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Jeden z największych generalnych wykonawców na polskim 
rynku, specjalizujący się w budownictwie drogowo-mostowym, 
kubaturowym, elektroenergetycznym oraz real estate. 

Firma ma w swoim dorobku ponad 400 km autostrad i dróg 
ekspresowych, liczne kompleksy mieszkaniowe, budynki 
użyteczności publicznej, stacje elektroenergetyczne. Posiadamy 
własne zasoby produkcyjne, w tym kilkaset jednostek sprzętu 
ciężkiego i transportowego, wytwórnie mas bitumicznych, jak 
również własną kopalnię granitu w Górce Sobockiej.

400 km autostrad i dróg szybkiego ruchu

4500 wybudowanych mieszkań

300 jednostek sprzętu 

własna kopalnia granitu

wytwórnie mas bitumicznych

1200 pracowników



I. Kopalnia granitu „Górka”  
    w Górce Sobockiej 

Mota – Engil Central Europe S.A. posiada własną Kopalnię Granitu 
„Górka” w Górce Sobockiej, gdzie produkowane są wysokiej jakości 
kruszywa budowlane i drogowe.

Obiekt w Górce to  jedna z najnowocześniejszych kopalni tego typu 
zarówno w Polsce, jak i w Europie. Wykorzystanie najnowszych 
rozwiązań technologicznych pozwala utrzymać moc produkcyjną 
kopalni na poziomie 1 000 000 ton/rok.

Kopalnia specjalizuje się w produkcji wysokiej jakości grysów, 
odpowiednich do wytwarzania betonów. Doskonałe parametry 
kruszywa sprawiają, że produkowany z niego beton spełnia 
restrykcyjne normy.

Z granitu wyrabiane są także inne kruszywa – tłuczeń, kliniec, 
kamień hydrotechniczny, mieszanki (kruszywa o uziarnieniu 
ciągłym granitowym).



II. Certy�katy
Oferowane kruszywa naturalne spełniają wymagania 
obowiązujących norm europejskich.

Do każdej partii materiału produkowanego w kopalni wydawany 
jest dokument oznakowania CE w systemie 2+. Wdrożony
i utrzymany system Zakładowej Kontroli Produkcji gwarantuje 
otrzymanie produktów o najwyższej jakości.
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III. Układanie mieszanek           
   mineralno-asfaltowych 

Dysponujemy w pełni wykwali�kowaną kadrą 
pracowników, która kompleksowo zajmuje się układaniem 
mieszanek mineralno - asfaltowych. 

Nasze grupy bitumiczne posiadają doświadczenie
w realizacjach na drogach klasy: A, S, GP. Ich wysoką 
skuteczność zapewnia wyposażenie w najnowocześniejszy 
sprzęt, niezbędny do układania nawierzchni.

Istnieje również możliwość doposażenia grupy w zestaw 
niskopodwoziowy, co zwiększa jej mobilność.

Grupy bitumiczne posiadają:

�  nowoczesne układarki 

�  walce stalowe 

�  walce gumowe

�  podajnik do MMA

�  wielozadaniowe nośniki osprzętu typu BOBCAT 

�  sprzęt drobny



W swojej ofercie posiadamy:

IV. Wytwórnie mas      
   bitumicznych

Mota-Engil Central Europe dysponuje siecią nowoczesnych 
wytwórni mas bitumicznych. Do ich produkcji wykorzystujemy 
maszyny wiodących światowych producentów: 
BENNINGHOVEN, AMMANN, BERNARDI. Zapewniają one 
zachowanie wydajności na poziomie 160/240t/h.

Najwyższą jakość produkowanych mieszanek uzyskujemy 
zarówno poprzez odpowiedni dobór kruszyw i dodatków na 
etapie przygotowania recepty, jak i poprzez stosowanie 
zaawansowanych procedur produkcyjnych. Wszystkie 
mieszanki spełniają wymogi norm europejskich dotyczących 
wyrobów budowlanych. 

Możemy przygotowywać recepty dla wszystkich kategorii 
ruchu. Przeprowadzamy także wszelkie badania – zgodnie 
z życzeniem Zamawiającego.

�  betony asfaltowe do warstw podbudowy, wiążących,   
        wyrównawczych, ścieralnych z zastosowaniem asfaltów             
        drogowych i mody�kowanych

�  betony asfaltowe o wysokim module sztywności (WMS)

�  mastyks grysowy SMA

�  mieszanki mineralno-asfaltowe o nieciągłym
        uziarnieniu - do cienkich warstw (BBTM)

�  asfalt lany

WMB Kraśnik

WMB Jawornik

WMB Brzezimierz

WMB Motycz

WMB Jaksice



V. Wykonywanie betonowych         
  elementów dróg

Od ponad 10 lat realizujemy roboty betonowe na autostradach 
oraz drogach ekspresowych. Wykonujemy różnego typu formy 
ścieków, krawężników, obrzeży oraz brewki. Zapewniamy 
również wsparcie w trakcie wizyt w betoniarniach, a także 
podczas wery�kacji dokumentacji Zamawiającego. 

W swojej bazie posiadamy dwie innowacyjne maszyny Power 
Curber 5700-C. Maszyny te przeznaczone są do układania 
betonowych krawężników z odwodnieniami, barier, chodników 
oraz wąskich dróg. Kompaktowe wymiary sprzętu pozwalają 
swobodnie operować nimi w miejscach takich jak narożniki 
parkingów, wysepki i uliczki.

Oferujemy wykonanie betonowych elementów dróg 
(krawężnik/ściek/obrzeża/brewka) metodą ciągłego układania 
betonu. Rodzaj elementu układanego jak i formy dostosowane 
są do obowiązujących norm. 



 
 

 
 

 

KOPALNIA GRANITU „GÓRKA”
Dział Sprzedaży
mail: kopalnia@mota-engil-ce.eu
 tel: (071) 39 30 494
Agnieszka Lechowicz
tel. kom.: +48 604 359 174

Kontakt w sprawie sprzedaży kruszyw
mail: kruszywa@mota-engil-ce.eu

WYKONYWANIE BETONOWYCH
ELEMENTÓW DRÓG
Marcin Kozielec
mail: Marcin.Kozielec@mota-engil-ce.eu 
tel. kom.: +48 660 458 236

Marcin Żochowski
mail: marcin.zochowski@mota-engil-ce.eu
tel. kom.: +48 668 193 554

WYTWÓRNIE MAS BITUMICZNYCH
mail: wmb@mota-engil-ce.eu
Piotr Golik 
mail: piotr.golik@mota-engil-ce.eu
tel. kom.: +48 608 642 132

WMB Brzezimierz (Wrocław)
tel. kom.: +48 608-642-132

WMB Jawornik
tel: +48 12 272 34 09
tel. kom.: +48 600 292 130

WMB Motycz (Lublin)
tel. kom.: +48  668 838 544

WMB Jaksice
tel. kom.: 608-642-132

WMB Kraśnik (Wilkołaz)
tel. kom.: +48  668 838 544

Kontakt


