1 889
ostrowiecki 2004 6 710 1 331 592 739 - 5 379 - 5 379

2005 6 748 1 212 593 619 - 5 536 - 5 536
pińczowski 2004 8 023 846 - 664 6 056 1 121 - 1 121

2005 8 251 754 - 574 6 056 1 441 - 1 441
sandomierski 2004 5 382 1 469 - 1 408 752 3 161 - 3 161

2005 4 153 212 - 212 752 3 189 - 3 189
skarżyski 2004 4 986 1 016 - 1 016 - 3 970 - 3 970

2005 4 658 707 - 707 - 3 951 - 3 951
starachowicki 2004 6 062 15 - 15 - 6 047 - 6 047

2005 6 166 14 - 14 - 6 152 - 6 152
staszowski 2004 982 514 951 057 950 617 136 28 581 2 876 - 2 876

2005 808 934 777 376 776 733 135 28 731 2 827 - 2 827
włoszczowski 2004 11 368 827 - 827 9 072 1 469 - 1 469

2005 12 493 825 - 825 10 073 1 595 - 1 595
m. Kielce 2004 12 338 1 452 38 1 414 - 10 886 - 10 886

2005 12 340 1 494 39 1 455 - 10 846 10 846



28 29

tego celu. Stawia to woj. świętokrzyskie na szóstym 
miejscu w skali Polski.

Rys. 2. Udział województwa świętokrzyskiego 
w poborze wód powierzchniowych na 
cele eksploatacji sieci wodociągowej 
w skali kraju w 2005 r.

2. ZASOBY WÓD PODZIEMNYCH

Województwo świętokrzyskie w skali kraju za-
liczane jest do regionów mniej zasobnych w wodę. 
Mimo to na terenie województwa zasoby wód pod-
ziemnych są dosyć znaczne. Występują jednak duże 
różnice w zasobności i możliwościach wykorzysta-
nia wód podziemnych. Obok obszarów o korzyst-
nych warunkach hydrogeologicznych występują 
również tereny uznawane za bezwodne.

W centralnej części województwa, w obrębie trzo-
nu paleozoicznego Gór Świętokrzyskich, utworami 
wodonośnymi są wapienie środkowego i górnego 
dewonu. Ujęcia wód z tego poziomu osiągają znacz-
ne wydajności rzędu ca 100-200 m3/h i stanowią 
podstawowe źródło zaopatrzenia w wodę Kielc, 
Opatowa, Bodzentyna i Łagowa. Na znacznej prze-
strzeni w tym obszarze występują również utwory 
starszego paleozoiku, tj. kambru, ordowiku, sylu-
ru oraz dewonu dolnego i karbonu, wykształcone 
w postaci osadów ilasto-mułowcowo-piaskowco-
wych, praktycznie bezwodnych.

W północnej części województwa, w obszarze 
mezozoicznego obrzeżenia Gór Świętokrzyskich, 
warunki hydrogeologiczne są bardzo zmienne. 
Stosunkowo dobre własności jako zbiorniki wód 
podziemnych mają piaskowce dolnego triasu i dol-
nej jury oraz wapienie środkowego triasu i górnej 
jury. Utwory te cechują się średnią wodonośnością, 
a wydajności studni wahają się od kilku do 100 
m3/h. Z utworów triasu dolnego i środkowego uj-
mowana jest woda m.in. dla części Kielc (z ujęcia 
Zagnańsk), oraz woda dla Skarżyska i Suchednio-
wa. W wodę z utworów jury dolnej zaopatrywane 
są m.in. Końskie, a z jury górnej Starachowice, 
Ostrowiec Świętokrzyski, Ćmielów, część Ożarowa 
i Sandomierz (ujęcie z rejonu Romanówki). Nato-

miast bezwodne w tym rejonie są ilasto-mułowcowe 
utwory triasu górnego.

W południowo-zachodniej części województwa 
– w Niecce Nidy – na obszarze występowania margli 
i opok górnej kredy warunki hydrogeologiczne są 
najbardziej ustabilizowane i nie ma tu większych 
problemów z pozyskaniem wód podziemnych. 
Utwory węglanowe w tym rejonie cechują się 
średnią wodonośnością, a wydajności studni osią-
gają tu 100 m3/h. Z utworów tych zaopatrywane są: 
Włoszczowa, Sędziszów i Jędrzejów.

Najmniej korzystne warunki hydrogeologiczne 
i najmniejsze zasoby wód podziemnych występują 
w południowo-wschodniej części województwa, na 
obszarze Zapadliska Przedkarpackiego. Występują-
ce na znacznych obszarach Zapadliska trzeciorzę-
dowe iły krakowieckie są praktycznie bezwodne. 
Tylko w trzeciorzędowych wapieniach litotam-
niowych (północna, brzeżna część Zapadliska) 
występują wody podziemne o charakterze użyt-
kowym. Wody tego poziomu zaopatrują Staszów, 
Osiek i Połaniec oraz Busko Zdrój i Chmielnik. 
Natomiast wody podziemne z trzeciorzędowych 
warstw gipsowych, jak też z podścielających gipsy 
utworów węglanowych kredy oraz jury wykazują 
dużą mineralizację i nie nadają się do picia i na 
potrzeby gospodarcze.

Mimo miejscami niekorzystnych warunków 
naturalnych oraz narastającej antropopresji, wody 
podziemne naszego województwa są dobrej jakości 
i nadają się do spożycia bezpośrednio lub po pro-
stych zabiegach uzdatniających, najczęściej pole-
gających na usuwaniu nadmiaru żelaza i manganu, 
lokalnie także na usuwaniu podwyższonej barwy 
i zawartości amoniaku. Stąd też wody podziemne 
na terenie województwa świętokrzyskiego są pod-
stawowym źródłem zaopatrzenia w wodę ludności 
i przemysłu.

Szacunkowe zasoby wód podziemnych woje-
wództwa świętokrzyskiego wynoszą około 79 585 
m3/h. Stan udokumentowanych zasobów eksplo-
atacyjnych wód podziemnych na dzień 31.12.2005 
roku wynosi 59 634 m3/h. Od 2004 r. na terenie wo-
jewództwa notuje się ubytek udokumentowanych 
zasobów eksploatacyjnych, który wówczas wyniósł 
541 m3/h, a w 2005 r. 707 m3/h. Spowodowane jest to 
głównie tym, że w dwóch ostatnich latach nastąpiła 
aktualizacja zasobów eksploatacyjnych większych 
ujęć (dla m. Kielce w Białogonie, dla m. Ostrowca 
w Kątach Denkowskich, dla Elektrowni Połaniec 
w m. Tursko Małe-Kolonia) oraz likwidacja poje-
dynczych studni, czy większych ujęć (m.in. dla Fir-
my Pilkington Polska Sp. z o.o. w Sandomierzu).

Uwzględniając zarówno zasięg występowania, 
zasobność utworów wodonośnych i jakość wód 
podziemnych, jak też istniejące zagrożenia i po-
datność wód na zanieczyszczenia wyznaczono na 
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terenie Polski Główne Zbiorniki Wód Podziemnych 
(GZWP). W granicach województwa świętokrzy-
skiego znajduje się 16 głównych zbiorników wód 
podziemnych, w tym 9 w całości i 7 tylko w części. 
Zbiorniki te mają bardzo duże znaczenie w zaopa-
trzeniu w wodę, zwłaszcza aglomeracji miejskich, 
stąd też wymagają szczególnej ochrony. Łączna ich 
powierzchnia wynosi 4510 km2, a zasoby dyspozy-
cyjne szacuje się na 29 780 m3/h (A. Kleczkowski 
1990 r.). Pozostałe poziomy użytkowe na terenie 
województwa zajmują powierzchnię 3 241 km2, 
a obszary bezwodne powierzchnię 3 940 km2. 
Z uwagi na znaczenie dla zaopatrzenia w wodę 
tereny zbiorników wymagają szczególnej ochrony. 
Granice obszarów ochronnych zbiorników, wraz 
z koncepcją ich ochrony, propozycjami dotyczą-
cymi nakazów, zakazów i ograniczeń w ich użyt-
kowaniu przedstawione są w sukcesywnie opraco-
wywanych dokumentacjach hydrogeologicznych 
GZWP. Dokumentacje takie są już opracowane 
dla 8 zbiorników w województwie świętokrzyskim 
i przewidywane jest opracowanie dokumentacji dla 
2 następnych.

3. ZASOBY KOPALIN MINERALNYCH

Województwo Świętokrzyskie jest jednym 
z niewielu regionów w Polsce posiadających znaczą-
cą bazę zasobową kopalin skalnych. Sprzyja temu 
zróżnicowana budowa geologiczna oraz korzystne 
warunki geologiczno-górnicze. Skutkiem tego na 
terenie województwa udokumentowane zostały 
liczne złoża kopalin, w tym: wapieni, dolomitów, 
margli, zlepieńców, piaskowców, piaskowców kwar-
cytowych, piasków, glin, iłów, gipsów i siarki oraz 
niewielkie złoża fosforytów, ziemi krzemionkowej, 
iłów ochrowych, kalcytu, krzemieni, barytu, torfu 
i ropy naowej.

Zasadniczą jednostką geologiczną, zajmującą 
środkową część województwa, z którą związane jest 
występowanie kopalin skalnych, jest wydźwignięty 
w wyniku orogenezy kaledońskiej i waryscyjskiej 
trzon paleozoiczny Gór Świętokrzyskich, zazna-
czający się w morfologii jako najwyższe pasma 
regionu (m.in. główne pasmo Łysogórskie oraz 
Jeleniowskie, Zgórskie, Posłowickie, Dymińskie, 
Orłowińskie, Brzechowskie, Ociesęckie i Wygieł-
zowskie). Pasma budują utwory kambru dolnego, 
wykształcone jako piaskowce kwarcytowe, łupki 
kwarcytowe, łupki ilaste, szarogłazy, mułowce i pia-
skowce oraz utwory ordowiku i syluru, wykształco-
ne w postaci piaskowców, szarogłazów, mułowców, 
zlepieńców, wapieni oraz łupków graptolitowych. 
Znaczna wytrzymałość piaskowców kwarcytowych 
oraz niska ścieralność i porowatość czyni je cennym 
surowcem dla drogownictwa i kolejnictwa, czego 

przykładem jest od lat prowadzona eksploatacja 
złoża kambryjskich piaskowców kwarcytowych 
w Wiśniówce.

W obrębie trzonu paleozoicznego występują 
obszary obniżeń tektonicznych – synklin, które są 
wypełnione osadami dewonu i miejscami dolnego 
karbonu. Budują one w znacznej części m.in. pa-
sma: Klonowskie, Daleszyckie i Cisowskie. Osady 
dewonu dolnego wykształcone są tu głównie jako 
piaskowce kwarcytowe, iłowce z wkładkami tufi-
tów i zlepieńców. Piaskowce kwarcytowe dewońskie 
(zwane w terminologii przemysłowej kwarcytami) 
eksploatowane są obecnie tylko w złożu „Bukowa 
Góra” i stanowią doskonały surowiec dla przemysłu 
hutniczego i drogownictwa.

Utwory dewonu środkowego i górnego reprezen-
towane są głównie przez utwory węglanowe – wa-
pienie i dolomity oraz wapienie płytowe i skaliste, 
margle i łupki ilaste z wkładkami wapieni, które 
budują wzgórza w rejonie Chęcin (Miedzianka, 
pasma: Chęcińskie, Gałęzickie, Bolechowickie), 
Kielc (Jaworznia, Chełmce, Kostomłoty, Pasmo 
Kadzielniańskie) oraz Łagowa i Iwanisk. Skały te 
stanowią najważniejsze kopaliny na terenie wo-
jewództwa. Wykorzystywane są w zależności od 
zawartości CaO dla potrzeb przemysłu wapien-
niczego, cementowego, a w przypadku wapieni 
o wysokich parametrach wytrzymałościowych do 
produkcji kruszyw łamanych oraz jako materiał 
bloczny, tzw. „marmury świętokrzyskie”.

Północną i środkową część województwa 
zajmuje obrzeżenie permsko-mezozoiczne Gór 
Świętokrzyskich, które budują osady paleozoicz-
ne – permu górnego i mezozoiczne – triasu i jury. 
Z osadami permsko-mezozoicznego obrzeżenia 
związane jest występowanie licznych surowców 
mineralnych. Najważniejsze z nich to:

- iły ceramiczne kamionkowe i iły ochrowe 
występujące głównie w osadach dolnej jury 
rejonu Końskich, Stąporkowa, Suchedniowa 
i Starachowic,

- iły ceramiki budowlanej, dolnotriasowe, rejonu 
Mniowa i Radoszyc,

- piaskowce budowlane, czerwone i różowe 
dolnotriasowe rejonu Tumlina, Łącznej, Su-
chedniowa oraz Radoszyc, białe piaskowce 
dolnojurajskie rejonu Końskich, Starachowic, 
Nietuliska, Kunowa, Opatowa i Ćmielowa,

- zlepieńce wapienne i wapienie dekoracyjne 
cechsztyńskie typu „zygmuntówki” oraz gór-
nojurajskie wapienie „morawickie”,

- wapienie i margle dla przemysłu wapiennicze-
go i cementowego oraz do produkcji kruszyw 

– głównie wapienie jurajskie pasma Przedbor-
sko-Małogoskiego, wzgórz Sobkowsko-Koryt-
nickich, rejonu Chmielnika i rejonu Ćmielowa 

– Ożarowa.
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W południowej i południowo-zachodniej czę-
ści województwa rozciąga się Niecka Nidy (mie-
chowska). Wypełniają ją osady węglanowe kredy 
górnej, wykształcone jako margle, opoki i wapienie. 
Występujące tu osady kredowe obecnie nie mają 
większego znaczenia surowcowego, chociaż w prze-
szłości wykorzystywane były do budowy budynków 
gospodarczych.

W północno-wschodniej części województwa wy-
stępuje fragment odcinka lubelskiego synklinorium 
brzeżnego (Niecka Lubelska). Z osadami budują-
cymi tę jednostkę związane jest występowanie złóż 
fosforytów, wykształconych jako konkrecje fosfory-
towe w piaskowcach kredy dolnej w rejonie Chałupki 

– Tarłów, których eksploatacja została zarzucona wiele 
lat temu. Ponadto w rejonie Tarłowa i Ożarowa wy-
stępują wapienie i opoki wykorzystywane do celów 
lokalnych jako kamień budowlany i łamany oraz jako 
surowiec do produkcji cementu.

Południowo-wschodnia część województwa 
znajduje się w obrębie zapadliska przedkarpac-
kiego wypełnionego osadami trzeciorzędu o dużej 
zmienności facjalnej, zalegającymi na zerodowanej 
powierzchni utworów prekambryjskich, paleozoicz-
nych i mezozoicznych. Wykorzystanie surowcowe 
tych utworów przedstawia się to następująco:

- w rejonie Chmielnika, Szydłowa i Pińczowa 
eksploatowane są wapienie litotamniowe i de-
trytyczne (tzw. kamień pińczowski),

- w rejonie niecki nidziańskiej, w utworach serii 
węglanowo-gipsowej, wykształciły się osady 
chemiczne o miąższości do 55 m i udoku-
mentowanych zostało 8 złóż gipsu, z których 
eksploatowane złoża „Leszcze” i „Borków    
 – Chwałowice” mają łączne wydobycie roczne 
najwyższe w Polsce,

- w rejonie Buska i Solca z gipsami wiąże się 
występowanie wód mineralnych, wykorzysty-
wanych od dawna w balneologii,

- w rejonie Grzybowa – Dobrowa, Osieka – Ba-
ranowa Sandomierskiego i Piaseczna, w wy-
niku wtórnych przeobrażeń gipsów, powstały 
w wapieniach pogipsowych złoża siarki – obec-
nie eksploatowane jest tylko złoże „Osiek”,

- w rejonie Buska, Wiślicy, Skalbmierza, Ka-
zimierzy Wielkiej, Słupii Pacanowskiej oraz 
w rejonie Dwikóz, Osieka, Klimontowa i Ry-
twian występują liczne cegielnie, dla których 
potrzeb eksploatowane są iły krakowieckie (iły 
i mułowce), odpowiednie dla potrzeb ceramiki 
budowlanej.

Najmłodszymi utworami tworzącymi nierów-
nomierną pokrywę na utworach starszego podło-
ża są osady czwartorzędu wykształcone w postaci 
piasków eolicznych, lessów, piasków wodno-lodow-
cowych i rzecznych, mułków, glin i torfów. Piaski, 
głównie eoliczne i rzeczne, stanowią powszechnie 

eksploatowaną na terenie województwa kopalinę, 
zarówno na skalę przemysłową z dużych złóż, jak 
i niewielkich piaskowni dla potrzeb lokalnych.

Aktualnie na terenie województwa znajdują się 
384 udokumentowane złoża kopalin o łącznych za-
sobach 9,1 mld ton. Na koniec 2005 roku w woje-
wództwie eksploatowanych było 100 złóż o łącznych 
zasobach 3,2 mld ton, z których wydobyto prawie 
22,0 mln ton surowców. Eksploatacji poddane były 
wapienie, dolomity, margle, gipsy, piaskowce, piaski, 
gliny, iły, siarka, wody mineralne, a w niewielkim 
stopniu także ropa naowa. Pozostałe kopaliny 
na terenie województwa, jak fosforyty, ziemia 
krzemionkowa, kalcyt, baryt, krzemienie, torfy, 
iły bentonitowe i ochrowe oraz piaski formierskie 
i szklarskie nie są obecnie eksploatowane.

Powyższe dane odnośnie stanu zagospodaro-
wania złóż w województwie zestawiono w tabeli 5. 
Wynika z niej, że podobnie jak w latach ubiegłych 
dominujące znaczenie w przemyśle wydobyw-
czym mają surowce węglanowe (wapienie, dolo-
mity, margle), których udokumentowane zasoby 
w 119 złożach, stanowią 82% wszystkich udoku-
mentowanych zasobów w województwie. Są one 
eksploatowane w 31 złożach, przede wszystkim na 
potrzeby kruszyw drogowych, przemysłu wapien-
niczego oraz przemysłu cementowego, a także dla 
przemysłu hutniczego i cukrowniczego. Wydobycie 
surowców węglanowych w 2005 r. wynosiło 18 mln 
ton, co stanowi ponad 82% wydobycia wszystkich 
kopalin w województwie.

Z analizy danych zawartych w „Bilansie zaso-
bów kopalin i wód podziemnych w Polsce” na prze-
strzeni ostatnich 5 lat wynika, że w województwie 
świętokrzyskim systematycznie wzrasta wydobycie 
kopalin dla celów drogowych i budowlanych. W po-
równaniu do roku 2000 wzrost ten wynosi dla pia-
skowców 149%, a dla surowców węglanowych 31%. 
W tym samym okresie wydobycie siarki wzrosło 
o 23%, natomiast zmniejszyło się o ponad 20% wy-
dobycie piasków. Wydobycie pozostałych kopalin 
pozostało w zasadzie na tym samym poziomie.
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Tabela 5.   Zasoby i wydobycie kopalin w województwie świętokrzyskim

() - w nawiasach podano ilość innych złóż, w których wskazana kopalina o udokumentowanych zasobach występuje jako kopalina 
towarzysząca

 * -  liczba złóż i stan ich zasobów na 30.04.2006 r.

RODZAJ KOPALINY

ZŁOŻA OGÓŁEM ZŁOŻA 
NIEEKSPLOATOWANE

ZŁOŻA 
EKSPLOATOWANE

liczba
złóż*

zasoby*
[tys. ton]

liczba
złóż*

zasoby*
[tys. ton]

licz-
ba

złóż*

zasoby*
[tys. ton]

wydobycie
w 2005 r. 
[tys. ton]

WAPIENIE, MARGLE, 
ZLEPIEŃCE WAPIENNE, 
DOLOMITY – w tym dla:
przemysłu wapienniczego
przemysłu cementowego
kamienie drogowe, budowlane

119 (+6) 7 477 173 88 (+6) 4 516 110 31 2 961 063 18 044

36 3 334 053 28 2 014 907 8 1 319 146 6 608
 8 (+6) 2 430 934 4 (+6) 1 234 783 4 1 196 151 5 106

75 1 712 186 56 1 266 420 19 445 766 6 330

PIASKOWCE, PIASKOWCE
KWARCYTOWE - w tym:
kamienie drogowe, budowlane
kwarcyty ogniotrwałe

30 186 138 22 113 951 8 72 187 1039

25 174 332 18 109 513 7 64 819 536
5 11 806 4 4 438 1 7 368 503

GIPSY 8 176 508 6 117 876 2 58 632 985
SIARKA 6 105 778 5 61 111 1 44 667 802
FOSFORYTY 1 3 170 1 3 170 - - -
ZIEMIA KRZEMIONKOWA 3 1 256 3 1 256 - - -
KALCYT 1 (+3) 286  1 (+3) 286 - - -
BARYT 1 110 1 110 - - -
KRZEMIENIE 2 28 2 28 - - -
TORFY 1 (+1) 188 1 (+1) 188 - - -

IŁY I GLINY w tym:
iły bentonitowe
iły kamionkowe
surowce do farb mineralnych
surowce ilaste do cementu
surowce ceramiki budowlanej

63 (+1) 513 416 46 (+1) 458 278 17 55 138 174
2 417 2 417 - - -
7 51 784 6 50 500 1 1 284 26
1 578 1 578 - - -

1 (+1) 8 773  1 (+1) 8 773 - - -
52 451 864 36 398 010 16 53 854 148

PIASKI - w tym:  149 (+1) 653 267  108 (+1) 605 441 41 47 826 948
budowlane 137 614 545 98 568 730 39 45 815 877
do cegły wapienno-piaskowej 5 12 424 4 11 244 2 1 180 56
do betonów komórkowych 3 6 263 2 5 432 1 831 15
formierskie 2(+1) 8 353  2(+1) 8 353 - - -
szklarskie 2 11 682 2 11 682 - - -
RAZEM 384 (+12) 9 117 318 284 (+12) 5 877 805 100 3 239 513 21 992
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