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Streszczenie: Województwo lubuskie pod względem zasobów kopalin na tle kraju nie należy 

do zasobnych w kopaliny. Najcenniejszą wartość stanowią złoża węgla brunatnego. Złoża 

węgla brunatnego są identyfikowane jako tanie i wygodne w eksploatacji źródło energii.  

Do najważniejszych surowców energetycznych, których zasoby zbilansowano na terenie 

województwa lubuskiego zaliczyć można złoża: azotanowego gazu ziemnego, gazu 

ziemnego, ropy naftowej, węgla brunatnego. Dlatego najcenniejsze dla regionu złoża należy 

objąć właściwą ochroną, aby dostęp do nich w przyszłości nie został zachwiany i by mogły 

być właściwie gospodarczo wykorzystane. Niniejsza publikacja przedstawia najważniejsze 

zasoby kopalin jakie znajdują się na terenie województwa lubuskiego, które mają bardzo duże 

znaczenie dla rozwoju regionalnego, ponadregionalnego ale także i krajowego. Dane zasoby 

mogą w przyszłości, tak jak węgiel brunatny czy miedź dać ogromny impuls dla rozwoju 

województwa lubuskiego.  

Słowa kluczowe: rozwój regionalny, region, zasoby naturalne, polityka regionalna. 

MINERAL RESOURCES OF THE LUBUSZ PROVINCE AS FUTURE  

FOR THE DEVELOPMENT OF THE REGION 

Abstract: The Lubusz province in terms of reserves of ore relating to the country doesn't 

belong to rich in ore. Deposits of the lignite coal constitute the most valuable value. Deposits 

of the lignite coal are identified as cheap and comfortable in operation energy sources. To the 

most important fuels, of which stores were balanced in the province Lubusz to rank it is 

possible deposits: of nitrate natural gas, natural gas, petroleum, lignite coal. Therefore most 

valuable for the region one should provide deposits with the appropriate protection so that the 

access to them in the future isn't shaken and could correctly economically be used. This 

publication is presenting important resources of ore which are in the province Lubusz which 

are outweighing very much for the regional development, more_than_regional but also and 

domestic. Given sources can in the future, the same as lignite coal or copper give intense 

impulse for the development of the Lubusz province. 

Keywords: regional development, region, natural resources, regional policy. 
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1. Wprowadzenie 

Celem pracy jest przedstawienie zasobów kopalin województwa lubuskiego jako jedną  

z najważniejszych czynników mających wpływ na dalszy rozwój regiony w przyszłych latach. 

Rozwój województwa lubuskiego w znacznym stopniu określone są przez fakt, iż będzie on 

miał szansę nastąpić w oparciu o eksploatację złóż takich jak węgiel brunatny, gaz, ropa 

naftowa oraz inne bogactwa naturalne. Duże znaczenie będzie odgrywało poparcie ze stron 

władz rządowych i samorządowych. Istotne znacznie ma również w rozwoju biznes prywatny, 

ponieważ może kształtować innowacyjność i konkurencyjność gospodarki regionalnej, 

szczególnie mieszczącej się w Specjalnej Strefie Ekonomicznej.  

Województwo lubuskie powstało na skutek reformy administracyjnej w 1999 roku  

i zlokalizowane jest w zachodniej Polsce. Utworzone zostało z terytoriów dawnych 

województw gorzowskiego, zielonogórskiego oraz małej części leszczyńskiego. Siedziba 

wojewody mieści się w Gorzowie Wielkopolskim, natomiast władze samorządu 

województwa w Zielonej Górze.  

Województwo lubuskie graniczy od północy z woj. zachodniopomorskim, od południa  

z woj. dolnośląskim, od wschodu z woj. wielkopolskim, natomiast od zachodu z Niemcami. 

Województwo lubuskie obejmuje terytorium o powierzchni 13 987,93 km (GUS, 07.09.2018) 

a jego populacja równa jest 1 016 652 mieszkańcom (GUS, 07.09.2018). Nazwa 

województwa pochodzi od krainy historycznej – Ziemi Lubuskiej. Terytorium województwa 

tworzą również krainy historyczne takie jak Dolny Śląsk, Nowa Marchia, Wielkopolska  

i Łużyce Dolne (Portal Ziemia Lubuska, 07.09.2018). Wbrew nazwie województwa, na jego 

terytorium nie ma Lubusza, ponieważ miasto położone jest na terytorium Niemiec.  

Po zakończeniu II wojny światowej, w granicach Polski znajdowało się poniżej 60% 

historycznej ziemi lubuskiej oraz włączono ją do województwa poznańskiego. 6 lipca 1950 

przeprowadzono reformę administracyjną, której skutkiem było utworzenie województwa 

zielonogórskiego z części województwa poznańskiego oraz województwa wrocławskiego 

(DzU z 1950 r. Nr 28, poz. 255). Województwo zielonogórskie pokrywało się wówczas  

z obecnymi granicami województwa lubuskiego. Wskutek reformy administracyjnej z 1975 

roku, województwo zielonogórskie podzielone zostało na województwo gorzowskie oraz 

nowe województwo zielonogórskie. Oba województwa istniały do 31 grudnia 1998 roku.  

Pierwotnie, projekt kolejnej reformy prof. Kuleszy zakładał podział dawnych województw 

gorzowskiego i zielonogórskiego między województwo zachodniopomorskie (Gorzów 

Wlkp.), dolnośląskie (Zielona Góra) oraz wielkopolskie. Przeciwko koncepcji wznoszono 

liczne protesty, które organizowało ówcześnie należące do opozycji SLD. Ostatecznie, rząd 

nie był w stanie wdrożyć swojego projektu w skutek zawetowania go przez prezydenta. 

Powstała potrzeba utworzenia nowych województw (włączając w to lubuskie). Nazwa 

województwa wywodzi się od historycznej miejscowości Lubusz (współcześnie Lebus  
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w Niemczech), która w średniowieczu była administracyjnym i kulturalnym centrum Ziemi 

Lubuskiej. Niemcy określają natomiast Ziemię Lubuską jako Neumark (Nowa Marchia),  

albo wschodnią Brandenburgią. 

2. Kruszywa naturalne w województwie lubuskim 

Geologicznie, województwo lubuskie zbudowane jest wielopiętrowo. Najgłębsze oraz 

najstarsze piętro utworzone jest ze skał kryptozoiku, natomiast wyżej ze skał paleozoiku  

i mezozoiku. Powyżej umiejscowione są skały z er paleogenu i neogenu a ostatni okres 

geologiczny – neogen – miał dla województwa ogromne znaczenie, ponieważ doprowadził do 

wielu procesów erozji i sedymentacji. Obecna rzeźba województwa lubuskiego powstała na 

skutek ostatniego zlodowacenia Odry. Na skutek nieregularnych ruchów lądolodów powstał 

szereg moren, wałów czołowomorenowych oraz stref zaburzeń glacitektonicznych 

(Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze, 9.09.2018) 

Województwo lubuskie bogate jest w różnorodne surowce mineralne, takie jak: 

 złoża węgla brunatnego, 

  złoża ropy,  

 złoża gazu, 

 rudy miedzi, 

 złoża torfu,  

 złoża kredy jeziornej, 

 złoża soli kamiennej,  

 złoża soli potasowej,  

 złoża surowców liściastych,  

 złoża piasków szklarskich,  

 złoża piasków budowlanych  

 złoża kruszyw naturalnych. 

W województwie lubuskim wg Bilansu zasobów (stan na 31 XII 2017) znajduje się  

269 kopalń pisaku i żwiru, które wyprodukowały łącznie 5 693 tys. ton wydobytego kruszywa 

o zasobach geologicznych bilansowych 1 mld 162 tys. 214 ton, przemysłowych zasobów jest 

230 tys. 808 ton, a wydobycie wynosi 5 mln 693 tys. ton. Zasoby złoża Nowogród 

Bobrzański – Zbiornik wynoszą 367 mln 790 tys. ton co stanowi około 22% całkowitych 

zasobów województwa lubuskiego (http://geoportal.pgi.gov.pl, z dnia 1.10.2018). Dlatego 

złoże Nowogród Bobrzański – Zbiornik ze względu na duże zasoby surowcowe ma znaczenie 

dla całego regionu i kraju. (Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, 2015, pp. 35). 
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W kwestii rejonów wydobycia surowców, kopalnie kruszywa naturalnego, których roczne 

wydobycie jest większe niż 50 tys. ton zlokalizowane są na obszarze 10 spośród 12 powiatów 

tworzących województwo lubuskie. Są to powiaty: 

 gorzowski,  

 strzelecko-drezdenecki,  

 międzyrzecki, 

 słubicki,  

 sulęciński,  

 świebodziński, 

 krośnieński, 

 zielonogórski,  

 żagański,  

 nowosolski. 

Na terenie powiatu gorzowskiego mieszczą się dwie kopalnie kruszywa, których roczne 

wydobycie jest przekracza 50 tys. ton (Państwowa Służba Geologiczna, 2017). Znajdują się 

one na złożach Glinik oraz Różanki w gminach Deszczno i Kłodawa. Z kopalni pochodzi 

niemal jedna trzecia (więcej niż 150 tys. ton) wydobycia kopalń całego województwa.  

W powiecie strzelecko-drezdeneckim mieszczą się dwie kopalnie kruszywa na złożach 

Górki I i Górki II oraz Zwierzyn-Kozia Wólka mieszczące się na terenie gmin Górki Noteckie 

oraz Zwierzyn. Wydobycie tych kopalń wynosi łącznie 470 tys. ton piasku ze żwirem. Wyżej 

wspomniane kopalnie znajdują się blisko Gorzowa Wielkopolskiego i są w stanie zaspokoić 

potrzeby samego miasta oraz inwestycji drogowych, które są przeprowadzane w jego 

sąsiedztwie. Kopalnia, która mieści się najdalej od Gorzowa Wielkopolskiego to Kopalnia 

Zwierzyn-Kozia Wólka (ok. 25 km od miasta). Lokalizacja kopalń oraz wysoka skala 

wydobycia sprawiają, że część produkcji przeznaczona jest na zaspokajanie potrzeb 

województwa wielkopolskiego. 

Na terenie powiatu międzyrzeckiego, kopalnie łącznie wydobywają 611 tys. ton 

kruszywa, co odpowiada 13,5% wydobycia wszystkich kopalń kruszywa w województwie 

lubuskim. Najważniejsze kopalnie to tutaj Bukowiec Stanisław oraz Dębowiec II  

i Dębowiec III.  

W powiecie słubickim funkcjonują następujące kopalnie: Złoża Maczków Wschód  

i Maczków Zachów, które mieszczą się w centralno-południowej części powiatu oraz 

Owczary pole Północne umiejscowione w dolinie Odry w północnym rejonie powiatu.  

W powiecie sulęcińskim mieszczą się: Złoża Małuszów i Przęślice, które zlokalizowane 

są w centralno-południowej części powiatu. 

W powiecie świebodzińskim znajdują się Złoża Bucze oraz Glińsk (północna część 

powiatu). Największe rezerwy posiadają natomiast Bucze oraz Bukowiec Stanisław. Łączne 

wydobycie kopalń z powiatu świebodzińskiego wynosi 1218 tys. ton.  
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Na terytorium powiatu krośnieńskiego znajduje się zakład górniczy na złożu Tarnawa 

Krośnieńska. Jest to kopania o bardzo dużym wydobyciu kruszywa (316 tys. ton).  

Na obszarze powiatu zielonogórskiego znajduje się znacznej wielkości zakład górniczy, 

który mieści się w dolinie Bobru. Eksploatacja kruszywa jest natomiast zlokalizowana  

w kruszywach złoża Nowogród Bobrzański.  

W powiecie żagańskim mieszczą się trzy duże kopanie kruszywa – Zbiornik Pole 

Południowe, Nowogród Bobrzański Zbiornik oraz Żagań Miodnica.  

W powiecie nowosolskim umiejscowione są dwa duże zakłady górnicze, które 

funkcjonują na złożach Lelechów oraz Rejów-Przyszłość.  

Poniższa tabela przedstawia zestawienie złóż na terenie Zagłębia Bobrzańskiego: 

Tabela 1.  

Złoża Zagłębia Bobrzańskiego 

Złoże 
Tarnawa 

Krośnieńska 

Grajówka-Zbiornik 

Pole Południowe 

Nowogród Bobrzański 

Zb.-Gorzupia Dln 

Żagań 

Miodnica 

Województwo, 

Powiat 

lubuskie 

krośnieński 

lubuskie 

żagański 

lubuskie 

żagański 

lubuskie 

żagański 

Gmina Bobrowice Żagań Żagań Żagań 

Kopalina główna 
Piasek z żwirem Piasek Piasek z żwirem 

Piasek z 

żwirem 

Wydobycie (tys. t) 231 618 168 813 

Zasoby geologiczne 

bilansowe [tys. Mg] 
10 510 57679 7 932 10 190 

Note: Opracowanie własne na podstawie: Bilansu zasobów złóż kopalin w Polsce wg stanu na 31 XII 

2017 r., Państwowa Służba Geologiczna, Państwowy Instytut Badawczy, 2018, s. 197-204. 

W tabeli zaprezentowane największe złoża, które są składowym elementem Zagłębia 

Bobrzańskiego. Tarnawa Krośniewska, Grajówka-Zbiornik Pole Południowe, Nowogród 

Bobrzański Zbiornik i Żagań Miodnica, pomimo przynależności do różnych powiatów, 

znajdują się w stosunkowo niewielkiej odległości od siebie na odcinku mniej niż 30 km 

doliny Bobru na północ od Żagania.  

Kopalnie zaopatrują rejony takie jak: Żagań, Żar, Nowa Sól, Szprotawa, Gubin oraz 

Zielona Góra. Z powyższej tabeli wynika, iż liderem wśród gmin lubuskich jest Żagań, 

ponieważ na jego obszarze znajdują się trzy z pięciu wyżej wymienionych kopalń. Warto 

również zauważyć, że kopalnie z Zagłębia Bobrzańskiego przekazują część swojej produkcji 

województwu wielkopolskiemu.  

Najwięcej złóż piasku i żwiru udokumentowanych jest obecnie w województwach: 

mazowieckim (1 340), wielkopolskim (1 205), lubelskim (930), łódzkim (843) i warmińsko-

mazurskim (778). Największa ilość zasobów udokumentowana jest w województwach: 

dolnośląskim (2 296 mln t), małopolskim (1 850 mln t), podlaskim (1 578 mln t), opolskim  

(1 418 mln t), podkarpackim (1 296 mln t) oraz mazowieckim (1 283 mln t) (Bilans zasobów 

złóż kopalin w Polsce wg stanu na 31 XII 2017 r., pp. 147). 

Ze względu na główne kierunki zbytu wytwarzanego kruszywa, zakłady górnicze  

o wysokiej produkcji można podzielić na trzy grupy: 
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1. Zakłady górnicze zlokalizowane w sąsiedztwie tras podstawowych inwestycji 

drogowych (autostrada A2, trasa S3, odcinek Krzyżowa-Olszyna autostrady A18): 

 Bukowiec Stanisław, 

 Dębowiec II, 

 Dębowiec III pole E, 

 Maczków Wschód i Zachód, 

 Małuszów, 

 Przęślice, 

 Bucze, 

 Glińsk. 

2. Zakłady górnicze, których złoża mieszczą się w sąsiedztwie dużych ośrodków 

miejsko-przemysłowych (Zielona Góra i Gorzów Wielkopolski: 

 Kopalnie Glinik, 

 Gralewo Pole ES, 

 Kłodawa-Srebrna, 

 Górki I i II, 

 Różanki, 

 Zagłębie doliny dolnego Bobru, 

 Lelechów. 

3. Pozostałe: 

 Zwierzyn – Kozia Wólka, 

 Owczary Pole Północne, 

 Rejów Przyszłość.  

Zasoby naturalne województwa lubuskiego są niezwykle bogate i unikatowe, jednakże nie 

są dostatecznie promowane. Zasoby materialne województwa uzupełniają walory 

przyrodnicze, tj. duża lesistość, ilość jezior oraz dobrej jakości powietrze. Zasoby surowcowe 

województwa może być źródłem wytworzenia dodatkowego pola przewagi konkurencyjnej 

regionu.  

Bardzo istotny jest fakt, że wykorzystanie gospodarcze zasobów kopalin stoi często  

w konflikcie z pozostałymi zasobami przyrody. Kształtowanie polityki w zakresie ich 

zagospodarowania wymaga wspólnych działań podmiotów gospodarczych, samorządów 

lokalnych oraz organów administracji publicznej (Kołodziejczyk, 2012, pp. 25) 
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Rysunek 1. Udokumentowane złoża kopalin w województwie lubuskim na tle Europejskiej Sieci 

Ekologicznej Natura 2000, www.pgi.gov.pl. 
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3. Surowce energetyczne  

3.1. Węgiel brunatny 

Województwo lubuskie jest jednym z najbardziej zasobnych w węgiel brunatny obszarów 

w Polsce.  

Złoża położone są głównie w zachodniej części województwa w rejonie Rzepina, Cybinki 

i Gubina oraz w części południowo zachodniej w okolicy Łęknicy, Trzebiela oraz Żar. Kilka 

złóż występuje w środkowej części województwa w okolicy Sieniawy i Torzymia.  

Węgle brunatne w województwie lubuskim występują najczęściej w grupie dwóch lub 

trzech blisko siebie położonych pokładów, lub grupy pokładów, w obrębie skał osadowych 

najczęściej mułków iłów i piasków pylastych. Pokłady węgla miejscami zaburzone są 

glacitektonicznie. Zaburzenia związane są z procesem nacisku mas lodowych, który zachodził 

w trakcie zlodowaceń plejstoceńskich, po uformowaniu się pokładów węgla. W efekcie 

zaburzeń pokłady, wraz ze skałami otaczającymi, występują często w formie fałdów lub 

łusek, a ich miąższość jest nierównomierna w obrębie całego złoża. Złoża tego typu, 

występują w obszarze Łuku Mużakowa (Złoża Babina), okolic Sieniawy (złoża Sieniawa) 

oraz wysoczyzny Żarskiej (Złoża Henryk – Przyjaźń Narodów).  

Według bilansu zasobów na obszarze województwa lubuskiego znajduje się 20 

udokumentowanych złóż węgla brunatnego o łącznych zasobach bilansowych 5 873 220 tys. 

ton. Zasoby te stanowią około 25% wszystkich zasobów bilansowych węgla brunatnego 

udokumentowanych w kraju. Największe zasoby bilansowe ze wszystkich udokumento-

wanych złóż województwa lubuskiego posiadają złoża w rejonie gubińskim. Są to złoża 

Gubin, Gubin 1, Gubin – Zasieki – Brody oraz Lubsko. Łączne zasoby bilansowe tych złóż 

wynoszą 3 937 133 tys. ton, co stanowi blisko 67% wszystkich udokumentowanych zasobów 

bilansowych województwa lubuskiego (Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, 

2015, pp. 6-10). Zestawienie złóż węgla brunatnego w województwie lubuskim przedstawia 

tabela 2. 

Tabela 2.  
Zestawienie złóż węgla brunatnego udokumentowanych w województwie lubuskim 

Lp. Nazwa złoża 
Stan 

zagosp. 

Zasoby 

geologiczne 

bilansowe [tys. 

Mg] 

Powiat 

1 Babina-Żarki P 142 161 żarski 

2 Babina-łuska 01 R 4 381 żarski 

3 Babina-łuska 0 II R 1 329 żarski 

4 Babina-łuska 0 III R 5 318 żarski 

5 Babina-łuska 0-0A Z 4 214 żarski 

6 Babina-strefa fałdowa f-g R 1 960 żarski 

7 Cybinka P 237 487 krośnieński, słubicki 

8 Gubin R 1 035 745 żarski 
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cd. tabeli 2. 
9 Gubin 1 R  541 750 krośnieński, żarski 

10 Gubin-Zasieki-Brody P 2 018 970 krośnieński, świebodziński, żarski 

11 Lubsko P 340 668 żarski 

12 Maria R 72 żarski 

13 Mosty P 175 394 żarski 

14 Przyjaźń Narodów-szyb Henryk Z 280 żarski 

15 Rzepin P 249 528 słubicki 

16 Sądów P 226 469 krośnieński, słubicki, sulęciński 

17 Sieniawa 1 E 1 707 świebodziński 

18 Sieniawa 2 E 17 634 sulęciński, świebodziński 

19 Sieniawa-siodło IX-XVI R 24 429 sulęciński, świebodziński 

20 Torzym P 843 879 sulęciński, świebodziński 

Razem: 5 873 375  

E – złoże eksploatowane, P – złoże o zasobach rozpoznanych wstępnie, R – złoże o zasobach rozpoznanych 

szczegółowo, Z – złoże zaniechane.  

Note: Kołodziejczyk, 2012.  

3.2. Ropa naftowa 

Ropa naftowa jest jednym z najważniejszych surowców energetycznych oraz 

wykorzystywana jest w wielu gałęziach przemysłu chemicznego.  

Głównym regionem występowania złóż ropy naftowej w kraju jest Niż Polski  

(75% zasobów krajowych). Złoża ropy naftowej występują także w polskiej strefie 

ekonomicznej Bałtyku (19% zasobów krajowych). Zasoby przedgórza Karpat oraz Karpat 

odgrywają rolę podrzędną (odpowiednio 4% i 2% zasobów krajowych).  

Główną formacją roponośną na obszarze województwa lubuskiego są utwory permu. 

Głównym poziomem roponośnym jest cechsztyński dolomit główny, a skałami zbiorniko-

wymi są dolomity oraz wapienie dolomityczne o miąższości do kilkunastu metrów.  

Według Bilansu zasobów (stan na 31.12.2013 r.) na terenie województwa lubuskiego 

znajdują się 22 udokumentowane złoża ropy naftowej. Obszary dokumentowania tak jak  

w przypadku złóż gazu ziemnego znajdują się w całości lub częściowo na terenie 

województwa lubuskiego. Łączne wydobywalne zasoby bilansowe złóż ropy naftowej na 

terenie województwa wynoszą 16 787 50 tys. ton, co stanowi blisko 69% zasobów Polski. 

Ogólnokrajowe znaczenie tych złóż jest niewielkie, ze względu na to, iż całkowite krajowe 

wydobycie ropy naftowej pokrywa tylko ok. 5% zapotrzebowania na to paliwo.  

Do największych (powyżej 1 mln ton zasobów) należą złoża: BMB, Lubiatów oraz 

Grotów. Są to złoża gazowo-ropne. Obecność czapy gazowej jest efektem warunków 

złożowych, mających wpływ na stan fazowy złoża w początkowych warunkach ciśnienia  

i temperatury złożowej. W tych konkretnych przypadkach występuje zarówno faza ropna 

(ciekła) i gazowa.  

Wymienione powyżej dwa pierwsze złoża, położone są w znacznej części poza granicami 

województwa, natomiast złoże Grotów prawie w całości leży na terenie województwa 

lubuskiego.  
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Ze względu na strategiczne znaczenie gospodarcze wszystkie złoża ropy naftowej 

znajdujące się na terenie województwa lubuskiego zaliczono do złóż o znaczeniu krajowym 

(Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, 2015, pp. 25)  

Szczegółowe zestawienie zagospodarowania oraz zasobów złóż ropy naftowej  

w województwie lubuskim przedstawia tabela 4.  

Tabela 4.  
Zestawienie złóż ropy naftowej udokumentowanych w województwie lubuskim 

 Lp. Nazwa złoża Stan 

zagosp. 

Zasoby 

wydobywalne 

[tys. Mg] 

Powiat 

1 Babimost P 125,00 zielonogórski 

2 
BMB(Barnówko-Mostno-

Buszewo) 
E 8 165,60 

gorzowski, myśliborski 

3 Breslack-Kosarzyn E 12,94 krośnieński 

4 Dzieduszyce E 506,22 gorzowski 

5 Gajewo P 53,25 gorzowski, myśliborski 

6 Górzyca E 216,93 słubicki 

7 Grotów E 1 822,21 
czarnkowsko-trzcianecki, 

międzychodzki, strzelecko-drezdenecki 

8 Gryżyna R 72,33 krośnieński, świebodziński  

9 Jeniniec E 14,74 gorzowski 

10 Kamień Mały B 709,07 gorzowski, sulęciński 

11 Kije T 9,90 zielonogórski 

12 Kije NE Z 0,00 zielonogórski 

13 Kosarzyn - N E 11,60 krośnieński 

14 Kosarzyn (E) Z 61,96 krośnieński 

15 Kosarzyn (S) Z 35,64 krośnieński 

16 Lubiatów T 5 397,57 międzychodzki, strzelecko-drezdenecki 

17 Lubiszyn E 13,97 gorzowski 

18 Mozów S E 1,14 zielonogórski 

19 Ołobok T 30,56 świebodziński 

20 Radoszyn E 600,87 świebodziński 

21 Retno E * krośnieński 

22 Rybaki E 1,107 krośnieński 

Razem: 17 862,57  

E – złoże eksploatowane, P – złoże o zasobach rozpoznanych wstępnie, R – złoże o zasobach rozpoznanych 

szczegółowo, T – złoże zagospodarowane, eksploatowane okresowo, Z – złoże zaniechane, * – tylko zasoby 

pozabilansowe.  

Note: Kołodziejczyk, 2012. 

4. Podsumowanie 

Według Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego do roku 2020, kluczowym 

czynnikiem, który może w znacznym stopniu ukształtować kierunek rozwoju regionu są złoża 

surowców, ze szczególnym uwzględnieniem węgla brunatnego w okolicach gmin Gubin, 

Lubsko i Brody (Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020, 2012). Wydobywanie 

surowca związane jest z powstawaniem kopalni odkrywkowej węgla brunatnego na obszarze 
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gmin Gubin i Brody, a także elektrowni, która wykorzystywała będzie wydobywany węgiel. 

Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 stanowi o ochronie złóż, które 

mają charakter strategiczny i do którego zaliczają się złoża znajdujące się na obszarze 

gubińskim. KPZK 2030 mówi również o utworzeniu w okolicach Gubina elektrowni, której 

moc wynosić będzie powyżej 800 MW, co jest spójne z planami inwestora oraz 

przewidywaną rozbudową sieci przemysłowej zlokalizowanej w województwie lubuskim 

(zawartą w planach operatora systemu przemysłowego), którą warunkuje powstanie nowych 

zawodowych wytwórczych źródeł, które z kolei wymagają wyprowadzenia mocy do 

Krajowego Systemu Elektroenergetycznego.  

Idea zabezpieczenia oraz wykorzystania strategicznych nośników energii zlokalizowanych 

w województwie lubuskim (z uwzględnieniem utrzymania węgla jako głównego paliwa dla 

energetyki) jest uzupełnieniem zapisów przedstawionych w Polityce energetycznej Polski do 

2030 roku.  

Województwo lubuskie pod względem zasobów kopalin energetycznych stanowi zaplecze 

kraju i jest jednym z najważniejszych dla polskiej gospodarki potencjalnym dostawcą 

surowców energetycznych. Z tego względu, Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego 

2020 przedstawia kopaliny energetyczne (węgiel brunatny, gaz ziemny i inne) jako jeden  

z najistotniejszych czynników determinujących rozwój województwa. Za główny cel 

przedstawiony w Strategii uznano wykorzystanie potencjałów województwa (w tym 

surowcowych) oraz efektywne wykorzystanie jego położenia w Europie, w celu podniesienia 

jakości życia społeczeństwa, stymulowania konkurencyjnej gospodarki, powiększenia 

spójności regionu a także efektywnego rozporządzania jej rozwojem. 

Eksploatacja surowców została uwzględniona w 1 Wyzwaniu Strategii Rozwoju 

Województwa Lubuskiego, które polega na zbudowaniu innowacyjnej i konkurencyjnej 

gospodarki opartej na wiedzy.  

Reasumując, celem powyższej pracy było przedstawienie zasobów województwa 

lubuskiego jako jedną z najważniejszych czynników mających wpływ na dalszy jego rozwój. 

Plany rozwoju województwa w znacznym stopniu określone są przez fakt, iż będzie on miał 

szansę nastąpić w oparciu o eksploatację złóż takich jak węgiel brunatny, gaz, ropa naftowa  

i inne bogactwa, według koncesji i programów rekultywacji terenów a także dzięki 

znacznemu poparciu ze stron władz rządowych i samorządowych. Istotne znacznie ma 

również biznes prywatny, ponieważ może kształtować innowacyjność i konkurencyjność 

gospodarki, szczególnie mieszczącej się w Specjalnej Strefie Ekonomicznej.  

Województwo lubuskie ma szansę na znaczny rozwój dzięki wzmocnieniu wykorzystaniu 

potencjału endogenicznego, ze szczególnym uwzględnieniem węgla brunatnego, dzięki 

wpisaniu do Koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju strategicznych zasobów złóż 

węgla brunatnego Gubin 1 i Gubin 2, a także z podkreśleniem umiejscowienia elektrowni  

o mocy do 3 000 MW na obszarze zagłębia węgla brunatnego w okolicy Gubina, Lubuska  

i Brody.  
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W celach strategiczny KPZK 2030 zapisano jednocześnie, iż złoża węgla kamiennego  

i brunatnego, zaliczone do złóż o strategicznym znaczeniu dla bezpieczeństwa 

energetycznego kraju, są chronione zgodnie z zasadami przyjętymi dla kategorii ochrony złóż 

kopalin strategicznych. Ochronie poddano w szczególności obszary zalegania złóż węgla 

brunatnego: „Legnica”, „Gubin”, „Gubin 1” oraz „Złoczew”. Zapis ten był konsekwencją 

postulatów, które pojawiły się już wcześniej w strategii „Polityka energetyczna Polski do 

roku 2030” (Sługocki, 2014). 

Należy tutaj przytoczyć strategię Europa 2020, w której wśród zakreślonych celów znalazł 

się zapis o obszarze klimatu i energii, gdzie uznano ograniczenie emisji dwutlenku węgla 

nawet o 30% (Jakubowski, Sługocki, 2014, pp. 26). 

Realizacja tego celu może skutecznie zablokować budowę kopalni i elektrowni Gubin-

Brody w województwie lubuskim. Bardzo istotny jest fakt, że wykorzystanie gospodarcze 

zasobów kopalin stoi często w konflikcie z pozostałymi zasobami przyrody. Kształtowanie 

polityki w zakresie ich zagospodarowania wymaga wspólnych działań podmiotów 

gospodarczych, samorządów lokalnych oraz organów administracji publicznej.  

Właściwe gospodarowanie zasobami geologicznymi powinno prowadzić do ochrony 

zasobów kopalin i wykorzystania środowiska geologicznego dla celów produkcyjnych.  

W celach strategiczny KPZK 2030 przyjęto: Efektywne wykorzystanie przestrzeni kraju  

i jej terytorialnie zróżnicowanych potencjałów rozwojowych dla osiągania ogólnych celów 

rozwojowych – konkurencyjności, zwiększania zatrudnienia, sprawności funkcjonowania 

państwa oraz spójności w wymiarze społecznym, gospodarczym i terytorialnym w długim 

okresie.  
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