


1

Wrocław 2013

SCENARIUSZE TECHNOLOGICZNE POZYSKIWANIA  
I ZAGOSPODAROWANIA SUROWCÓW SKALNYCH  

W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM

POLTEGOR-INSTYTUT
INSTYTUT GÓRNICTWA ODKRYWKOWEGO

Tomasz Fiedor, Rajmund Durał 
Krzysztof Galos, Alicja Kot-Niewiadomska



2

Recenzenci
prof. zw. dr hab. Stefan Forlicz 
prof. zw. dr hab. Marian Noga

Pracę wykonano w ramach projektu p.t. ”Strategie i Scenariusze 
Technologiczne Zagospodarowania i Wykorzystania Złóż Surowców 
Skalnych” realizowanego na podstawie umowy 
nr UDA-POIG.01.03.01-00-001/09-00  z dnia 17.09.2009 r.,
ZADANIE 6: Scenariusze technologiczne pozyskiwania  
i zagospodarowania surowców skalnych w głównych regionach Polski 
w nawiązaniu do występującego zapotrzebowania na nie

   

WYDAWCA 
POLTEGOR – INSTYTUT 
Instytut Górnictwa Odkrywkowego  
Redaktor mgr Renata Skałecka-Klimkiewicz 
51-616 Wrocław, ul. Parkowa 25 
tel. 71 348 82 27, 71 348 82 15 
fax 71 348 43 20 
e-mail: poltegor@igo.wroc.pl  

SKŁAD I DRUK 
Zubek Poligrafia, www.zubek.pl

ISBN 978-83-60905-13-5



 

3 

 

Spis treści 

 

 

1.  Wprowadzenie ........................................................................................ 5 

1.1. Podstawa formalna pracy ...................................................................... 5 

1.2. Cel i zakres opracowania ....................................................................... 5 

Tomasz Fiedor, Rajmund Durał 

2.  Charakterystyka województwa (regionu) zachodniopomorskiego ... 8 

2.1. Regionalizacja fizyczno-geograficzna rozpatrywanego regionu ......... 10 

2.2. Budowa geologiczna ........................................................................... 13 

Tomasz Fiedor, Rajmund Durał 

3.  Stan zasobów surowców skalnych ze względu na rodzaj kopaliny . 16 

3.1. Zasoby kruszywa naturalnego ............................................................. 16 

3.2. Zasoby surowców ilastych ceramiki budowlanej ................................ 30 

3.3. Zasoby piasków kwarcowych do produkcji cegły wapienno-piaskowej . 37 

3.4. Zasoby piasków kwarcowych do produkcji betonów komórkowych . 44 

3.5. Zasoby piasków formierskich ............................................................. 48 

3.6. Zasoby surowców szklarskich ............................................................. 51 

3.7. Zasoby wapieni i margli dla przemysłu cementowego ....................... 54 

3.8. Zasoby kamieni drogowych i budowlanych (głazów narzutowych) ... 56 

Krzysztof Galos, Alicja Kot-Niewiadomska 

4.  Waloryzacja udokumentowanych, niezagospodarowanych złóż 

kopalin skalnych województwa zachodniopomorskiego .................. 58 

4.1. Zasady waloryzacji i hierarchizacja złóż ............................................. 58 

4.2. Wyniki ogólnej waloryzacji ................................................................ 68 

4.3. Charakterystyka waloryzowanych złóż ............................................... 70 

Tomasz Fiedor, Rajmund Durał 

5.  Wykorzystanie infrastruktury drogowej, kolejowej i wodnej do 

transportu surowców skalnych ........................................................... 70 

5.1. Charakterystyka infrastruktury drogowej ............................................ 70 

5.1.1. Złoża w buforach /odległościach od dróg .................................. 75 

5.1.2. Obciążenie dróg transportem ciężarowym ................................. 78 

5.2. Charakterystyka infrastruktury kolejowej ........................................... 90 

5.2.1. Charakterystyka linii kolejowych ............................................... 90 

5.2.2. Charakterystyka punktów ładunkowych .................................. 115 



 

4 

5.2.2.1. Punkty wyładunkowe pod inwestycje kolejowe ................ 120 

5.2.2.2. Punkty wyładunkowe pod inwestycje drogowe ................ 128 

5.2.2.3. Punkty wyładunkowe pod inwestycje kolejowo-drogowe .. 130 

5.2.2.4. Punkty załadunkowo-wyładunkowe .................................. 131 

5.2.2.5. Punkty prognostyczne ........................................................ 139 

5.3. Charakterystyka infrastruktury transportu wodnego ......................... 165 

Tomasz Fiedor, Rajmund Durał 

6.  Pokrycie zapotrzebowania w surowce skalne względem inwestycji .. 169 

6.1.  Produkcja kruszywa naturalnego i łamanego w województwie 

zachodniopomorskim ........................................................................ 169 

6.2.  Ocena obecnego zapotrzebowania na kruszywa naturalne i łamane 172 

Tomasz Fiedor, Rajmund Durał 

7.  Działania strategiczne ........................................................................ 177 

7.1.  Prognoza wydobycia i zapotrzebowania kruszywa naturalnego 

i łamanego w regionie zachodniopomorskim na lata 2012-2020 ..... 177 

7.2.  Doskonalenie logistyki transportu surowców skalnych .................... 186 

7.2.1.  Analiza kolejowych punktów ładunkowych pod inwestycje 

drogowe .................................................................................... 186 

7.2.2.  Analiza kolejowych punktów ładunkowych, jako stacji 

załadunkowych ......................................................................... 190 

7.2.3.  Analiza wodnych punktów ładunkowo-rozładunkowych ........ 194 

7.2.4. Działania możliwe do realizacji w zakresie logistyki transportu 

zmniejszające niekorzystne oddziaływania na środowisko ...... 197 

8.  Podsumowanie .................................................................................... 199 

Spis tabel ................................................................................................... 205 

Spis ilustracji ............................................................................................. 210 

Literatura ..................................................................................................214 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 

1. Wprowadzenie 

 

Rosnące zapotrzebowanie na produkty skalne do budowy dróg, 

budownictwa ogólnego, ceramiki, szkła i innych branż, przyjęcie norm 

europejskich na wyroby, zaostrzanie kryteriów ochrony środowiska 

naturalnego przez wprowadzanie nowych dyrektyw UE i konieczność 

zmniejszania zużycia energii, rzucają nowe wyzwania dla przemysłu 

wydobywczego. Wobec powyższego wydaje się konieczne określenie nowej 

strategii na szczeblach regionalnych, która będzie stanowić podstawę 

opracowania scenariusza krajowego. 

Surowce skalne eksploatowane są w Polsce głównie na potrzeby 

krajowe. Ze względu na nierównomierne występowanie na terenie kraju 

istnieje konieczność dostarczanie ich w rejony północnej i środkowej Polski 

z rejonów południowych lub z importu. Dynamiczny rozwój gospodarczy 

kraju wymaga rozbudowy i rekonstrukcji istniejących układów dróg oraz 

linii kolejowych. 

 

  1.1. Podstawa formalna pracy 

 

Podstawą wykonania pracy pod tytułem: "Scenariusze technologiczne 

pozyskiwania i zagospodarowania surowców skalnych w województwie 

zachodniopomorskim" jest zadania 6, projektu rozwojowego  

nr UDA-POIG.01.03.01-00-001/09-02 pod tytułem: "Strategie i scenariusze 

technologiczne zagospodarowania i wykorzystania złóż surowców skalnych" 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. 

 

  1.2. Cel i zakres opracowania 

 

Głównymi celami niniejszej pracy naukowej w formułowaniu strategii 

działania w zależności od scenariusza rozwoju gospodarczego są: 

 ograniczenie ujemnego oddziaływania eksploatacji i przeróbki 

surowców skalnych na otoczenie; 

 doskonalenie logistyki transportu kruszyw; 

 zapewnienie ochrony zagospodarowanych złóż strategicznych. 

Określenie strategii rozwoju górnictwa skalnego dla regionu 

zachodniopomorskiego zakłada opisanie rodzaju i wielkości znajdujących 

się na jego terenie zasobów surowców skalnych, wskazanie i ocenę 

możliwości transportowych oraz opisanie wielkości i lokalizacji popytu na 

surowce w ujęciu lokalnym i regionalnym. Opisanie wymienionych 
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aspektów pozwoli na wskazanie słabych i mocnych stron opisywanego 

województwa, co umożliwi prognozowanie sytuacji mającej miejsce  

na rynku kruszywa w zależności od przyjętego scenariusza rozwojowego 

kraju. 

Możliwość przewidywania reakcji regionu na sytuację na rynku  

kruszyw umożliwi uwypuklenie czynników hamujących oraz określenie 

możliwości wyeliminowania ich szkodliwego wpływu w kontekście 

przyszłego rozwoju. 

Projekt swoim zakresem obejmuje sześć zasadniczych rozdziałów, które 

z kolei składają się z szczegółowo opisanych podpunktów. 

Kolejne etapy realizacji opracowania obejmowały następujące punkty: 

 wstępną charakterystykę regionu zachodniopomorskiego 

 opis bazy zasobowej surowców skalnych z waloryzacją; 

 wykorzystanie i charakterystykę infrastruktury transportowej 

(drogowa, kolejowa i żegluga śródlądowa); 

 podaż i popyt na surowce skalne; 

 działania strategiczne. 

W pierwszym z wymienionych rozdziałów szczegółowo 

scharakteryzowano województwo zachodniopomorskie pod względem 

regionalnym, krajowym, fizyczno-geograficznym oraz geologicznym 

przedstawiając istotne cechy wyróżniające go od innych województw 

w kraju. 

Kolejny etap pracy (rozdział 3 i 4) polegał na opisaniu bazy zasobowej 

wybranych surowców skalnych, scharakteryzowaniu dynamiki zmiany 

wydobycia w latach 2001-2010, określeniu obszarów koncentracji 

największego wydobycia i zasobów geologicznych/przemysłowych 

w obrębie regionu zachodniopomorskiego oraz wyznaczeniu 

współczynników wystarczalności statycznej Ws. Ponadto w zakresie złóż 

niezagospodarowanych (R, P i Z) przeprowadzona została waloryzacja 

z hierarchicznym rankingiem od "najlepszych" (o najwyższej ocenie 

wg przeprowadzonej waloryzacji) do "najgorszych" złóż. 

W trzecim etapie (rozdział 5) opracowania opisano i szczegółowo 

scharakteryzowano dostępne rodzaje transportów stosowanych przez 

kopalnie surowców skalnych w obrąbie województwa, wraz z opisem jakim 

rodzajem transportu odbywa się przywóz surowców skalnych do 

opisywanego regionu. W przywozie lub wywozie kruszywa łamanego 

i naturalnego uwzględniony został transport drogowy, kolejowy oraz rzeczny 

(żegluga śródlądowa). W pierwszym podrozdziale opisano dane techniczne 

dróg krajowych i wojewódzkich, natężenie ruchu ciężarówek z lub bez 

przyczepy oraz wytypowano odcinki o szczególnym obciążeniu. W opisie 
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transportu kolejowego uwzględniono czynne i nieczynne linie kolejowe, 

kierunki przywozu i wywozu materiału skalnego oraz zidentyfikowano 

stacje kolejowe do załadunku lub wyładunku składów towarowych 

transportujących surowce mineralne pod inwestycje budowlane. W ostatnim 

podrozdziale poświęconym żegludze śródlądowej krótko opisano dostępne 

drogi wodne oraz przystanie i porty mogące obsługiwać barki. 

W podpunkcie poświeconemu popytowi i podaży na surowce skalne 

wskazano obecny poziom zużycia surowców skalnych w województwie, 

związanego z produkcją materiałów budowlanych i realizacją inwestycji. 

Pod szczególną uwagę wzięte zostały najważniejsze dwie grupy surowcowe 

tj. kamienie łamane i bloczne oraz piaski i żwiry. Dodatkowo w ramach 

opracowanego rozdziału oszacowano zapotrzebowanie na wymienione 

grupy surowcowe w województwie zachodniopomorskim. Ponadto 

określono również czy podaż surowców w regionie zależy od popytu 

w innych województwach. 

W działaniach strategicznych (rozdział 7) oszacowano przyszłą 

produkcję kruszywa łamanego i paskowo-żwirowego na lata 2013-2020  

dla trzech scenariuszy gospodarczych (dynamiczny, umiarkowany 

i spowolniony), przedstawiono główne inwestycje drogowe (budowa 

autostrad i dróg ekspresowych) oraz przeprowadzono prognozę krajową na 

zapotrzebowanie surowców skalnych w budownictwie infrastrukturalnym 

i mieszkaniowym (lata 2011-2020). Ponadto w kolejnych podpunktach 

rozdziału przeprowadzono analizy GIS mające na celu doskonalenie 

logistyki transportu kolejowego i wodnego w przywozie lub wywozie 

surowców skalnych do/z regionu i dodatkowo przedstawiono działania 

możliwe do realizacji w zakresie logistyki transportu zmniejszające 

niekorzystne oddziaływania na środowisko. 

Ponadto wszystkie najważniejsze informacje dotyczące opisywanego 

regionu zebrano i przedstawiono w rozdziale podsumowującym niniejsze 

opracowanie (rozdział 8). 
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2. Charakterystyka województwa (regionu) zachodniopomorskiego 

 

Województwo zachodniopomorskie jest jednym z szesnastu jednostek 

samorządu terytorialnego w Polsce. Region powstał w wyniki reformy 

administracyjnej z 1999 roku. W jego skład wchodzą w całości dawne 

ziemie województwa szczecińskiego i koszalińskiego oraz części 

województw gorzowskiego (gminy powiatów choszczeńskiego 

i myśliborskiego), pilskiego (gminy powiatu wałeckiego) i słupskiego 

(3 gminy powiatu sławieńskiego). 

Analizowany region znajduje się w północno-zachodniej części Polski. 

Od północy jego naturalną granicę stanowi brzeg Morza Bałtyckiego, od 

zachodu granica pokrywa się z granicą państwa z Niemcami (w większości 

wzdłuż biegu Odry), od południa graniczy z województwem lubuskim, od 

południowego wschodu z wielkopolskim i od wschodu z pomorskim. Dzięki 

swojemu położeniu województwo to ma charakter „morskiego okna” na 

Skandynawię i świat. Jego główne szlaki komunikacyjne koncentrują się na 

historycznej stolicy Pomorza Zachodniego Szczecinie, który wspólnie ze 

Świnoujściem tworzy zespół portowy Szczecin – Świnoujście będący 

drugim pod względem wielkości przeładunków w Polsce. 

 

Tabela 2.1 Powierzchnia geodezyjna woj. zachodniopomorskiego według 

kierunków wykorzystania terenu [XI] 

Kierunek wykorzystania powierzchni gruntowej 
Powierzchnia gruntu 

Udział w skali 

województwa 

[ha] [km2] [%] 

Użytki rolne 1 127 186 11 271,86 49,2% 

Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione 851 588 8 515,88 37,2% 

Grunty pod wodami morskimi wewnętrznymi 46 649 466,49 2,0% 

Grunty pod powierzchniowymi ciekami wodnymi 67 995 679,95 3,0% 

Grunty pod powierzchniowymi zbiornikami wodnymi 5 636 56,36 0,2% 

Grunty zabudowane i zurbanizowane 97 875 978,75 4,3% 

Użytki ekologiczne 4 290 42,90 0,2% 

Nieużytki 74 978 749,78 3,3% 

Tereny różne  13 051 130,51 0,6% 

Całkowita powierzchnia województwa 

zachodniopomorskiego 
2 289 248 22 892,48 100,0% 

 

http://www.stat.gov.pl/bdl/app/slow_katgrupg.pgru_opis?p_pgru_id=2779
http://www.stat.gov.pl/bdl/app/slow_katgrupg.pgru_opis?p_pgru_id=2779
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Według danych z 2011 roku Zachodniopomorskie obejmuje obszar 

o powierzchni 22 892,5 km2 i stanowi 7,3% powierzchni całego kraju, co 

klasyfikuje je na 5 miejscu. Jego rozciągłość południkowa wynosi 209,4 km, 

zaś równoleżnikowa 195,8 km. Teren województwa w ponad 37% pokryty 

jest lasami i prawie w połowie obszarami użytków rolnych. Na obszarze 

rozpatrywanego regionu znajduje się ponadto dużo powierzchni wodnych: 

cieków wodnych, powierzchniowych zbiorników wodnych oraz wód 

morskich wewnętrznych, które pokrywają łącznie aż 1202,8 km2 

powierzchni regionu (5,2%). Powyższy charakter przyrodniczy regionu 

predestynuje go w kierunku rozwoju infrastruktury turystycznej. Pozostałą 

część terenów zajmują grunty zurbanizowane i zabudowane, nieużytki 

i tereny różne oraz użytki ekologiczne (tabela 2.1) [XI]. 

Według podziału administracyjnego w skład województwa wchodzi 

21 powiatów (w tym trzy grodzkie) i 114 gmin (11 miejskich,  

51 miejsko-wiejskich i 52 wiejskich) [XI]. Najbardziej wysuniętymi 

powiatami są: 

 

 od północy powiat sławieński; 

 od wschodu powiat szczecinecki; 

 od południa powiat myśliborski; 

 od zachodu powiat gryfiński (rys. 2.1). 

 

Na terenie województwa znajdują się 62 miasta, w tym trzy z nich 

posiadają prawa powiatów. Głównym ośrodkiem miejskim posiadającym 

prawa powiatu jest stolica województwa Szczecin (405 tys. mieszkańców), 

który znajduje się w środkowo-zachodniej części regionu. Drugim pod 

względem znaczenia miastem na prawach powiatu jest Koszalin  

(108 tys. mieszkańców), stolica byłego województwa koszalińskiego. 

Znajduje się on w północno-wschodniej części województwa. Trzecim, 

mniejszym ośrodkiem, jest portowo-turystyczne Świnoujście położone  

na północno-zachodnim skraju województwa zachodniopomorskiego 

i jednocześnie całego kraju [XI]. 

W zakresie demografii województwo zachodniopomorskie nie wyróżnia 

się. Według stanu ludności za 2011 rok region ten zamieszkiwało 1,723 mln 

mieszkańców. Oznaczało to 11 pozycję pod względem liczby obywateli 

spośród wszystkich 16 województw w kraju i stanowiło 4,47% ludności 

Polski. Gęstość zaludnienia wynosiła 75,25 mieszk./km2 (tylko 3 regiony 

mają mniejszą: lubuskie ok. 73 oraz podlaskie i warmińsko-mazurskie  

po około 60) [XI]. 
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Rys. 2.1 Podział administracyjny województwa zachodniopomorskiego 

i pokrycie terenu szatą roślinną [opracowanie własne] 

 

  2.1. Regionalizacja fizyczno-geograficzna rozpatrywanego regionu 

 

Obszar województwa zachodniopomorskiego charakteryzuje się 

urozmaiconą rzeźbą powierzchni terenu pomimo niedużej całkowitej 
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deniwelacji wynoszącej 250,5 m (najwyżej położony punkt – na północ od 

Białego Boru (gmina), niedaleko wschodniej granicy województwa – 

247,5 m n.p.m., najniżej położony punkt znajduje się w gminie Stepnica  

( - 3 m p.p.m.) [VII].  

Najbardziej wyróżniającymi się elementami morfologii terenu są 

wzgórza moren czołowych utworzone w czasie kolejnych faz zlodowaceń, 

podczas gdy obszary moren dennych tworzą powierzchnię pofalowanej 

wysoczyzny morenowej a stożki sandrowe budują piaszczyste równiny na 

różnych poziomach akumulacyjnych. Najdalszy zasięg lądolodu subfazy 

krajeńskiej, poprzedzającej fazę pomorską ostatniego zlodowacenia 

wyznaczają ciągi moren na Pojezierzu Dobiegniewskim. Najniżej leżą 

najmłodsze tarasy pradolin oraz współczesnych dolin rzecznych. 

Szczególnym dla analizowanego regionu elementem w ukształtowaniu 

terenu jest rozległy akwen śródlądowy Zalewu Szczecińskiego, połączony 

odcinkiem Dolnej Odry z Jeziorem Dąbie oraz z całą siecią koryt i rozlewisk 

(w tym największym Zalewem Kamieńskim) tzw. wstecznej delty Odry. 

Tworzą one największy i najbardziej skomplikowany system wodny 

w Polsce [10]. 

Zgodnie z regionalizacją fizyczno-geograficzną według J. Kondrackiego 

[źródło 10] wszystkie makroregiony obszaru zachodniopomorskiego 

wchodzą w skład prowincji Nizina Środkowoeuropejska (Niż 

Środkowoeuropejski). Teren województwa obejmuje część spośród jej 

dwóch podprowincji; przesuwając się z północnego zachodu na południowy 

wschód są to: 

 Pobrzeża Południowobałtyckie – 10 662 km2 powierzchni 

w zachodniopomorskim, 

 Pojezierza Południowobałtyckie – 12 230 km2 powierzchni 

w zachodniopomorskim. 

 

W obrębie podprowincji Pobrzeży Południowobałtyckich wyróżniono 

następujące Makroregiony (położone w całości lub części na terenie 

województwa zachodniopomorskiego): 

 Pobrzeże Szczecińskie z mezoregionami Uznam i Wolin, Wybrzeże 

Trzebiatowskie, Równina Gryficka, Równina Wkrzańska, Równina 

Goleniowska, Równina Nowogardzka, Wzniesienia Szczecińskie, 

Dolina Dolnej Odry, Wzgórza Bukowe, Równina Wełtyńska 

i Równina Pyrzycko-Stargardzka, 

 Pobrzeże Koszalińskie z mezoregionami Wybrzeże Słowińskie, 

Równina Białogardzka i Równina Słupska 
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Rys. 2.2 Regionalizacja fizyczno-geograficzna woj. zachodniopomorskiego [10] 

 

 

W obrębie podprowincji Pojezierzy Południowobałtyckich wyróżniono 

następujące Makroregiony (położone w całości lub części na terenie 

województwa zachodniopomorskiego): 

 Pojezierze Zachodniopomorskie z mezoregionami Pojezierze 

Myśliborskie, Pojezierze Choszczeńskie, Pojezierze Ińskie, 
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Wysoczyzna Łobeska, Pojezierze Drawskie, Pojezierze Bytowskie, 

Wysoczyzna Polanowska 

 Pojezierze Południowopomorskie z mezoregionami Równina 

Gorzowska, Pojezierze Dobiegniewskie, Równina Drawska, 

Pojezierze Wałeckie, Równina Wałecka, Pojezierze Szczecineckie, 

Dolina Gwdy i Równina Charzykowska, 

 Pradolina Toruńsko-Eberswaldzka z częścią tylko jednego 

mezoregionu - Kotliny Freienwaldzkiej w obrębie regionu. 

 

 

  2.2. Budowa geologiczna 

 

Prawie cały obszar Pomorza Zachodniego zawiera się w obrębie 

zachodnioeuropejskiej platformy paleozoicznej. Jedynie północno-

wschodnia część leży za kontynentalną granicą tektoniczną – tzw. strefą 

Teisseyre’a–Tornquista, na obszarze prekambryjskiej platformy 

wschodnioeuropejskiej. 

Paleozoik - najstarsze rozpoznane utwory to osady głębokomorskich 

facji z okresu ordowiku i syluru. Z dewonu pochodzą piaskowce wapniste 

oraz wapienie osadzone w warunkach ciepłego i płytkiego morza, 

przechodzące w osady ilaste wskutek pogłębienia zbiornika. W karbonie 

sedymentacja była bardzo zróżnicowana w związku z ruchami orogonezy 

hercyńskiej. Z tego okresu pochodzą serie piaszczyste, mułkowe i ilaste 

z istotnym udziałem materii organicznej osadzające się w wypłyconym 

morzu oraz rowach przedgórskich, w tropikalnym klimacie. Pod koniec 

orogenezy duża aktywność wulkaniczna doprowadziła do utworzenia 

grubych (do 500 m) pokryw lawowych z przełomu karbonu i permu. 

Z okresu permskiego pochodzą liczne serie osadów rzecznych, jeziornych 

i eolicznych odłożonych w podgórskiej kotlinie w gorącym, pustynnym 

klimacie. W górnym permie (cechsztynie) doszło do transgresji. Ewaporacja 

płytkich wód morskich doprowadziła do sedymentacji miąższych warstw 

soli (od 200 m na pobrzeżu Bałtyku do ponad 1 000 m na pozostałym 

obszarze). Utworzyły one wtórnie tzw. poduszki, wysady i pnie solne, 

największe w okolicach Drawna i Człopy oraz Grzęzna, Goleniowa 

i Międzyzdrojów. 

Mezozoik - z triasu pochodzą płytkowodne piaskowce i mułowce 

o czerwonym zabarwieniu. a następnie tzw. wapienie muszlowe. Jurę i kredę 

reprezentują morskie wapienie i margle z przewarstwieniami osadów 

piaszczystych. W górnej kredzie ruchy tektoniczne ożywiły stare uskoki 

i spowodowały nowe. Ukształtowały one główne jednostki geologiczno-
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tektoniczne Pomorza Zachodniego: nieckę szczecińską, wał pomorski oraz 

nieckę pomorską stanowiące bloki tektoniczne wydłużone na osi NW - SE. 

Kenozoik - w paleogenie na obszarze regionu odkładały się utwory 

epikontynentalnego morza z licznymi wyspami, w oligocenie sedymentacja 

stała się bardziej głębokomorska. Na początku miocenu nastąpiła regresja 

i sedymentacja serii piaszczystych i piaszczysto-mułkowych, urozmaiconych 

utworami bagienno-jeziornymi i rzecznymi z materią organiczną. 

W czwartorzędzie kilkakrotne transgresje lądolodów w plejstocenie 

pozostawiły po sobie grube i zróżnicowane osady. Miąższość utworów 

czwartorzędu na Pomorzu Zachodnim waha się od kilku metrów 

(ok. Golczewa) do około 300 m w niektórych obniżeniach rynnowych 

w strefie Pobrzeża Bałtyku oraz na wierzchowinach pojeziernych. Ostatnie 

zlodowacenie (bałtyckie) częściowo zdegradowało i redeponowało starsze 

utwory glacjalne i preglacjalne a jego osady tworzą na większości Pomorza 

obecną powierzchnię terenu. 

Miąższe serie utworów limnoglacjalnych, fluwioglacjalnych 

i glacjalnych ukształtowały wzgórza moren czołowych, pagórkowate 

wysoczyzny moreny dennej, równiny sandrowe i zastoiskowe, ozy, kemy 

i drumliny. Po regresji lądolodu, około 7 tys. lat temu poziom Morza 

Bałtyckiego zaczął się podnosić. Ta tzw. transgresja litorynowa objęła 

płaskie obszary Zatoki Pomorskiej i części Pomorza Zachodniego oraz 

wywołała zwiększoną abrazję wysokich brzegów Bałtyku. 

 Utwory powierzchniowe: 

Mierzeje zbudowane z utworów piaszczystych, żwirów i mułków 

wykształciły się na zachodzie i wschodzie wyspy Wolin oraz na Wybrzeżu 

Słowińskim oddzielając od morza jeziora Jamno, Bukowo, Kopań i Wicko. 

Towarzyszą im często piaski eoliczne, które tworzą piaszczyste wały 

wzdłuż większej części wybrzeża a lokalnie budują wydmy – zwłaszcza 

między Niechorzem i Mrzeżynem i na północno-wschodnim krańcu regionu. 

Ponadto piaski eoliczne tworzą znaczne pola na obszarze Równiny 

Wkrzańskiej na północ od Szczecina. Od Dziwnówka do Niechorza 

i w środkowej części Wolina występują brzegi klifowe. 

Wśród równin zastoiskowych zbudowanych z utworów mułkowo-

ilastych, osadzonych na dnie jezior marginalnych pod koniec ostatniego 

zlodowacenia największa jest Równina Pyrzycka. Leży na południe 

i południowy wschód od jeziora Miedwie, największego z grupy głębokich 

jezior rynnowych powstałych przez wytapianie się brył martwego lodu. 

Mniejsze równiny zastoiskowe znajdują się m.in. na zachodzie Równiny 

Gryfickiej, między Doliną Dolnej Odry i Pojezierzem Myśliborskim, na 

południu Wolina jak też na zachód od Sławna. 
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Wysoczyzny morenowe – główny, najrozleglejszy obszar rozciąga się 

na południe od wybrzeża, ograniczony od zachodu doliną Odry i Zalewem 

Szczecińskim, a od południa ciągiem moren czołowych fazy pomorskiej. 

Rzeźbę powierzchni tego pasa urozmaicają wzgórza moren czołowych, dość 

głęboko wcięte doliny rzeczne oraz doliny marginalne na terenie Równiny 

Gryfickiej wysoczyznę urozmaicają pagórki kemów i wały ozów. Pola 

drumlinów znajdują się na Równinie Nowogardzkiej oraz w rejonie 

Białogardu.Ozy występują na wschód i południowy wschód od Stargardu 

Szczecińskiego.Drugi obszar to wysoczyzny położone na południe od strefy 

moren czołowych i sięgają dolin Warty i Noteci oraz Odry. Najbardziej 

południowy odcinek doliny Odry stanowi fragment Pradoliny Toruńsko-

Eberswaldzkiej (Kotlina Freienwaldzka).  

Moreny czołowe - pas moren fazy pomorskiej przebiega w przybliżeniu 

równoleżnikowo na Pojezierzu Myśliborskim, skręca na północ w okolicy 

Choszczna i na NW od Drawska Pomorskiego przybiera generalnie kierunek 

północno-wschodni aż do granicy regionu. Na Pojezierzu Choszczeńskim 

moreny przekraczają 100 m n.p.m., w rejonie Ińska osiągają 180 m n.p.m. 

a na Pojezierzu Drawskim do 219 m n.p.m. (Wola Góra). Towarzyszą im 

liczne jeziora. 

Ponadto w rejonie Szczecina występują wzgórza utworzone 

z zaburzonych osadów morenowych oraz iłów i piasków trzeciorzędowych 

pokryte lasami Puszczy Bukowej. Na północnym-zachodzie są to Wzgórza 

Warszewskie (do 131 m n.p.m.) a na południowym-wschodzie Wzgórza 

Bukowe (do 148 m n.p.m.). 

Również na wyspach Wolin i Uznam znajdują się pasma spiętrzonych 

moren czołowych. Na Wolinie morena tworzy klify tak od strony Zatoki 

Pomorskiej jak i Zalewu Szczecińskiego. 

Równiny sandrowe zbudowane z piasków i żwirów wodno-

lodowcowych zajmują rozległe tereny na południe od pasa moren 

czołowych, największe to Równina Drawska, Gorzowska (w regionie 

północny fragment), Równina Wałecka i będący jej kontynuacją pas na osi 

NW-SE przebiegający między jeziorami Lubie i Drawsko oraz obszar na  

N-NE od Szczecinka. 

Osady piaszczyste i piaszczysto-żwirowe dolin rzecznych i pradolin 

wykształcone są wzdłuż istotniejszych rzek pomorskich (z wyjątkiem ich 

odcinków przełomowych przez wysoczyzny) oraz w pasie przebiegającej 

przez środek wysoczyzny (równolegle do linii wybrzeża) tzw. Pradoliny 

Pomorskiej. W przypadku Równiny Wkrzańskiej i Goleniowskiej na S i SW 

od Zalewu Szczecińskiego oprócz piaszczystych osadów równin rzeczno-

rozlewiskowych występują znaczne powierzchnie utworów mułkowych 
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i torfowych równin biogenicznych,urozmaiconych pagórkami i wałami 

wydmowymi (do 40 m n.p.m.).Szerokość Doliny Odry zmienia się od 2 km 

w okolicach Cedyni do 12 km na północy, jej strome krawędzie osiągają 

60 m wysokości a dno zalega bardzo nisko. Na południe od Szczecina, 

między ramionami Odry (Regalica i Odra Zachodnia) bagienna równina 

aluwialna chroniona jest jako Park Krajobrazowy Doliny Dolnej Odry. 

 

 

3. Stan zasobów surowców skalnych ze względu na rodzaj kopaliny 

 

Województwo zachodniopomorskie pod względem zróżnicowania 

geologicznych surowców skalnych jest w skali kraju regionem przeciętnym, 

również w zakresie wielkości zasobów kruszywa naturalnego jest 

umiarkowanie zasobny. Na opisywanym terenie występują następujące 

kopaliny brane pod uwagę w niniejszym opracowaniu: 

 kruszywo naturalne (piaski i żwiry), 

 surowce ilaste do ceramiki budowlanej, 

 piaski kwarcowe do produkcji betonów komórkowych, 

 piaski kwarcowe do produkcji cegły wapienno-piaskowej, 

 piaski formierskie 

 surowce (piaski) szklarskie 

 wapienie i margle (przemysłu cementowego) 

 kamienie drogowe i budowlane [21]. 

Według stanu na rok 2010 zagospodarowane złoża występowały 

w przypadku pierwszych czterech spośród wyżej wymienionych rodzajów 

kopalin. Złoża piasków formierskich, szklarskich oraz wapieni i margli dla 

przemysłu cementowego były wyłącznie niezagospodarowane natomiast 

w odniesieniu do ostatniej grupy było to jedno nie eksploatowane – 

zaniechane złoże głazów narzutowych. 

 

  3.1. Zasoby kruszywa naturalnego 

 

W bazie zasobowej surowców skalnych regionu zachodniopomorskiego 

piaski i żwiry (kruszywo naturalne - symbol KN) posiadają dominujący 

udział pod względem zasobów geologicznych oraz przemysłowych. Jest to 

kopalina powszechnie wykorzystywana w budownictwie komunikacyjnym, 

mieszkaniowym, przemysłowym oraz przy stawianiu obiektów 

inżynierskich. Dzięki swoim charakterystycznym cechom fizycznym ma 

bardzo szerokie zastosowanie i jest jednym z głównych, niezbędnych 

składników do produkcji betonu [7, 19]. 
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W przeciągu ostatniego dziesięciolecia ilość złóż kruszywa  

naturalnego w województwie zachodniopomorskim wzrosła o ponad 37%  

- z 203 udokumentowanych złóż w 2001 roku do 279 na koniec 2010 roku 

(przybyło 76 złóż). Jeszcze większy relatywny wzrost (o blisko 80%) 

zaobserwowano w całej Polsce, co przedstawiono na rysunku 3.1. 
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Rys. 3.1 Całkowite zasoby geologiczne i liczba złóż kruszywa naturalnego 

w Polsce i regionie zachodniopomorskim w latach 2001-2010 [21] 

 

Zasoby piasku i żwiru w województwie zachodniopomorskim stanowią 

ponad 5,7% wszystkich zasobów w Polsce i w porównaniu do pozostałych 

regionów zajmuje ono 9 lokatę. Przed nim są takie województwa jak: 

dolnośląskie, małopolskie, opolskie, podlaskie,  podkarpackie, lubuskie, 

mazowieckie i warmińsko-mazurskie. Podobne, tj. ósme miejsce zajmuje 

ono również, jeśli chodzi o zasoby przemysłowe, które stanowią 6,2% 

w skali kraju. Analogicznie przedstawiała się sytuacja z wydobyciem 

całkowitym, które przekroczyło 12 mln ton w 2010 roku (7,4% w skali 

kraju). Było to środkowe 8 miejsce, za następującymi województwami: 

mazowieckie, dolnośląskie, małopolskie, warmińsko-mazurskie, podlaskie, 

podmorskie i wielkopolskie. 

Geologiczne zasoby bilansowe piasku i żwiru według stanu na koniec 

2010 roku wynosiły ogółem 960,8 mln ton i w stosunku do 2001 roku 

nastąpił ich wzrost o blisko 292,3 mln ton, czyli o 43,7% (podczas gdy 

w skali całego kraju o 16%, czyli 3-krotnie mniejszy). Nieznaczny ubytek 

zasobów odnotowany był jedynie w latach 2007-2009, gdy ich wielkość 

zmalała z 872,2 do 859,9 mln ton. W roku 2010 nastąpił natomiast istotny 

wzrost wielkości zasobów złóż kruszywa naturalnego (rys. 3.1), który miał 

dość skokowy charakter i wyniósł przeszło 100 mln ton. 
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Rys. .3.2 Liczebność poszczególnych grup złóż [21] 

 

Spośród 278 złóż, jakie zostały udokumentowane na koniec 2010 roku 

najwięcej (102 czyli blisko 37% z ponad 54% zasobów łącznych) stanowią 

złoża rozpoznane szczegółowo (R). Złóż eksploatowanych ciągle lub 

okresowo (E i T) oraz zaniechanych (Z) jest zbliżona ilość – odpowiednio 

84 i 74. Pozostałe 18 przypadków stanowią piaski i żwiry rozpoznane 

wstępnie (P). Udział procentowy ilości poszczególnych złóż kruszyw 

naturalnych w powiatach przedstawiono na rysunku 3.3. 
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Rys. .3.3 Udział procentowy poszczególnych grup złóż w całkowitych 

zasobach geologicznych [21] 

 

Zlokalizowane na terenie województwa zachodniopomorskiego 

84 zagospodarowane złoża (E i T) kruszywa naturalnego stanowią ponad 

30% łącznej liczby złóż w regionie, ale ich zasoby stanowią tylko 20,7% 

(198 428 tys. ton) całkowitych bilansowych zasobów geologicznych 

(rys. 3.3 i 3.4). 
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Rys. 3.4 Wydobycie kruszywa naturalnego w woj. zachodniopomorskim (u góry) 

oraz zasoby geologiczne złóż E i T w powiatach za rok 2010 (u dołu) [I, 21] 
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Tabela 3.1 Zestawienie 10 zagospodarowanych złóż  

kruszywa naturalnego o największych zasobach na terenie  

woj. zachodniopomorskiego w 2010 roku [21] 

Nazwa złoża 
Powiat/ 

Gmina 

Zasoby w 2010 r. 
Wydobycie 

w 2010 roku 

Ilość lat 

eksp.  

(E i T) 

od 2001 

roku 

Wydobycie 

średnie 

Współ. 

wystar. 

Ws 

geolog. przem. 

[tys. t] [tys. t] [tys. ton] [lata] [tys. ton] [lata] 

Mielenko 

Drawskie V 

drawski/ 

Drawsko 

Pomorskie 

17 808 16 520 505 10 542 33 

Chełm  

Górny I 

gryfiński/ 

Trzcińsko-

Zdrój 

14 849 14 849 866 10 483 31 

Ratajki VI 
koszaliński/ 

Sianów 
14 754 2 214 304 4 223 66 

Biały Dwór 
szczecinecki/ 

Biały Bór 
12 408 10 519 1 451 3 1204 10 

Lepino 
świdwiński/ 

Sławoborze 
12 217 1 717 412 4 392 31 

Ognica 
gryfiński/ 

Widuchowa 
11 424 5 332 328 5 276 41 

Dargocice 
kołobrzeski/ 

Gościno 
10 211 7 330 146 7 334 31 

Ratajki VII 
koszaliński/ 

Sianów 
6 262 4 169 15 1 15 417 

Dobropole II 
łobeski/ 

Dobra 
6 249 5 676 925 7 370 17 

Chlewice 
myśliborski/ 

Boleszkowice 
5 863 5 863 - (złoże T) 4 48 122 

Kasiborek 
szczecinecki/ 

Biały Bór 
5 840 5 840 759 2 811 7 

 

Tworząc ranking największych złóż E i T pod względem ilości bazy 

zasobowej wybrano 10 kopalni, które przedstawiono w tabeli 3.1. Wśród 

w/w wyróżnia się grupa siedmiu złóż (o zasobach powyżej 10 mln ton) 

o łącznych zasobach 93 671 tys. ton, czyli 47,2% zasobów złóż E i T oraz 

blisko 10% całkowitych w regionie. Wydobycie z nich, 4 012 tys. ton 

w 2010 roku, stanowiło 33% całego w regionie (daje to wskaźnik  

Ws = 23,4 lat). Złoża Mielenko Drawskie V i Chełm Górny I wyróżniają się 

pod względem wysokiego średniego wydobycia (na poziomie około  

0,5 mln ton) przy czym eksploatacja w analizowanym okresie była 

nieprzerwana a współczynnik WS wyniósł ponad 30 lat dla obu złóż. Wyższe 
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średnie wydobycie posiadały złoża Biały Dwór i Kasiborek (odpowiednio 

1,2 i 0,8 mln ton) jednakże były one pochodną tylko 3 i 2-letniej eksploatacji 

a ponadto współczynnik WS dla nich wyniósł 10 i 7 lat i był najniższy wśród 

10 wskazanych złóż. 

Natomiast wydobycie z licznej (32) grupy złóż najmniejszych 

(o zasobach mniejszych niż 1 mln ton) wynosi tylko 8,7% całego a ich 

zasoby stanowią tylko 11 555 tys. ton, czyli 5,8% zasobów złóż E i T (daje 

to wskaźnik Ws = 10,6 lat). Zasoby złóż małych łącznie z grupą o zasobach 

od 1 do 5 mln ton stanowią 22,6% zasobów złóż E i T, zaś ich udział 

w wydobyciu osiąga 42,4% [21]. 

Analizując poszczególne złoża pod względem wielkości zasobów, 

wydobycia i wskaźnika wystarczalności Ws można stwierdzić, że w związku 

z brakiem zagospodarowanych złóż o wielkich zasobach w regionie wysoka 

wartość współczynnika wystarczalności jest możliwa tylko w przypadku 

prowadzenia eksploatacji na poziomie co najwyżej średnio dużym (rzędu 

200-300 tys. ton rocznie). Przy takim założeniu największe złoża byłyby 

w stanie zaopatrywać rynek w kruszywo naturalne przez okres rzędu 50 lat. 

Wydobycie kruszywa naturalnego w przeciągu dziesięciolecia  

2001-2010 (rys. 3.5) wykazywało dużą dynamikę zmian. 
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Rys. 3.5 Wydobycie i zasoby geologiczne kruszywa naturalnego  

w latach 2001-2010 - województwo zachodniopomorskie [21] 

 

Pierwsze cztery lata to zasadniczo okres stagnacji na poziomie około 

6 mln ton, przy czym w roku 2002 zaznaczyło się silne minimum  

(4 676 tys. ton). W ciągu kolejnych czterech lat od 2005 do 2008 nastąpił 

prawie trzykrotny wzrost aż do rekordowego poziomu 17 735 tys. ton 
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w roku 2008 (w tym o 5,6 mln czyli aż o 46% tylko z 2007 na 2008), po 

którym doszło do jego załamania w 2009 roku (spadek o ok. 5 mln ton), 

które zakończyło się powrotem w 2010 roku do poziomu wydobycia z roku 

2007 (ok. 12,1 mln ton). 

Sumarycznie można określić, że w skali dziesięciolecia doszło do około 

dwukrotnego wzrostu wydobycia, z ok. 6 do ok. 12 mln ton kruszywa 

rocznie. 

Biorąc pod uwagę największe kopalnie – siedem o wydobyciu ponad 

300 tys. ton, ich łączne wydobycie wyniosło w 2010 2 832 tys. ton (56,38%) 

podczas gdy zasoby 24 181 tys. ton (52,76% zasobów E i T). Natomiast 

32 małe kopalnie o wydobyciu poniżej 50 tys. ton dały łączne wydobycie 

479 tys. ton (9,5%) przy zasobach na poziomie 24 181 tys. ton (12,18%). 

Wydobycie w 2010 roku koncentrowało się szczególnie w 3 powiatach: 

gryfińskim, łobeskim i szczecineckim – łącznie 6 743 tys. ton, czyli 55% 

całkowitego. Do powiatów o znaczącym wydobyciu (5% -10%  

całkowitego) należały: drawski, goleniowski, koszaliński i świdwiński - 

łącznie 3 302 tys. ton, czyli ponad 27% całkowitego (rys. 3.6). 

Natomiast w ujęciu geograficznym wyróżnić można następujące 

3 główne obszary wydobycia: 

 obszar Chojna – Myślibórz (południowo-zachodni, Pojezierze 

Myśliborskie): 

 8 złóż o łącznym wydobyciu 2 412 tys. ton i blisko 20% 

zasobów E i T (prawie 39 mln ton), 

 obszar Chociwel – Węgorzyno – Drawsko Pomorskie (środkowo-

zachodni): 

 5 złóż o łącznym wydobyciu 2 656 tys. ton i około 14,5% 

zasobów (ponad 28,5 mln ton), 

 obszar Szczecinek – Biały Bór (wschodni): 

 3 złoża o łącznym wydobyciu 2 736 tys. ton i 10% zasobów 

(prawie 20 mln ton). 

W odniesieniu do administracyjnego podziału województwa na powiaty 

w zakresie zasobów geologicznych bilansowych złóż E i T (rys. 3.7) 

wyróżniają się 4 powiaty:  

 drawski, koszaliński, szczecinecki oraz gryfiński. 

Powiat gryfiński na południowym zachodzie jest najzasobniejszy, jego 

9 zagospodarowanych złóż zawierało blisko 42 mln ton zasobów (21%). 

Natomiast pierwsze trzy w/w powiaty tworzą szeroki łuk we wschodniej 

części regionu, każdy z nich posiadał zasoby ponad 20 mln ton, łącznie zaś 

w 19 zagospodarowanych złożach było 72 mln ton zasobów (ponad 36%). 
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Rys. 3.6 Wydobycie i zasoby geologiczne kruszywa naturalnego w województwie 

zachodniopomorskim w podziale na powiaty w roku 2010 [21] 

 

Tymczasem w większości (11 z 18 nie-grodzkich) powiatów o zasobach 

poniżej 10 mln ton, w 32 zagospodarowanych złożach było tylko  

40,5 mln ton kruszywa (mniej niż w powiecie gryfińskim). Szczególnie 

ubogie były 3 powiaty: choszczeński (0), sławieński (890 tys. ton) i policki 

(935 tys. ton). 
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Rys. 3.7 Udział procentowy poszczególnych powiatów w zasobach 

geologicznych złóż E i T w regionie [21] 

 

Specyficzna sytuacja istnieje w powiecie kołobrzeskim, gdzie było aż 

12 złóż zagospodarowanych, ale wydobycie w 2010 roku wynosiło tylko 
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218 tys. ton (w tym 146 tys. ton z jedynego złoża o większych zasobach - 

Dargocice), co wskazuje na tylko lokalny rynek zbytu produkcji wszystkich 

poza wyżej wymienionym. 

Ponadto zwraca uwagę południowy pas wzdłuż granicy z lubuskim, 

gdzie w powiatach myśliborskim i choszczeńskim brak jest wydobycia. 

Natomiast analizując rozmieszczenie zasobów geologicznych 

bilansowych wszystkich złóż w powiatach (rys. 3.8, 3.9 i 3.10) uzyskujemy, 

w pewnym uproszczeniu, podział regionu na dwie strefy: północna grupa 

8 powiatów o małych zasobach oraz południowa grupa (7 powiatów) 

o dużych zasobach. 

Po uwzględnieniu 3 odbiegających od tego schematu powiatów 

choszczeńskiego i pyrzyckiego na południu oraz koszalińskiego na północy 

uzyskujemy grupę bogatą w zasoby kruszywa obejmującą 8 powiatów: 

 

 drawski, gryfiński, koszaliński, łobeski, myśliborski, stargardzki, 

szczecinecki i wałecki 

 

Posiadają one łączny udział 87,7% zasobów kruszywa w regionie, 

z czego każdy powyżej 5% całości, w tym 4 powiaty mają udział  

ponad 10%. 

Dopełnienie stanowi grupa 10 powiatów ubogich w zasoby (łącznie 

tylko 12,3%, w tym 7 poniżej 1% całości) do której należą powiaty: 

 

 białogardzki, choszczeński, goleniowski, gryficki, kamieński, 

kołobrzeski, policki, pyrzycki, sławieński i świdwiński. 
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Rys. 3.8 Udział procentowy poszczególnych powiatów w zasobach 

geologicznych wszystkich złóż w regionie [21] 
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Rys. 3.9 Wielkość zasobów geologicznych kruszywa naturalnego w złożach 

rozpoznanych (P i R) i zaniechanych (Z) na terenie województwa 

zachodniopomorskiego [I, 21] 
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Tabela 3.2 Wskaźniki wystarczalności Ws w poszczególnych powiatach województwa zachodniopomorskiego [21] 

Powiat 

Zasoby 

geolog. 

2010 

Udział 

w sumie 

zasobów 

geolog. 

Zasoby 

geolog. 

2010 złóż 

ET 

Udział  

 w sumie 

zas. geolog. 

złóż ET 

Wydobycie 

2010 

Udział  

w sumie 

wydobycia 

Liczba 

złóż E/T 

Średnie 

wydobycie 

z 1 kopalni 

za 2010 

Udział 

wydobycia 

do udziału 

zasobów 

Wskaźnik 

wystarcz. 

zasobów 

WS 2010 

WS 2010 

dla 

zasobów 

geolog. 

[tys. ton] [%] [tys. ton] [%] [tys. ton] [%] [szt.] [tys. ton] [-] [lata] [lata] 

białogardzki 8 630 0,90 3 179 1,60 68 0,56 2/0 34,00 0,35 46,8 126,9 

choszczeński 2 833 0,29 0 0,00 0 0,00 0/0 - - - - 

drawski 208 993 21,75 20 228 10,19 900 7,41 3/0 300,00 0,73 22,5 232,2 

goleniowski 23 064 2,40 14 672 7,39 1 000 8,23 6/0 166,67 1,11 14,7 23,1 

gryficki 6 143 0,64 5 924 2,99 911 7,50 1/1 455,50 2,51 6,5 6,7 

gryfiński 133 256 13,87 41 858 21,09 2 265 18,64 7/2 251,67 0,88 18,5 58,8 

kamieński 6 278 0,65 3 343 1,68 456 3,75 2/2 114,00 2,23 7,3 13,8 

kołobrzeski 32 840 3,42 12 261 6,18 218 1,79 5/7 18,17 0,29 56,2 150,6 

koszaliński 65 954 6,86 29 236 14,73 652 5,37 11/1 54,36 0,36 44,8 101,1 

łobeski 53 029 5,52 7 605 3,83 1 742 14,34 3/0 580,67 3,74 4,4 30,4 

myśliborski 85 934 8,94 9 645 4,86 0 0,00 0/5 0,00 0,00 - - 

policki 1 021 0,11 935 0,47 56 0,46 2/0 28,00 0,98 16,7 18,2 

pyrzycki 3 542 0,37 3 021 1,52 147 1,21 1/0 147,00 0,79 20,6 24,1 

sławieński 5 972 0,62 890 0,45 109 0,90 2/1 36,33 2,00 8,2 54,8 

stargardzki 131 108 13,65 3 417 1,72 85 0,70 3/4 12,14 0,41 40,2 1 542,4 

szczecinecki 98 268 10,23 22 607 11,39 2 736 22,52 3/1 684,00 1,98 8,3 35,9 

świdwiński 27 751 2,89 16 966 8,55 750 6,17 5/1 125,00 0,72 22,6 37,0 

wałecki 66 198 6,89 2 641 1,33 53 0,44 3/0 17,80 0,33 49,5 1 239,7 

SUMA: 960 814 100,00 198 428 100,00 12 149 100,00 59/25 144,63 1,00 16,3 79,1 

Uwaga: kolory rubryk w tabeli wskazują powiaty o największych (żółty, blado-żółty) i średnich (pomarańczowy) udziałach 

w danej kategorii 
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Najistotniejszymi różnicami co do zasobów złóż zagospodarowanych 

i całkowitych są wielokrotne wzrosty udziałów względnych w zasobach 

regionu powiatów stargardzkiego (z 1,7 do 13,7%), wałeckiego (z 1,3 do 

6,9%), dwukrotne (przy dużych wartościach bezwzględnych) dla powiatów 

drawskiego (z 10,2 do 21,8%) i myśliborskiego (z 4,9 do 8,9%) oraz duże 

spadki udziałów dla powiatów koszalińskiego (z 14,7 do 6,9%), gryfińskiego 

(z 21,1 do 13,9%), świdwińskiego (z 8,6% do 2,9%), goleniowskiego  

(z 7,4 do 2,4%) i gryfickiego (z 3 do 0,64%). 

Relacje między udziałem w wydobyciu oraz udziałem w zasobach złóż 

E i T zmieniają się w zakresie – od około 0,35 (powiat kołobrzeski 

i wałecki) do około 3 (łobeski), co koreluje z dużą rozpiętością wskaźnika 

wystarczalności: od niespełna 5 lat dla powiatu łobeskiego  do 45 lat dla 

kołobrzeskiego i 51 lat dla koszalińskiego, przy średniej 16 dla regionu. 

Dane dotyczące wskaźników wystarczalności dla poszczególnych powiatów 

ujęto w tabeli 3.2. 

Wskaźnik wystarczalności WS dla województwa zachodniopomorskiego 

liczony na podstawie wydobycia z różnych lat wykazuje istotnie różne 

wartości. Dla zilustrowania tej kwestii dokonano obliczenia wskaźnika dla 

uśrednionego wydobycia z 3 przedziałów czasowych: lata 2001-2005,  

2006-2010 oraz 2001-2010 (tab. 3.3). 

 

Tabela 3.3 Współczynnik wystarczalności Ws dla kruszywa naturalnego 

w woj. zachodniopomorskim [21] 

Lata 

Zasoby geologiczne 

złóż E i T 

Średnie wydobycie 

w danym okresie  
Wskaźnik wystarczalności Ws 

[tys. ton] [tys. ton]  [lata] 

2001-2005 

198 428 

6 396 31 

2006-2010 13 253 15 

2001-2010 9 825 20 

 

Szczególnie istotny dla oceny ogólnej sytuacji zasobowej regionu jest 

fakt, że w 102 złożach rozpoznanych szczegółowo (R) znajdują się zasoby 

blisko 520 mln ton kruszywa naturalnego (54% całkowitych zasobów). Przy 

tym w 7 największych z nich (o zasobach powyżej 20 mln ton) skupia się 

55,3% zasobów złóż R (czyli 287 mln ton) co stanowi 30% całkowitych 

zasobów kruszywa w regionie, a połowa z nich znajduje się w dwóch 

złożach: Ińsko (powiat stargardzki) i Sępolno Wielkie II (powiat 

szczecinecki) – odpowiednio 84,5 oraz 60,5 mln ton kruszywa. 
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Rys. 3.10 Zasoby geologiczne wszystkich złóż kruszywa naturalnego i ich 

procentowy udział w powiatach regionu zachodniopomorskiego [21] 
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Tabela 3.4 Zasoby przemysłowe i geologiczne złóż KN w powiatach województwa zachodniopomorskiego [21] 

Powiat 

Liczba 

złóż  

E i T 

Łączne zasoby  

złóż E i T 

Procentowy udział 

zasobów E i T 
Liczba 

złóż  

R 

Łączne 

zasoby 

geolog. 

złóż R 

Procentowy 

udział 

zasobów 

geolog. złóż 

R 

Liczba 

złóż  

P 

Łączne 

zasoby 

geolog. 

złóż P 

Liczba 

złóż  

Z 

Łączne 

zasoby 

geolog. 

złóż Z 

Suma 

złóż 

E, T, 

P, R, 

Z 

Suma 

zasobów 

geolog. 

złóż E, T, 

P, R, Z geolog. przem. geolog. przem. 

[szt.] [tys. ton] [tys. ton] [%] [%] [szt.] [tys. ton] [%] [szt.] [tys. ton] [szt.] [tys. ton] [szt.] [tys. ton] 

Koszalin 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 

Szczecin 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 

Świnoujście 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 

choszczeński 0 0 0 0,00 0,00 3 1205 0,23 0 0 3 1628 6 2833 

sławieński 3 890 301 0,45 0,21 3 4951 0,95 0 0 1 131 7 5972 

policki 2 935 550 0,47 0,38 1 86 0,02 0 0 0 0 3 1021 

wałecki 3 2641 1949 1,33 1,36 4 22035 4,24 8 38511 8 3011 23 66198 

pyrzycki 1 3021 2530 1,52 1,77 1 290 0,06 0 0 2 231 4 3542 

białogardzki 2 3179 2837 1,60 1,99 6 4699 0,90 0 0 2 752 10 8630 

kamieński 4 3343 2754 1,68 1,93 2 2795 0,54 0 0 3 140 9 6278 

stargardzki 7 3417 2516 1,72 1,76 14 126712 24,37 0 0 4 979 25 131108 

gryficki 2 5924 5500 2,99 3,85 0 0 0,00 1 111 2 108 5 6143 

łobeski 3 7605 7032 3,83 4,92 6 36228 6,97 0 0 7 9196 16 53029 

myśliborski 5 9645 9420 4,86 6,59 7 70020 13,47 0 0 3 6269 15 85934 

kołobrzeski 12 12261 8413 6,18 5,89 5 16543 3,18 2 379 14 3657 33 32840 

goleniowski 6 14672 8458 7,39 5,92 6 8392 1,61 0 0 0 0 12 23064 

świdwiński 6 16966 6236 8,55 4,36 4 1671 0,32 2 8998 1 116 13 27751 

drawski 3 20228 18115 10,19 12,68 8 66231 12,74 2 108818 7 13716 20 208993 

szczecinecki 4 22607 20174 11,39 14,12 9 74352 14,30 0 0 2 1309 15 98268 

koszaliński 12 29236 12176 14,73 8,52 11 22020 4,24 1 13236 9 1462 33 65954 

gryfiński 9 41858 33939 21,09 23,75 12 61652 11,86 2 18929 6 10817 29 133256 

SUMA: 84 198428 142900 100 100 102 519882 100 18 188982 74 53522 278 960814 
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Udział zasobów złóż rozpoznanych wstępnie (P) wynosi około 20%, 

podobnie jak zagospodarowanych, przy czym jest to najmniej liczna grupa 

złóż –tylko 18, w tym aż 8 w powiecie wałeckim (tam 1 duże złoże 

Ponikiew o zasobach 23 mln ton). Jednak na uwagę zasługuje przede 

wszystkim największe w regionie złoże Woliczno-Gudowo w powiecie 

Drawskim, zawierające większość (57,4%) zasobów tej grupy – ponad 

108 mln ton kruszywa. 

Charakterystyczny jest również fakt niewielkiego udziału złóż 

zaniechanych (Z), w których pomimo znacznej ich liczby (74)  

jest zaledwie 5,6% (53,5 mln ton) całkowitych zasobów kruszywa 

w zachodniopomorskim – są to w większości złoża małe, tylko dwa 

posiadają ponad 5 mln ton zasobów. 

 

 

 

 

  3.2. Zasoby surowców ilastych ceramiki budowlanej 

 

Drugim surowcem skalnym pod względem wielkości bazy zasobowej 

w województwie zachodniopomorskim są skały ilaste wykorzystywane 

w ceramice budowlanej. Jest to kopalina, która po wstępnej obróbce 

i odpowiednim nasączeniu wodą ma właściwości plastyczne i powszechnie 

stosowana jest w produkcji materiałów budowlanych. Wykonywane są z niej 

następujące wyroby: 

 

 murowane (cegły, pustaki, klinkier), 

 stropowe (pustaki Ackermana, Fert, Ceram), 

 dekarskie (różnego typu dachówki), 

 drenarskie (rury różnej średnicy i kształtu), 

 specjalne (pustaki wentylacyjne i dymowe, klinkierowe płytki 

posadzkowe i ścienne) [17]. 

 

W przemyśle ceramiki budowlanej stosowane są iły z okresu 

czwartorzędowego (iły aluwialne, zastoiskowe, elbląskie oraz gliny i lessy), 

trzeciorzędowego (iły mioceńskie, oligoceńskie i iłołupki fliszu 

karpackiego) oraz surowce starszych formacji (iły jurajskie, triasowe, 

permskie, iłowce kambrskie oraz iły i iłołupki karbońskie). Na  

zachodnim Pomorzu znaczenie praktyczne mają surowce pochodzenia 

czwartorzędowego zwane "iłami warwowymi" oraz ilaste utwory 

trzeciorzędowe [17, 21]. 
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Całkowite zasoby geologiczne w regionie zachodniopomorskim 

w dziesięcioleciu 2001-2010 podlegały niedużym wahaniom (rys. 3.11) – od 

przyrostu zasobów o 1 885 tys. m3 odnotowanego w 2002 roku do ubytków 

rzędu 1 mln m3 w 2007 (964 tys. m3) i w 2009 roku ( 818 tys. m3). W 2010 

roku ilość surowców ilastych ceramiki budowlanej ponownie zmniejszyła 

się w porównaniu do 2009 roku o 740 tys. m3 i wynosiła 32 242 tys. m3. 
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Rys. 3.11 Całkowite zasoby geologiczne i liczba złóż surowców ilastych 

ceramiki budowlanej (IB) w Polsce i regionie zachodniopomorskim  

w latach 2001-2010 [21] 

 

Jest to najniższa wartość w okresie całego dziesięciolecia, niższa 

o 1 473 tys. m3 (4,5%) od stanu w 2001 roku. 

Zmiany wynikały praktycznie wyłącznie ze zmian w ustaleniach stanu 

zasobów w obrębie stałej puli złóż, których liczba przez cały czas była 

niezmienna (23). Należy mieć na względzie fakt, że zasoby surowców IB 

w zachodniopomorskim stanowią jedynie 1,6% wszystkich zasobów 

w Polsce. W wyniku tego charakteryzowany region zajmuje dopiero 

czternastą pozycję (przed kujawsko-pomorskim i podlaskim). Nieco lepiej 

wygląda sytuacja, jeśli chodzi o zasoby przemysłowe - jest to miejsce 10-te 

(4,6% - 7 346 tys. m3). Natomiast wydobycie w 2010 roku kwalifikowało 

region na ostatnim 16-tym miejscu w skali kraju (0,2%). 

Zasoby złóż zagospodarowanych występują obecnie w 2 powiatach: 

drawskim i sławieńskim (rys. 3.14) przy czym wydobycie miało miejsce 

tylko w sławieńskim. Ostatnim rokiem wydobycia w powiecie drawskim był 

2008 (z niego było wówczas 87% wydobycia). 
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Tabela 3.5 Zestawienie zagospodarowanych złóż IB w 2010 roku na terenie 

woj. zachodniopomorskiego [21] 

Nazwa 

złoża 

Powiat/ 

Gmina 

Zasoby w 2010 

roku Wydobycie 

w 2010 r. 

Ilość lat 

eksp. 

(E i T) 

od  

2001 r. 

Wydobycie 

średnie 

Współczynnik 

wystarczalności 

Ws dla zasobów  

geolog. przem. geolog. przem. 

[tys. m3] [tys. m3] [lata] [tys. m3] [lata] 

Złocieniec 
drawski/ 

Złocieniec 
6 583 6 583 0 (złoże T) 10 22,8 289 289 

Pieńkowo 

II 

sławieński/ 

Postomino 
1 832 663 5 8 3,5 523 189 

Rzęśnica 
drawski/ 

Złocieniec 
272 99 0 (złoże T) 10 23,2 12 4 

 

Baza zasobowa województwa zachodniopomorskiego znajdująca się 

w trzech zagospodarowanych złożach (E i T) znajdujących się w powiatach 

drawskim (2) i sławieńskim (1) wynosiła (2010) 8 687 tys. m3 zasobów 

geologicznych bilansowych (tab. 3.5). Stanowi to blisko 27% całych 

zasobów bilansowych w 22 złożach surowców ilastych ceramiki 

budowlanej. 

 

 

Rys. 3.12 Liczebność poszczególnych grup złóż IB (z lewej) i ich udział 

w całkowitych zasobach (z prawej) [21] 

 

Pod względem wielkości zasobów na szczególną uwagę zasługuje złoże 

Złocieniec (w powiecie Drawskim, gminie Złocieniec), które ma największe 

zasoby geologiczne – ponad 75% bilansowych złóż zagospodarowanych 

i ponad 20% całkowitych oraz 90% zasobów przemysłowych w regionie. 

Ponieważ w ciągu analizowanego dziesięciolecia było ono eksploatowane 

łącznie przez 6 lat jego wystarczalność przy zachowaniu obecnego trendu 

w wydobyciu jest bardzo duża - współczynnik Ws wynosi 289 lat. 
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W 14 złożach zaniechanych (Z) było 10 771 tys. m3 iłów budowlanych 

czyli 33,4% zasobów całkowitych . Są one dość równo rozproszone po 

większości powiatów, w których występują zasoby, w 7 na 15 powiatów 

występują tylko złoża Z, w 3 na 15 równolegle z innymi a tylko w dwóch 

(gryfińskim i polickim) nie było ich wcale. W kontekście złóż zaniechanych 

zwraca uwagę powiat Szczeciński grodzki, na którego terenie leżą trzy złoża 

o łącznych zasobach 5 077 tys. m3, co stanowi blisko 16% całkowitych 

zasobów iłów do produkcji ceramiki budowlanej w regionie. 

W zakresie złóż rozpoznanych szczegółowo (R) nie ma znaczących 

przypadków, jedynie 3 nieduże złoża w powiatach koszalińskim 

i gryfińskim. Natomiast biorąc pod uwagę zasoby złóż perspektywicznych 

(P) zdecydowanie wyróżnia się powiat policki – na jego obszarze znajdują 

się dwa znaczące złoża Przęsocin i Wąwelnica o łącznych zasobach 

11 411 tys. m3 co stanowi ponad 35% całkowitych zasobów iłów do 

produkcji ceramiki budowlanej w regionie zachodniopomorskim (rys. 3.14). 

Wydobycie w latach 2001-2010 (rys. 3.13) wynosiło średnio  

51 tys. m3/rok, przy czym wykazywało duże wahania osiągając dwa 

maksima w latach 2002 – 115 tys. m3 i 2008 – 95 tys. m3 oraz dwa minima 

w roku 2006 – 13 tys. m3 i 2009 – 0,0 tys. m3. W 2010 roku eksploatowane 

było tylko jedno złoże Pieńkowo II, podczas gdy w 2008 roku trzy. 
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Rys. 3.13 Wydobycie i zasoby geologiczne złóż IB  

w latach 2001-2010 - województwo zachodniopomorskie [21] 

 

Opisana powyżej zmienność wydobycia nie znajduje analogii 

w przebiegu łącznego wydobycia surowców ilastych ceramiki budowlanej 

w kraju w analizowanym okresie czasu, co wskazuje na lokalne lub 

regionalne źródło fluktuacji. 
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Rys. 3.14 Wielkość zasobów geologicznych złóż IB w złożach 

zagospodarowanych (E i T) – na górze oraz rozpoznanych (P i R) 

i zaniechanych (Z) na terenie woj. zachodniopomorskiego [I, 21] 



 

 

3
5
 

Tabela 3.6 Zasoby przemysłowe i geologiczne złóż ilastych ceramiki budowlanej  

w powiatach woj. zachodniopomorskiego [21] 

Powiat 

Liczba 

złóż E 

i T 

Łączne zasoby złóż 

E i T 

Procentowy 

udział zasobów E 

i T 
Liczba 

złóż R 

Łączne 

zasoby 

geolog. 

złóż R 

Procentowy 

udział 

zasobów 

geolog. złóż 

R 

Liczba 

złóż P 

Łączne 

zasoby 

geolog. 

złóż P 

Liczba 

złóż Z 

Łączne 

zasoby 

geolog. 

złóż Z 

Suma 

złóż 

E, T, 

P, R, 

Z 

Suma  

zasobów 

geolog. 

złóż E, T, 

P, R , Z 
geolog. przem. geolog. przem. 

[szt.] [tys. m3] [tys. m3] [%] [%] [szt.] [tys. m3] [%] [szt.] [tys. m3] [szt.] [tys. m3] [szt.] [tys. m3] 

gryficki 0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0 0 1 41 1 41 

pyrzycki 0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0 0 2 220 2 220 

szczecinecki 0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0 0 1 338 1 338 

białogardzki 0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0 0 1 573 1 573 

gryfiński 0 0 0 0,0 0,0 1 692 50,4 0 0 0 0 1 692 

choszczeński 0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0 0 1 766 1 766 

kołobrzeski 0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0 0 1 777 1 777 

koszaliński 0 0 0 0,0 0,0 2 681 49,6 0 0 2 560 4 1 241 

sławieński 1 1 832 663 21,1 9,0 0 0 0,0 0 0 1 1 797 2 3 629 

Szczecin 0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0 0 3 5 077 3 5 077 

drawski 2 6 855 6 682 78,9 91,0 0 0 0,0 0 0 1 622 3 7 477 

policki 0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 2 11 411 0 0 2 11 411 

SUMA: 3 8 687 7 345 100 100 3 1 373 100,0 2 11 411 14 10 771 22 32 242 
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Rys. 3.15 Zasoby geologiczne wszystkich złóż ilastych ceramiki budowlanej 

i ich procentowy udział w powiatach woj. zachodniopomorskiego [21] 
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Nie widać wyraźnego związku z ogólną koniunkturą na rynku 

budowlanym w latach 2001-2010. Wskazuje to, że czynniki generujące 

zmienność wydobycia miały charakter niezwiązany z popytem, lecz raczej 

ze zdolnościami do utrzymania przez firmy wykorzystujące ten surowiec do 

swojej produkcji odpowiedniego potencjału wytwórczego i konkurencyjnego 

na rynku producentów ceramicznych materiałów budowlanych. 

Analizując zasoby przemysłowe i geologiczne złóż E i T w ostatnim 

dziesięcioleciu można zaobserwować ich spadek o odpowiednio 25 i blisko 

30%. Największe ubytki nastąpiły w latach 2004-2006 (kolejno o ok. 1 oraz 

2,8 mln m3). Były one w większości spowodowane przekwalifikowaniem 

trzech złóż o istotnych zasobach geologicznych i przemysłowych na 

zaniechane (Stara Huta, Objezierze i Pieńkowo II). Szczególnie znaczącym 

złożem było tutaj Pieńkowo II (jedno z większych złóż w województwie), 

które zaprzestano eksploatować na przełomie 2005 i 2006 roku. W 2008 r. 

częściowo odrobione zostały wcześniejsze straty zasobów bilansowych 

poprzez powrót do eksploatacji w/w złoża Pieńkowo II (na 2010 jego zasoby 

geologiczne wynosiły 1 832 tys. m3). W latach 2008-2010 zmiany były 

minimalne. Historię wydobycia oraz ilości poszczególnych zasobów 

opisywanej kopaliny przedstawiono na rys. 3.13 

Ze względu na niewielką skalę wydobycia surowca wskaźnik 

wystarczalności WS kształtuje się na wysokim poziomie – dla badanego 

dziesięciolecia wyniósł 103 lata, przy czym, w związku z wyraźnym 

spadkiem wydobycia w ostatnich latach, jego wartość zmienia się ponad  

2-krotnie w zależności od przyjętego przedziału czasowego: 2001 - 2005, 

2006 - 2010 i 2001 - 2010 (tab. 3.7). 

 

Tabela 3.7 Współczynnik wystarczalności Ws dla kopaliny IB 

w województwie zachodniopomorskim [21] 

Lata 
Zasoby przemysłowe 

Średnie wydobycie 

w danym okresie 
Wskaźnik wystarczalności Ws 

[tys. m3] [tys. m3] [lata] 

2001-2005 

7345 

71 103 

2006-2010 31 237 

2001-2010 51 144 

 

  3.3.  Zasoby piasków kwarcowych do produkcji cegły wapienno-

piaskowej 

 

Do produkcji cegły wapienno-piaskowej niezbędny jest odpowiednio 

czysty drobnoziarnisty piasek kwarcowy, o preferowanym uziarnieniu  

0,05-0,5 mm i pochodzenia lodowcowego, wodnolodowcowego, rzecznego 
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lub eolicznego (czwartorzęd), z czego najlepszy jest ten o genezie 

wydmowej i wodnolodowcowej. Ponadto powinien on zawierać dużą 

zawartość krzemionki, dobrą segregację ziaren i wysoki stopień  

obtoczenia [17]. 

Kopalina ta jest surowcem o znaczeniu lokalnym i wykorzystywana jest 

w przyległych zakładach produkcyjnych. Wyroby sylikatowe produkuje się 

w autoklawach z mieszaniny piasku kwarcowego (90%), mielonego wapna 

(7%) i wody (3%). Jest to materiał tańszy, lżejszy i łatwiejszy w obróbce niż 

klasyczne produkty ceramiczne, dlatego też znajduje on szerokie 

zastosowanie w budownictwie mieszkaniowym i przemysłowym. Z masy 

wapienno-piaskowej produkuje się taki asortyment jak: cegły, korytka, 

pustaki, bloki i inne [17, 21]. 

W Polsce złoża piasku PC są znane w całym kraju. Największe zasoby 

występują w północnej i środkowej części Polski, a szczególnie 

w województwach: mazowieckim, lubelskim i zachodniopomorskim (zasoby 

geologiczne powyżej 30 mln m3) [21]. 
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Rys. 3.16 Zasoby geologiczne piasków kwarcowych do cegły wapienno-

piaskowej (PC) w 10-leciu 2001 - 2010 [21] 

 

Bazę zasobową piasków kwarcowych wykorzystywanych w produkcji 

cegły wapienno-piaskowej w Polsce na koniec 2010 roku tworzyły 

103 udokumentowane złoża o łącznych zasobach 272 932 tys. m3. W ciągu 

dziesięciolecia 2001-2010 ich ilość najpierw przejściowo nieznacznie spadła 

w latach 2005-2007 do minimum 98 złóż i zasobów około 265 mln m3 

a następnie wzrosła o ok. 8 mln m3 w 103 złożach. Sumarycznie w latach 

2001-2010 zmiana była nieznaczna i był to wzrost o 4 767 tys. m3 (< 2%). 
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Łączne zasoby geologiczne bilansowe piasków kwarcowych do 

produkcji cegły wapienno-piaskowej w województwie zachodniopomorskim 

wyniosły 30 113 tys. m3 co stanowiło 11% zasobów krajowych  

(w 2010 roku). Daje to regionowi wysokie trzecie miejsce w kraju – 

nieznacznie więcej posiadały tylko województwa lubelskie i mazowieckie. 

Analizując zasoby wszystkich złóż udokumentowanych w latach  

2001-2010 na terenie województwa zachodniopomorskiego (rys. 3.16 i 3.17) 

można stwierdzić, że praktycznie za całkowitą nieznaczną zmianę (wzrost 

o ok. 1,2 mln m3) odpowiada wzrost w 2007 roku o 1 238 tys. m3 który był 

skorelowany ze wzrostem liczby złóż z 11 do 13. 

W 2010 roku w województwie zachodniopomorskim znajdowało się 

trzynaście złóż, w tym 2 zagospodarowane. Tylko złoże Łęknica posiada 

zasoby przemysłowe w wysokości 558 tys. m3, które na początku 

analizowanego dziesięciolecia zostały drastycznie (ponad 5-krotnie) 

obniżone a z roku 2004 na 2005 jeszcze o około 200 tys. m3. 

 

Tabela 3.8 Podstawowe dane złóż E i T piasków kwarcowych (PC) 

w województwie zachodniopomorskim [21] 

Nazwa 

złoża 

Powiat/ 

Gmina 

Zasoby w 2010 r. 
Wydobycie 

w 2010 r. 

Ilość 

lat 

eksp.  

(E i T) 

od 

2001 r. 

Wydobycie 

średnie 

Współczynnik 

wystarczalności 

Ws dla zasobów  

geolog. przem. geolog. przem. 

[tys. m3] [tys. m3] [tys. m3] [lata] [tys. m3] [lata] [lata] 

Łęknica 
szczecinecki/ 

Barwice 
3 495 558 0 (złoże T) 10 2,9 1 205 192 

Trąbki 1 
stargardzki/ 

Marianowo 
33 

Brak 

danych 
5 4 10,8 3 - 

 

Złoża występują w 10 z 21 powiatów, które nie tworzą wyraźnych 

obszarów/stref zasobnych i ubogich, lecz rodzaj „mozaiki” na obszarze 

całego województwa z wyjątkiem pasa wzdłuż zachodniej granicy. 

Złoża zagospodarowane występują w powiatach stargardzkim 

i szczecineckim, ich zasoby to ok. 3,5 mln m3 (niecałe 12% całkowitych), 

z czego prawie całość w złożu Łęknica. 

Cztery złoża rozpoznane szczegółowo (R) zawierają łącznie blisko 

12 mln m3 (tj. ok. 40% całkowitych zasobów), przy czym najistotniejsze jest 

Kiełpino-Suliszewo w powiecie choszczeńskim o zasobach 9 729 tys. m3 

(prawie ⅓ całkowitych).  
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Rys. 3.17 Wielkość zasobów geologicznych piasków kwarcowych (PC) 

w złożach zagospodarowanych (u góry) oraz rozpoznanych (P i R) 

i zaniechanych (Z) na terenie woj. zachodniopomorskiego [I, 21] 
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Ważne perspektywicznie są dwa złoża rozpoznane wstępnie (P): 

Manowo w powiecie koszalińskim i Wicimice w powiecie gryfickim 

posiadające łącznie ponad 13 mln m3 (tj. blisko 44% całkowitych zasobów). 

 

Tabela 3.9 Zestawienie niezagospodarowanych złóż PC w 2010 roku na 

terenie woj. zachodniopomorskiego [21] 

Nazwa złoża 
Zagospodarowanie 

złoża w 2010 roku 

Zasoby geologiczne 

w 2010 roku Powiat Gmina 

[tys. m3] 

Kiełpino-Suliszewo R 9729 choszczeński Choszczno 

Radosław Z 29 goleniowski Nowogard 

Wicimice P 7731 gryficki Płoty 

Manowo P 5437 koszaliński Manowo 

Łobez I R 659 

łobeski 

Łobez  

Troszczyno R 353 Radowo Małe 

Łobez II Z Brak danych Łobez  

Barlinek Z 1024 myśliborski Barlinek 

Trąbki Z 298 stargardzki Marianowo 

Słonowice R 1 187 świdwiński Brzeżno 

Wałcz Z 138 wałecki Wałcz 

SUMA: 26 585 

 

Złoża zaniechane (Z) nie odgrywają istotnej roli w bazie zasobowej - 

w pięciu takich złożach w regionie było niespełna 5% całkowitych zasobów 

(większość – 1024 tys. m3) w złożu Barlinek w powiecie myśliborskim. 
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Rys. 3.18 Wydobycie i zasoby geologiczne piasków kwarcowych PC 

w województwie zachodniopomorskim w latach 2001-2010 [21] 
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Wydobycie piasku kwarcowego do produkcji cegły wapienno-piaskowej 

w ostatnim dziesięcioleciu (rys. 3.18) prowadzone było od 2002 roku (po 

2001 zaniechano złoże Wałcz) tylko w dwóch kopalniach Łęknica i Trąbki, 

przy czym eksploatacja była niewielka osiągając maksimum w 2007 roku 

(24 tys. m3 w tym ze złoża Trąbki 19 tys. m3). Natomiast w okresie  

2003-2006 wystąpiło czteroletnie minimum wydobycia na poziomie  

2-3 tys. m3 na rok. 

W związku z powyższą zmiennością wartość wskaźnika wystarczalności 

zasobów zmienia się ponad dwukrotnie zależnie od przyjętego okresu. 

Obliczony dla całego rozpatrywanego okresu 2001-2010 wynosi on 72 lata, 

dla pięciolecia 2001-2005 112 lat natomiast dla drugiego pięciolecia  

2006-2010 tylko 53 lata (tab. 3.10). 

 

Tabela 3.10 Współczynnik wystarczalności Ws dla kopaliny PC 

w województwie zachodniopomorskim [21] 

Lata 
Zasoby przemysłowe 

Średnie wydobycie 
w danym okresie 

Wskaźnik wystarczalności Ws 

[tys. m3] [tys. m3] [lata] 

2001-2005 

558 

5 112 

2006-2010 11 53 

2001-2010 8 72 

 

W regionie zachodniopomorskim trend wydobycia np. danych za 

ostatnią dekadę był rosnący, jednakże realnie można oczekiwać stabilizacji 

wydobycia na niewysokim poziomie rzędu 10-15 tys. m3 rocznie. 

Tymczasem w kraju wydobycie wahało się pomiędzy 411 tys. m3 (2002) 

a 905 tys. m3 (2007) średnio 610 tys. m3 na rok. Tak więc udział regionu 

w krajowym wydobyciu (poniżej 2%) był kilkukrotnie niższy od udziału 

regionu w zasobach. 

Porównując sytuację w skali kraju i regionu dostrzegalna jest 

fragmentaryczna korelacja przebiegów wydobycia piasków kwarcowych  

do produkcji cegieł wapienno-piaskowych w ostatnich 5 latach, jednak 

mamy tutaj diametralnie różną względną skalę zmian, które w skali  

krajowej nie sięgają 40% natomiast w zachodniopomorskim zbliżają się do 

5-krotności. 

Jak wynika z tabel 3.8 i 3.9 jedynie w powiatach łobeskim 

i stargardzkim występuje więcej niż jedno złoże kopaliny PC.  
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Rys. 3.19 Zasoby geologiczne wszystkich złóż piasków kwarcowych (PC) i ich 

procentowy udział w powiatach województwa zachodniopomorskiego [21] 
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Porównanie poniższych dwóch wykresów (rys. 3.20) pokazuje, że udział 

zasobów złóż perspektywicznych (rozpoznanych wstępnie - P) jest 

największy a w przypadku złóż zaniechanych (Z) marginalny podczas gdy 

relacja liczby złóż grup P i Z przedstawia się prawie odwrotnie. 

 

 

Rys. 3.20 Liczba złóż poszczególnych grup (z lewej) i udział tychże grup 

w całkowitych zasobach (z prawej) [21] 

 

 

 

  3.4. Zasoby piasków kwarcowych do produkcji betonów komórkowych 

 

Piaski kwarcowe wykorzystywane w produkcji betonów komórkowych 

tak jak wyżej omawiana kopalina PC muszą posiadać podobne  

właściwości, jeśli chodzi o skład chemiczny, wielkość frakcji czy też genezę  

pochodzenia [17]. 

Kopalina ta jest surowcem o znaczeniu lokalnym i wykorzystywana jest 

w przyległych zakładach produkcyjnych. Beton komórkowy w większości 

zakładów produkuje się z piasku kwarcowego, ale w niektórych 

wykorzystuje się również popioły lotne z pobliskich elektrowni. Masa 

cementowa do wyrobu betonu lekkiego składa się ze spoiwa (cement 

i wapno), opisywanego kruszywa (lub popiołu), środków porowotwórczych 

(przetworzone aluminium), środków powierzchniowo czynnych, wody oraz 

dodatków (na przykład gips). Wyprodukowanie tego produktu jest tanie 

i łatwe, a każdy rodzaj zastosowanej technologii daje gwarancję uzyskania 

dobrego wyrobu [17, 21]. 

Jest to materiał popularny i powszechnie stosowany w budownictwie: 

 mieszkaniowym (jedno- i wielorodzinnym), 

 przemysłowym, 

 handlowym [17]. 
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Asortyment produktów z betonu lekkiego jest dość bogaty. Z materiału 

tego produkuje się nie tylko bloczki do budowania ścian, ale także inne 

elementy uzupełniające takie jak: nadproża, belki, wieńce, kształtki i płyty 

stropowo-dachowe Ponadto w postaci zmodyfikowanej stosuje się beton 

komórkowy do produkcji ekranów akustycznych wykorzystywanych 

w budowie dróg i linii kolejowych [17]. 

Czwartorzędowe złoża piasków PB występują powszechnie prawie 

w całym kraju. Wyjątkiem jest tu jedynie województwo śląskie, w którym 

nie udokumentowano ani jednego złoża tego typu. Do najważniejszych 

regionów pod względem bazy zasobowej należą województwa: lubelskie, 

pomorskie oraz łódzkie. Występujące tam zasoby przemysłowe przekraczają 

poziom 15 mln m3 [21] 

Bazę zasobową piasków kwarcowych wykorzystywanych w produkcji 

betonu komórkowego w Polsce na koniec 2010 roku tworzyło 

58 udokumentowanych złóż o łącznych zasobach 142 786 tys. m3  

i w porównaniu do 2001 roku ich ilość wzrosła o prawie 7 000 tys. m3 

(wzrost zasobów na złożu Studzienice w 2009 roku - województwo 

pomorskie) pomimo eksploatacji na poziomie 383 tys. m3 średnio dla 

dziesięciolecia 2001-2010 (rys. 3.21). 
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Rys. 3.21 Zasoby geologiczne piasków kwarcowych do betonów 

komórkowych (PB) w 10-leciu 2001 – 2010 [21] 

 

W województwie zachodniopomorskim położone są tylko dwa złoża, 

w tym jedno zagospodarowane - Łozienica (Kliniska) w powiecie 

goleniowskim (27% zasobów i są one w 100% przemysłowe) i jedno 

rozpoznane wstępnie (P) Łobez w powiecie łobeskim (ponad dwuipółkrotnie 



 

46 

większe). Łączne zasoby geologiczne bilansowe tych złóż od 2001 roku 

nieznacznie się zmniejszyły z 5252 tys. m3 i wynoszą 5 133 tys. m3. 

Stanowią one 3,6% wszystkich zasobów w kraju, co daje regionowi 

zachodniopomorskiemu dopiero 11 lokatę wśród 15 województw 

posiadających zasoby (mniej mają tylko województwa opolskie, 

świętokrzyskie, podkarpackie i małopolskie. Zasoby przemysłowe są równe 

bilansowym złoża Łozienica (Kliniska), spadły o wartość jak wyżej (czyli 

119 tys. m3) i wynoszą od 2008 roku 1396 tys. m3. 

 

Tabela 3.11 Podstawowe dane złóż E i T piasków kwarcowych (PB) 

w województwie zachodniopomorskim [21] 

Nazwa złoża 
Zagospodarowanie 

złoża w 2010 r. 

Zasoby 

geologiczne 

w 2010 r. 

Zasoby 

geologiczne  

w 2010 r. Powiat Gmina 

[tys. m3] [tys. m3] 

Łozienica 

(Kliniska) 
T 1 396 1 396 goleniowski Goleniów 

Łobez P 3 737 Brak danych łobeski Łobez 

SUMA: 5 133 1 396 

 

W przebiegu wydobycia piasku kwarcowego do produkcji cegły 

wapienno-piaskowej w ostatnim dziesięcioleciu (rys. 3.22) można wskazać 

trzy okresy: pierwszy od 2001 do 2004 roku gdy eksploatacja była 

największa osiągając maksimum w latach 2003-2004 (34 tys. m
3
 ), drugi od 

2005 do 2008 gdy wydobycie było mniejsze o około ⅓ (średnio 22 tys. m3) 

i ostatnie lata w których doszło do całkowitego wstrzymania eksploatacji. 

 

1 456 1 442 1 427 1 412 1 396 1 396 1 396
1 510

1 515
1 487

1 515 1 510 1 510
1 456 1 442 1 427 1 412 1 396 1 396 1 396

32

27

34 34

22 24

24
19

0 0

0

200

400

600

800

1 000

1 200

1 400

1 600

1 800

2 000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Lata

Z
a
s
o

b
y
 z

łó
ż
 E

 i
 T

 (
ty

s
. 

m
3
)

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

W
y
d

o
b

y
c
ie

 (
ty

s
. 

m
3
)

Zasoby geologiczne złoża T Zasoby przemysłowe złoża T Wydobycie Linia trendu wydobycia

 

Rys. 3.22 Wydobycie i zasoby geologiczne złóż E i T piasków kwarcowych 

PB w województwie zachodniopomorskim w latach 2001-2010 [21] 
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W związku z powyższą zmiennością wartość wskaźnika wystarczalności 

zasobów zmienia się ponad dwukrotnie zależnie od przyjętego okresu. 

Obliczony dla całego rozpatrywanego okresu 2001-2010 wynosi on 65 lat, 

dla pięciolecia 2001 - 2005 47 lat natomiast dla drugiego pięciolecia  

2006-2010 aż 104 lata. 

 

Tabela 3.12 Współczynnik wystarczalności Ws dla kopaliny PB 

w województwie zachodniopomorskim [21] 

Lata 

Zasoby przemysłowe 
Średnie wydobycie 

w danym okresie  
Wskaźnik wystarczalności Ws 

[tys. m3] [tys. m3] [lata] 

2001-2005 

1 396 

30 47 

2006-2010 13 104 

2001-2010 22 65 

 

Zastanawia brak analogii w przebiegu wydobycia w regionie 

i krajowego, dla którego doszło jedynie do 20-25% spadku i to w latach 

2006-2009 a więc korelującego (z rocznym przesunięciem) z opisanym 

wyżej czteroletnim okresem umiarkowanego zmniejszenia eksploatacji 

w zachodniopomorskim. Jednak w ostatnich dwóch latach wydobycie 

wzrosło i linie trendu sugerują stabilizację na poziomie około 400 tys. m3 

lub nawet ponad tym poziomem. 

Analizując rynek betonu komórkowego od strony podażowej można 

wysunąć przypuszczenie, że w związku z kryzysem/załamaniem na rynku 

nieruchomości (przekładającym się na rynek materiałów budowlanych) 

w 2008 roku firmy operujące w tej branży szukały oszczędności redukując 

koszty działalności między innymi poprzez zamykanie części swoich 

oddziałów lub zakładów. Wyjaśnienie takie jest prawdopodobne zwłaszcza, 

że spośród 4 zakładów produkcji bloczków Ytong firmy Xella Polska  

Sp. z o.o. (polskiej spółki koncernu Xella, która posiada koncesję na złoże 

Łozienica), jedyny na terenie Pomorza i Polski środkowo-zachodniej 

znajduje się w Pile na północy Wielkopolski, a więc blisko regionu 

pomorskiego (i zachodniopomorskiego). Tymczasem w ostatnich dwóch 

latach właśnie województwa pomorskie i wielkopolskie zajęły pierwsze 

miejsca w rankingu wydobycia surowca PB. Wskazuje to, że szanse na 

wznowienie eksploatacji złoża Łozienica są raczej niewielkie. 
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Rys. 3.23 Rozmieszczenie piasków kwarcowych (PB) oraz ich zasoby 

geologiczne w powiatach woj. zachodniopomorskiego w 2010 r. [I, 21] 

 

 

 

  3.5. Zasoby piasków formierskich 

 

Piaski charakteryzujące się wysoką temperaturą spiekania (1200 –

 1400 oC) są podstawowym surowcem do sporządzania mas formierskich 

i rdzeniowych, służących do wykonywania odlewów staliwnych, żeliwnych 

oraz odlewów ze stopów metali. W zależności od ilości spoiwa i zawartości 

węglanów wyróżnia się dwa rodzaje piasków formierskich: piaski kwarcowe 

czyste oraz piaski o lepiszczu naturalnym [17]. 

W Polsce złoża piasków formierskich występują głównie w centralnej 

i płd. części kraju w utworach od czwartorzędowych do triasowych, 

najczęściej w formach pokładowych [21]. 
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Piaski trzeciorzędowe pochodzenia lądowego występują w rejonie 

Konina, na obrzeżeniu Gór Świętokrzyskich oraz na Pomorzu, natomiast 

pochodzenia morskiego na Wyżynie Lubelskiej. W Polsce północnej 

występują głównie czwartorzędowe piaski wydmowe lub akumulacyjnych 

tarasów wodnolodowcowych [21]. 

Czyste piaski kwarcowe stosowane są jako piaski szklarskie, bardziej 

zanieczyszczone bywają także stosowane jako piaski budowlane i drogowe. 

Stan geologicznych zasobów bilansowych piasków formierskich 

w okresie ostatniej dekady systematycznie ale bardzo powoli zmniejszał się 

w wyniku wydobycia i strat i na koniec 2010 roku wyniósł ogółem 

338,4 mln ton. Zasoby bilansowe złóż zagospodarowanych wynosiły 

89,9 mln t i stanowiły 27 % wszystkich zasobów bilansowych (rys. 3.24). 
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Rys. 3.24 Zasoby geologiczne i przemysłowe piasków formierskich (PF) 

w 10-leciu 2001 - 2010 [21] 

 

Wydobycie piasków formierskich w 2010 roku wyniosło 1 053 tys. ton 

i było o 21 tys. ton mniejsze, niż w poprzednim roku (w 2011 było o 422 

większe). 

Na obszarze regionu zachodniopomorskiego zostały udokumentowane 

dwa złoża piasków formierskich położone w północno-wschodniej części 

regionu na wschód od Koszalina (rys. 3.25). Złoża te położone w powiatach 

koszalińskim i sławieńskim w niewielkiej odległości od siebie (ok. 12 km) 

są niezagospodarowane a ich zasoby geologiczne bilansowe (ok. 12 mln ton) 

stanowią 3,6% krajowych zasobów i klasyfikują region na 8 pozycji wśród 

12 województw posiadających zasoby piasków szklarskich. 
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Tabela 3.13 Podstawowe dane złóż piasków formierskich (PF) 

w województwie zachodniopomorskim 

Nazwa złoża 
Zagospodarowanie 

złoża w 2010 roku 

Zasoby 

geologiczne 

w 2010 roku Powiat Gmina 

[tys. ton] 

Węgorzewo Koszalińskie P 7 596 koszaliński Sianów 

Sulechowo R 4 451 sławieński Malechowo 

SUMA: 12 047 

 

W związku z tym, że w 2010 roku i całym dziesięcioleciu brak było 

wydobycia omawianego surowca w zachodniopomorskim, nie jest możliwe 

określenie wskaźnika wystarczalności zasobów. 

 

 

Rys. 3.25 Rozmieszczenie piasków formierskich (PF) oraz ich zasoby 

geologiczne w powiatach woj. zachodniopomorskiego w 2010 r. [I, 21] 
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  3.6. Zasoby surowców szklarskich 

 

Kolejną grupą złóż występującą w województwie zachodniopomorskim 

są surowce szklarskie. Stanowią je tzw. piaski szklarskie, czyli dokładniej 

drobno i równoziarniste piaski kwarcowe wyróżniające się bardzo niską 

zawartością tlenków barwiących. Ponadto za kopaliny tego rodzaju 

uznawane są również słabo zwięzłe piaskowce kwarcowe o lepiszczu 

ilastym, z których po odpowiedniej przeróbce można otrzymać piasek 

szklarski. Pod względem genetycznym wyróżnia się trzy typy tych złóż: 

 osadowe pokładowe piasków morskich, 

 osadowe pokładowe, pokrywowe, soczewkowe piasków lądowych, 

 wietrzeniowe pokrywowe na wychodniach słabo scementowanych 

piaskowców [21]. 

Surowce szklarskie do produkcji piasków szklarskich występują przede 

wszystkim w utworach kredy, trzeciorzędu i czwartorzędu. Ponadto 

w niedalekiej przeszłości do celów szklarskich wykorzystywano odżelazione 

zwietrzeliny piaskowców fliszowych. Surowiec ten występuje obecnie  

w 10 województwach. Na terenie województwa zachodniopomorskiego 

występują piaski pochodzenia lądowego wieku trzeciorzędowego, które 

w przeciwieństwie do tych z okolic niecki tomaszewskiej czy północno-

sudeckiej posiadają gorsze parametry jakościowe i pozyskiwać można z nich 

jedynie piasek szklarski o niższej jakości (klasa 3 - 6) [4]. 

 

Tabela 3.14 Klasyfikacja piasków szklarskich wg polskiej normy branżowej 

BN-80/6811-01 [4] 

Klasa 

piasku 

Zawartość tlenków [% mas.] 

Przykłady zastosowania SiO2 Fe2O3 TiO2 Al2O3 CaO SO3 

(min.) (maks.) (maks.) (maks.) (maks.) (maks.) 

Specjalna 99,5 0,006 0,02 0,15 0,10 0,01 

szkło kwarcowe, optyczne 

oraz przepuszczające 

promienie nadfioletowe 

1 99,5 0,010 0,02 0,20 0,10 0,01 szkło optyczne i kryształowe 

1a 99,4 0,015 0,03 0,30 0,10 0,01 
szkło gospodarcze i techniczne 

o wysokim stopniu bezbarwności 

2 99,3 0,020 0,05 0,40 0,10 0,01 
szkło gospodarcze i grubościenne 

o wysokim stopniu bezbarwności 

3 98,5 0,030 0,08 0,80 0,20 0,02 
opakowania szklane bezbarwne, 

szkło techniczne, walcowe 

4 98,5 0,050 0,08 0,80 0,20 0,02 szkło okienne, szkło techniczne 

5 97,5 0,080 0,10 0,80 0,30 0,05 szkło okienne, opakowania szklane 

6 95 1,000 0,20 3,50 1,50 0,15 barwne opakowania szklane 
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Surowce te są wykorzystywane głównie w przemyśle szklarskim 

i podlegają rygorystycznym wymogom, które dotyczą przede wszystkim  

ich uziarnienia (0,1 - 0,5 mm) oraz składu chemicznego (rodzaj 

zanieczyszczeń i zawartość tlenków barwiących). W Polsce powyższe 

wymagania określone są w odpowiednich normach, według których dzielone 

są one na szereg klas (1-6) z przeznaczeniem do produkcji poszczególnych 

rodzajów szkła [4]. 

W hutach produkuje się z tego surowca następujący rodzaj asortymentu: 

 szkło budowlane (np. okienne, zbrojone, hartowane, zespolone, 

pustaki szklane), 

 szkło gospodarcze (np. stołowe, galanteryjne i kryształowe), 

 szkło techniczne (np. soczewki lub izolatory), 

 opakowania szklane i wyroby specjalne (np. butelki) [4, 17]. 

Zasoby złóż zagospodarowanych wynoszą ponad 208 mln t, co stanowi 

33 % całkowitych zasobów bilansowych.  Wydobycie piasków szklarskich 

w 2010 r. wzrosło do 1 995 tys. ton. 
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Rys. 3.26 Zasoby geologiczne i przemysłowe surowców szklarskich (PS) 

w 10-leciu 2001 - 2010 [21] 

 

Na terenie województwa zachodniopomorskiego udokumentowane 

zostało tylko 1 złoże piasków szklarskich – Sulechowo w powiecie 

sławieńskim. Jest to złoże rozpoznane szczegółowo (R) o zasobach 

geologicznych bilansowych wynoszących 6 427 tys. ton (rys. 3.26), które nie 

ulegały zmianie w ostatnim dziesięcioleciu. 
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Zasoby stanowią zaledwie 1% krajowych, co daje 6 pozycję wśród 

województw, jednak należy pamiętać, że w pierwszym w rankingu 

województwie łódzkim jest większość to jest 84,1% zasobów krajowych. 

 

 

Rys. 3.27 Rozmieszczenie surowców szklarskich (PS) oraz ich zasoby 

geologiczne w powiatach woj. zachodniopomorskiego w 2010 r. [I, 21] 

 

Porównując skalę zasobów oraz łącznego wydobycia  

z 7 eksploatowanych złóż w Polsce (z tego 4 w Łódzkim) - wzrost od  

1 456 w 2001 roku, lekko załamany po maksimum 2 207 w 2008 roku 

(średnio 1 873 tys. ton na rok) można przypuszczać, że najprawdopodobniej 

baza zasobowa piasków szklarskich w zachodniopomorskim jest zbyt mała 

a jakość kopaliny zbyt niska, aby opłacalne było podejmowanie inwestycji 

w celu uruchomienia ich wydobycia oraz wykorzystania, do czego 

niezbędne byłoby stworzenie odpowiedniej bazy produkcyjnej. 

W związku z tym, że w 2010 roku i całym dziesięcioleciu brak było 

wydobycia omawianego surowca w zachodniopomorskim, nie jest możliwe 

określenie wskaźnika wystarczalności zasobów. 
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  3.7. Zasoby wapieni i margli dla przemysłu cementowego 

 

Złoża wapieni i margli mające zastosowanie w przemyśle cementowym 

mogą mieć zawartość CaCO3 znacznie niższą niż w przemyśle 

wapienniczym (poniżej 80 %) co w tym wypadku nie jest wadą lecz zaletą, 

gdyż nie wymagają dodatku surowców ilastych. Ważne są natomiast 

zawartości innych składników chemicznych i wzajemny stosunek ich 

udziałów procentowych [21]. 

Złoża cementowo-wapiennicze występują dość powszechnie w różnych 

formacjach geologicznych, głównie w południowej i centralnej Polsce. 

Blisko 60 % udokumentowanych zasobów stanowią utwory jurajskie [21]. 

Większość zasobów znajduje się w regionach świętokrzyskim, 

krakowsko-częstochowsko-wieluńskim, lubelskim i opolskim. W Polsce 

północnej wapienie jurajskie udokumentowano w obszarze Barcin-Piechcin 

koło Inowrocławia na Kujawach [21]. 

Złoża wapieni i margli dokumentowane są do głębokości możliwej do 

eksploatacji systemem odkrywkowym. Według kryteriów bilansowości 

zasadniczymi warunkami są: grubość nadkładu (do 15 m) i stosunek 

grubości nadkładu do miąższości złoża (do 0,3 m) [21]. 
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Rys. 3.28 Zasoby geologiczne i przemysłowe wapieni i margli dla przemysłu 

cementowego (WC) w latach 2001 - 2010 [21] 

 

Geologiczne zasoby bilansowe omawianej grupy kopalin na koniec 

2010 roku wyniosły 12 693,8 mln ton. W porównaniu z poprzednim rokiem, 

stan bilansowych zasobów wapieni i margli dla przemysłu cementowego 
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zmniejszył się o 143,74 mln ton. Ilość złóż zmalała do 71. Na ujemny bilans 

najmocniej wpłynęło wydzielenia z granic złoża „Bratkowszczyzna” nowego 

złoża kamieni łamanych i blocznych (121 mln t). Zasoby geologiczne złóż 

zagospodarowanych stanowiły 33,3 % zasobów całkowitych. Wydobycie 

w 2010 r. wzrosło i osiągnęło 22,4 mln ton. 

Zasoby geologiczne w regionie zachodniopomorskim wynosiły przez 

całe analizowane dziesięciolecie 2001 – 2010 niezmiennie 168 mln ton 

(1,3% zasobów krajowych na 2010 r.), gdyż nie było prowadzonej 

eksploatacji ani nie przeszacowywano zasobów. Stawiało to region na  

11-tym, ostatnim miejscu wśród województw posiadających zasoby surowca 

WC (5 województw nie ma wcale zasobów). 

 

 
Rys. 3.29 Rozmieszczenie wapieni i margli dla przemysłu cementowego 

(WC) oraz ich zasoby geologiczne w powiatach województwa 

zachodniopomorskiego w 2010 roku [I, 21] 
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Udokumentowane złoża leżą w dwóch powiatach kamieńskim 

i goleniowskim, jednak praktycznie bardzo blisko - w terenie ich odległość 

wynosi około 6 km (rys 3.29). 

Zdecydowana większość (92%) zasobów znajduje się we wstępnie 

rozpoznanym złożu Czarnogłowy - Kłęby. 

 

Tabela 3.15 Dane złóż wapieni i margli dla przemysłu cementowego 

w regionie zachodniopomorskim [21] 

Nazwa złoża 
Zagospodarowanie 

złoża w 2010 roku 

Zasoby 

geologiczne  

w 2010 r. Powiat Gmina 

[tys. ton] 

Czarnogłowy-Kłęby P 154 731 kamieński Golczewo 

Czarnogłów R 13 291 goleniowski Przybiernów 

SUMA: 168 022 

 

W związku z tym, że w 2010 roku i całym dziesięcioleciu brak było 

wydobycia omawianego surowca w zachodniopomorskim, nie jest możliwe 

określenie wskaźnika wystarczalności zasobów. 

 

  3.8. Zasoby kamieni drogowych i budowlanych (głazów narzutowych) 

 

Grupa kopalin określana jako kamienie drogowe i budowlane (lub 

kamienie łamane i bloczne), obejmuje 33 odmiany litologiczne skał 

magmowych, osadowych i metamorficznych posiadających własności 

decydujące o ich wykorzystaniu gospodarczym. Z kamieni spełniających 

odpowiednie wymagania produkowane są kruszywa łamane dla 

drogownictwa, budownictwa i kolejnictwa oraz elementy kamienne dla 

drogownictwa (kostka, płyty, krawężniki) i dla budownictwa (bloki, płyty, 

kamień murowy) [17, 21]. 

Złoża skał magmowych i metamorficznych koncentrują się 

w południowej części Polski – na terenie województw: dolnośląskiego, 

opolskiego oraz małopolskiego. Występowanie skał osadowych 

kwalifikujących się do tej grupy ma dużo większy zasięg ale nie obejmuje 

obszarów Polski północnej i większości centralnej [21]. 

Jedynymi „odstępstwami” od powyższego stanu są szczególne 

pojedyncze złoża udokumentowane w północnych regionach kraju, jakimi są 

złoża głazów narzutowych – wg bilansu na koniec 2010 roku były takie 

cztery, w tym jedno w zachodniopomorskim. 
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Rys. 3.30 Rozmieszczenie kamieni drogowych i budowlanych  

(głazów narzutowych) oraz ich zasoby geologiczne w powiatach 

województwa zachodniopomorskiego w 2010 roku [I, 21] 

 

Łącza suma zasobów geologicznych głazów narzutowych w Polsce jaki 

i w województwie zachodniopomorskim w ostatniej dekadzie utrzymywała 

się na mniej więcej stałym poziomie (wzrost a następnie spadek zasobów  

o 2 tys. ton zanotowano tylko 2006 roku). Pod koniec 2010 roku wartość ta 

wynosiła odpowiednio: 

 dla całego kraju 603 tys. ton; 

 dla regionu zachodniopomorskiego 225 tys. ton (rys. 3.31). 

Jedynym odkrytym złożem w województwie zachodniopomorskim jest 

Wierzchowo, które zlokalizowane jest w północnej części powiatu 

szczecińskiego na pograniczu z powiatem koszalińskim (rys. 3.30). Jest ono 

obecnie nie eksploatowane - zaniechane. 
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Rys. 3.31 Zasoby geologiczne i przemysłowe kamieni drogowych  

(głazów narzutowych) w latach 2001 - 2010 [21] 

 

W związku z tym, że w 2010 roku i całym dziesięcioleciu brak było 

wydobycia omawianego surowca w zachodniopomorskim, nie jest możliwe 

określenie wskaźnika wystarczalności zasobów. 

 

 

4.  Waloryzacja udokumentowanych, niezagospodarowanych złóż 

kopalin skalnych województwa zachodniopomorskiego 

 

 

  4.1. Zasady waloryzacji i hierarchizacja złóż 

 

Waloryzacja złóż stanowić powinna podstawę do: 

1. ochrony zasobów najwartościowszych spośród nich, o znaczeniu 

ponadlokalnym (krajowym, wojewódzkim), rozumianej jako 

zabezpieczenie terenu ich występowania przed zagospodarowaniem 

uniemożliwiającym dostęp do nich i ich eksploatację w przyszłości; 

2. wskazanie złóż mniej wartościowych, małych i zawierających 

kopalinę miernej jakości, w odniesieniu, do których wymagania ich 

ochrony mogą być rozpatrywane w skali lokalnej (na poziomie 

gminy i powiatu). 

Podstawą waloryzacji złóż jest ocena ich atrakcyjności jako 

potencjalnego źródła niezbędnych surowców przy uwzględnieniu utrudnień 
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ich eksploatacji oraz ograniczeń środowiskowych i planistycznych dla ich 

wykorzystania. Oparta jest ona na rankingu w czterech grupach kryteriów: 

 walorów złożowo-surowcowych (zasobów i jakości kopaliny); 

 atrakcyjności górniczej; 

 ograniczonej wykorzystywalności przez wymagania ochrony 

środowiska; 

 ograniczonej dostępności przez zagospodarowanie terenu 

złożowego. 

Kryteria złożowo-surowcowe są określane indywidualnie dla 

poszczególnych rodzajów kopalin. Kryteria górnicze określają stopień 

trudności ich eksploatacji (grubość nadkładu, stosunek grubości nadkładu do 

miąższości złoża, zawodnienie złoża, stopień komplikowania budowy złoża) 

i możliwość odstawy surowca do odbiorców (odległości od sieci drogowej 

i od potencjalnych odbiorców). Waloryzacja środowiskowa złóż oparta jest 

na określeniu ograniczeń dostępności z tytułu wymagań ochrony przyrody 

i krajobrazu, użytkowych wód podziemnych, gleb i lasów. Waloryzacja 

z tytułu ograniczeń planistycznych wykorzystywalności złóż oparta jest na 

ocenie stopnia zabudowy terenu. 

Wybranym cechom złoża i kopaliny przypisywane są określone wartości 

punktowe, których suma lub iloczyn wskazuje na miejsce danego złoża na 

liście rankingowej. Uwzględnia się przy tym tylko te cechy, które mogą być 

określone niezależnie od zamierzeń odnośnie eksploatacji złoża, które są 

określane dopiero wówczas, gdy sporządzany jest projekt jego 

zagospodarowania. 

Podstawą rankingu jest ocena trójstopniowa każdej cechy, 

minimalizująca jej możliwy błąd. W każdej grupie kryteriów wyróżnia się 

3 klasy: najwyższą (N), wysoką (W) i niską (Z). Pozwala to na  

opisanie każdego złoża za pomocą czteroliterowego symbolu: w kolejności 

walorów zasobowo-surowcowych, uwarunkowań górniczych, 

środowiskowych i planistycznych, przykładowo: NNWN, NZNZ itd. 

Symbole te przedstawione na mapie złóż kopalin pozwalają na szybkie ich 

porównanie i wskazanie najwartościowszych złóż, zasługujących na 

szczególną ochronę. 

Jako kryteria waloryzacji geologiczno-złożowej przyjęto: 

- wielkość zasobów, 

- walory surowcowe kopaliny (jakość kopaliny). 

Kryteria te są określane indywidualnie dla poszczególnych rodzajów 

kopalin. Kombinacja obu kryteriów daje w efekcie ocenę walorów 

zasobowo-surowcowych złóż i stanowi podstawę kwalifikacji złóż do jednej 

z trzech kategorii wartości złoża i odpowiednio potencjalnego jego 
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znaczenia dla gospodarki - w skali: krajowej, regionalnej lub lokalnej 

(oraz potrzeb ich ochrony): 

 

N – najwyższej, 

W – wysokiej, 

Z – zwykłej. 

 

Zasady waloryzacji złóż występujących na terenie województwa, na 

podstawie kryteriów zasobowo-surowcowych przedstawiono w poniższych 

tabelach: 

 

Tabela 4.1 Waloryzacja surowcowa skał zwięzłych blocznych 

Jakość / 

wielkość 

zasobów 

Możliwość uzyskania bloków 

dużych i bardzo dużych (>1,5m3), 

bloków średnich (1,5 – 1,0 m3), 

o trwałym polerze lub 

o walorach dekoracyjnych 

Możliwość uzyskania 

bloków średnich i małych 

(1,5 – 0,5 m3) 

nie przyjmujących 

poleru 

Możliwość 

uzyskania 

bloków małych: 

do 0,5 m3 

>10 Mt N W W 

10-2 Mt N W W 

<2 Mt W W W 

 

 

 

Tabela 4.2 Waloryzacja surowcowa wapieni, wapieni marglistych, margli 

Jakość / 

wielkość 

zasobów 

>50 % CaO 

≤ 2% MgO 

< 2% SiO2, 

<0,5 % Fe2O3 

42 – 50 % CaO 

≤2,5 % MgO 

bliskość złóż kopalin 

korygujących do 

produkcji cementu 

< 50 % CaO i >2,5% MgO albo 

>50 % CaO,> 2% MgO, >2% SiO2, 

> 0,5 % Fe2O3 

nie przydatne dla przemysłu 

wapienniczego lub cementowego 

>70 Mt N N 

waloryzacja jak złóż kopalin 

zwięzłych nieblocznych 
70-20 Mt N W 

<20 Mt W W/Z* 
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Tabela 4.3 Waloryzacja surowcowa skał zwięzłych nie blocznych 

Jakość / 

wielkość 

zasobów 

Do produkcji kruszyw 

budowlanych lub 

drogowych ponad 50%  

I klasy 

(wg dotychczasowych 

norm dla budownictwa 

drogowego) 

Do produkcji kruszyw 

budowlanych lub 

drogowych głównie II klasy 

(wg dotychczasowych 

norm dla budownictwa 

drogowego) 

Do produkcji kruszyw 

budowlanych lub 

drogowych klasy III 

i niższych 

(wg dotychczasowych 

norm dla budownictwa 

drogowego) 

>20 Mt W W Z 

20-5 Mt W Z Z 

<5 Mt Z Z Z 

 

Tabela 4.4 Waloryzacja surowcowa piasków i żwirów 

Jakość / 

Wielkość 

zasobów 

Zawartość frakcji >= 2,0 

(2,5) mm* ponad 50 % 

(punkt piaskowy do 50%) 

Zawartość frakcji żwirowej* 

50 – 25 % 

(punkt piaskowy 50-75%) 

Zawartość frakcji 

żwirowej*  

poniżej 25% 

(punkt piaskowy 

ponad 75%) 

>20 Mt W W 

Waloryzowane jako 

piaski 
10-5Mt W Z 

<5 Mt Z Z 

Uwaga: * zawartość frakcji żwirowej i grubszej lub punkt piaskowy 

(zawartość frakcji poniżej 2,5 mm lub 2,0 mm) średnia w profilu złoża. 

W przypadku złóż dwukopalinowych (piasków i piasków ze żwirem 

w wydzielanych odrębnie warstwach - średnia w całej serii piasków 

i piasków ze żwirem) 

 

Tabela 4.5 Waloryzacja surowcowa piasków 

Jakość / 

Wielkość 

zasobów 

>95 % SiO2  

(ziarn kwarcu), 

<0,1 % Fe2O3 

w piasku płukanym 

>85 % ziarn 

kwarcu, 

< 5 % pyłów 

mineralnych 

Pozostałe (zwykłe piaski 

budowlane) 

10-25 % frakcji 

żwirowej 

w regionach 

deficytowych 

do 10 % frakcji 

żwirowej poza 

regionami 

deficytowymi* 

>10 mln t N W W Z 

10-1 mln t W W W Z 

<1 mln t Z Z Z Z 

Uwagi: Regiony deficytowe: województwa: świętokrzyskie, lubelskie, 

łódzkie, mazowieckie, wielkopolskie, kujawsko-pomorskie, pomorskie 
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Tabela 4.6 Waloryzacja surowcowa kopalin ilastych do ceramiki budowlanej 

i produkcji keramzytu 

Jakość/ 

wielkość 

zasobów 

Kopaliny ilaste 

dokumentowane do 

produkcji keramzytu: 

>40% frakcji  

<0,01 mm, 

współczynnik 

pęcznienia >2,5% 

Kopaliny ilaste do 

produkcji wyrobów 

dachowych: 

skurczliwość suszenia 

>8%, 

zawartość „margla” 

<0,05% 

Kopaliny ilaste do 

produkcji wyrobów 

cienkościennych 

ceramiki budowlanej: 

skurczliwość suszenia 

>7%, zawartość 

„margla” <0,1% 

Pozostałe 

>5 Mm3 W W W Z 

1-5 Mm3 W W Z Z 

<1 Mm3 Z Z Z Z 

Uwagi: Złoża torfu i kredy jeziornej - ochrona zwykła (Z) 

 

 

Przedmiotem dalszej waloryzacji górniczej, środowiskowej 

i planistycznej są tylko złoża o najwyższych (N) i wysokich (W) walorach 

surowcowych. 

Kryteria górnicze są dwojakiego rodzaju: 

 określające stopień trudności ich ewentualnej eksploatacji; 

 określające możliwość odstawy surowca do odbiorców. 

W przypadku złóż kopalin skalnych eksploatowanych z zasady 

sposobem odkrywkowym, skalę trudności eksploatacji określają przede 

wszystkim: 

 grubość nadkładu; 

 stosunek grubości nadkładu do miąższości złoża (N/Z); 

 zawodnienie złoża; 

 stopień skomplikowania budowy złoża. 

Możliwość odstawy surowca do odbiorców jest uzależniona od: 

 odległości od sieci drogowej; 

 odległości od potencjalnych (istniejących lub możliwych) 

odbiorców. 

Ocena warunków górniczych jest dwuetapowa: 

Pierwszy etap: trójstopniowa punktowa ocena w skali 1 (najwyższa) do 

3 (najgorsza) w blokach: 

 nadkład i N/Z; 

 zawodnienie i stopień skomplikowania budowy złoża; 

 odległości od sieci drogowej i odległości od potencjalnych 

odbiorców. 
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Drugi etap stanowi ocena łączna na podstawie sumy punktów i jest 

przeprowadzana w czterech kategoriach: 

 N – najwyższa; 

 W – wysoka; 

 Z – zadowalająca; 

 X – niezadowalająca. 

Sposób waloryzacji górniczej złóż przedstawiono w poniższych 

tabelach: 

 

Tabela 4.7 Waloryzacja górnicza - warunki występowania złoża – nadkład 

(punktacja 1 - 3) 

N/Z 

Grubość nadkładu [m] 

Do 2 2 – 8 
>8 

<8 trudno urabialny 

<0,5 1 2 3 

0,5 – 1 2 2 3 

>1 3 3 3 

 

 

Tabela 4.8 Waloryzacja górnicza - stopień skomplikowania budowy złoża 

i dopływ wody (punktacja 1 - 3) 

Budowa wewnętrzna złoża, 

tektonika, 

grupa zmienności** 

Dopływ wody 

Złoże suche lub 

eksploatacja 

spod wody 

Wyrobisko wgłębne*. 

Tylko wody opadowe  

(ze strefy drenażu) 

Wyrobisko 

wgłębne*. Dopływ 

z poziomów 

wodonośnych 

Budowa prosta, jednorodna 

Gr. I 
1 2 3 

Złożona, kilka odmian kopaliny 

(eksploatacja selektywna) 

Gr. II 

lub Gr. I. urabialność trudna 

2 2 3 

Złożona j.w. oraz liczne ciała 

obce (kras, dajki), brak 

ciągłości (uskoki) 

Gr.III 

3 3 3 

* przewidywane, ** wg Zasad dokumentowania złóż. Ministerstwo 

Środowiska, Warszawa 2002 
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Tabela 4.9 Waloryzacja górnicza - dostępność złoża 

Dostępność komunikacyjna 

złoża 

Potencjalni odbiorcy surowca, istniejący lub możliwi 

Bliscy 

PŻ do 50 km 

KŁ do 100 km 

W, ICB do 2 km 

Inne bez ograniczeń 

Dalecy 

PŻ do 100 km 

KŁ do 200 km 

W do 20 km 

ICB do5 km 

Bardzo 

dalecy lub 

brak 

Dobra przy głównych szlakach 

komunikacyjnych (do 10 km), 

istnieją drogi dojazdowe (powiatowe) 

1 2 3 

Utrudniona, główne szlaki 

komunikacyjne 

>10 km, 

istnieją drogi dojazdowe powiatowe 

2 2 3 

Brak 

główne szlaki komunikacyjne >10 km, 

brak dróg dojazdowych 

3 3 3 

PŻ –piaskowo-żwirowe, KŁ – kamień łamany, W – wapień, ICB – iły 

ceramiki budowlanej 

 

Tabela 4.10 KLASA ZŁOŻA (waloryzacji górniczej): 

Skala ocen 

Suma punktów Klasa złoża 

3-4 N 

5-6 W 

7-8 Z 

9 X 

 

Waloryzacja środowiskowa złóż (ograniczeń dostępności z tytułu 

wymagań ochrony środowiska) uwzględnia cztery zasadnicze czynniki 

ograniczające dostępność złóż: 

 wymagania ochrony przyrody i krajobrazu; 

 wymagania ochrony użytkowych wód podziemnych; 

 ochronę gleb; 

 ochronę lasów; 

Kombinacja tych czynników parami i trójstopniowa punktowa skala ich 

ocen (1 – najmniejsze ograniczenia, 3 – największe) pozwala na podstawie 

sumy punktów na wydzielenie 3 stopni dostępności złóż: 

 N – najwyższa, 

 W – warunkowa, 

 Z – zastrzeżona. 
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Proponowany sposób waloryzacji środowiskowej złóż przedstawiono 

w poniższych tabelach: 

 

 

Tabela 4.11 Waloryzacja środowiskowa złóż - ochrona krajobrazu, przyrody 

i wód podziem. (punktacja 1-3) 

Wody podziemne 

Ochrona krajobrazu i przyrody 

Brak 

instytucjonalnej 

ochrony 

OchK lub Park Kraj., 

obszar Natura 2000 

(<25% pow.) lub 

otulina PN, PK 

Park Narodowy, 

rezerwat lub Park 

Kraj., obszar Natura 

2000 (>=25% pow.) 

Brak chronionych 1 2 3 

Użytkowe poziomy wód 

podziemnych (UPUP) 
2 2 3 

Główny zbiornik wód 

podziemnych (GZWP) 
3 3 3 

 

 

Tabela 4.12 Waloryzacja środowiskowa złóż - ochrona gleb i lasów 

(punktacja 1 - 3) 

Ochrona lasów 

Ochrona gleb 

Klasa IV –VI 
Klasa I – IV 

do 30 % obszaru 

Klasa I-IV 

> 30% obszaru 

Brak 1 2 3 

Lasy do 30 % powierzchni 2 2 3 

Lasy 30 - 90 % powierzchni 3 3 3 

Lasy 90 - 100 % powierzchni 6   

 

 

Tabela 4.13 KLASA ZŁOŻA (waloryzacji środowiskowej) 

Skala ocen 

Suma punktów Klasa złoża 

2-3 N 

4-5 W 

6-9 Z 
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W ograniczeniach planistycznych wykorzystywalności złóż wyróżniane 

są cztery klasy dostępności terenu w zależności od stopnia zabudowy 

(tabela 4.14): 

 

 N – najwyższa; 

 W – wysoka; 

 Z – zabraniająca; 

 X – wykluczająca. 

 

 

Tabela 4.14 Ograniczenie planistyczne wykorzystywalności złoża 

Skala ocen 

% powierzchni bez ograniczeń Klasa złoża 

90-100 N 

30-90 W 

10-30 Z 

do 10 X 

 

Literowe oznaczenie wyników oceny każdej z wyróżnionych czterech 

grup kryteriów pozwala na opisanie każdego złoża za pomocą 

czteroliterowego symbolu w kolejności walorów: zasobowo-surowcowych, 

uwarunkowań górniczych, środowiskowych i planistycznych (przykładowo: 

NNWN lub NZNZ). 

Wynik waloryzacji złóż województwa zachodniopomorskiego 

przedstawiony jest w zestawieniu w tabeli 4.15. Na mapie zaprezentowany 

jest za pomocą opisu obok nazwy złoża: 

 

 

Rys. 4.1 Sposób prezentowania danych na mapie 
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Tabela 4.15 Zestawienie udokumentowanych złóż poszczególnych typów kopalin województwa zachodniopomorskiego 

Lp. RODZAJ KOPALINY 

ZŁOŻA UDOKUMENTOWANE 
ZŁOŻA 

ZWALORYZOWANE 

Uwagi 
Liczba 

złóż 
Eksploatowane Nieeksploatowane 

Zasoby 

tys. t. 

tys. m3* 

Wydobycie 

tys. t. 

tys. m3* 

Liczba 

złóż 

Klasa 

N 

Klasa 

W 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 
Kamienie łamane 

i bloczne 

Głazy 

narzutowe 
1 – 1 225 0 – – –  

2 
Wapienie i margle przemysłu 

cementowego 
2 – 2 168 022 0 2 – –  

3 Kreda jeziorna 39 5 34 55 662 16 – – –  

4 Torfy 36 19 17 30 675* 245* – – –  

5 Piaski i żwiry 290 89 201 1 006 209 12 241 54 – 7  

6 
Piaski 

kwarcowe 

szklarskie 1 – 1 6 427 0 1 1 – 

złoże piasków 

szklarskich 

i formierskich 

d/p cegły wapienno-

piaskowej 
13 2 11 30 085* 16* 5 – 4  

d/p betonów 

komórkowych 
2 1* 1 5 133* 0* 1 – 1  

formierskie 2 – 2 12 047 0 1 – – 

złoże piasków 

szklarskich 

i formierskich 

7 
Kopaliny ilaste ceramiki 

budowlanej 
22 3 19 32 232* 10* 5 – 1  

8 
Kopaliny ilaste d/p kruszywa 

lekkiego 
1  1 2493* 0* – – –  

9 Surowce dla prac inżynierskich 2 1 1 511 75 – – –  

 RAZEM: 411 120 291   69 1 13  

UWAGI: Dane wg stanu na 31.12.2010; rubryka 4 – * - złoże eksploatowane okresowo, w 2011 r. nie wydobywano kopaliny 
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  4.2. Wyniki ogólnej waloryzacji 

 

 

Na terenie województwa zachodniopomorskiego znajduje się 

291 udokumentowanych, nie eksploatowanych złóż kopalin skalnych, 

wykazywanych w Bilansie zasobów złóż kopalin w Polsce (według  

stanu na 31.12.2011 r.). Zdecydowana większość z nich (201 złóż) to złoża 

piasków i żwirów, a pozostałe to: 34 złoża kredy jeziornej, 19 złóż kopalin 

ilastych ceramiki budowlanej, 17 – torfów, 12 – piasków kwarcowych do 

produkcji cegły wapienno-piaskowej i betonów komórkowych, 3 - piasków 

szklarskich i formierskich, 2 – kopalin węglanowych dla przemysłu 

cementowego i po jednym – głazów narzutowych, kopalin ilastych  

do produkcji kruszywa lekkiego oraz surowców dla prac inżynierskich  

(tabela 4.15). 

Dokonano pełnej waloryzacji 69 złóż. Spośród nich jedynie 14 zaliczono 

do klasy N i klasy W, ze względu na walory surowcowe – zasoby i jakość 

kopaliny. Są to złoża: piasków szklarskich i formierskich (jedno złoże klasy 

N), piasków i żwirów (7 klasy W), piasków kwarcowych do produkcji cegły 

wapienno-piaskowej lub betonów komórkowych (5 klasy W), oraz kopalin 

ilastych ceramiki budowlanej (jedno złoże klasy W). Ich zestawienie 

prezentuje tabela 4.16. Należy podkreślić, że na terenie województwa 

zachodniopomorskiego stosunkowo mało jest nieeksploatowanych złóż 

kopalin skalnych o wysokiej jakości (tab. 4.16). 

Dalszej, szczegółowej waloryzacji górniczo-środowiskowo-

planistycznej poddano tylko złoża dwóch klas surowcowych: N i W. Mają 

one znaczenie ponadlokalne (regionalne lub rzadziej – krajowe) i możliwość 

ich zagospodarowania oraz ochrony na potrzeby przyszłej eksploatacji  

jako źródła niezbędnych surowców mineralnych powinna być rozpatrywana 

na poziomie planowania przestrzennego w skali województwa. Pozostałe 

złoża klasy Z o niższej jakości lub mniejszych zasobach (najczęściej złoża 

piaskowe, a także piaskowo-żwirowe i kopalin ilastych) stanowią bazę 

zasobową surowców na potrzeby lokalne i gospodarka nimi powinna być 

rozpatrywana na poziomie gmin i powiatów. Pewnym odstępstwem od tej 

reguły jest tu zasobne złoże piasków i żwirów Sępolno Wielkie I  

(60,5 mln ton; klasa ZNZW) oraz dwa podobne złoża: Chłopowo (klasa 

ZNWW) i Ponikiew (ZNWN) o zasobach rzędu 25 mln ton. Przeciętna 

jakość kopaliny w tych złożach niejako spycha je w waloryzacji na dalszą 

pozycję. 
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Tabela 4.16 Waloryzacja złóż województwa zachodniopomorskiego  

wg stanu na 31.12.2010 rok 

Lp. Nazwa złoża Wiek 

Rodzaj 

litologiczny 

kopaliny 

Waloryzacja 

Zasoby 

tys. t. 

tys. m3* 

Uwagi 

1 2 3 4 5 6 7 

Piaski kwarcowe szklarskie i formierskie 

1 Sulechowo trzeciorzęd pks + pki NZWW 10 878  

Piaski kwarcowe inne 

1 Wicimice czwartorzęd pki WNWN 7 731* cwp 

2 Barlinek czwartorzęd pki WNWN 1 024* cwp; Z 

3 Kiełpino czwartorzęd pki WNZN 9 729* cwp 

4 Łobez czwartorzęd pki WNZN 3 737* bk 

5 Manowo czwartorzęd pki WWZN 5 437* cwp 

- - - - - 27 658*  

Kopaliny ilaste ceramiki budowlanej 

1 Przęsocin 
trzeciorzęd, 

czwartorzęd 
i(ic)+g(gc) WNWN 7 418*  

Kruszywo piaskowo-żwirowe 

1 
Woliczno-

Gudowo 
czwartorzęd pż WNNN 108 440  

2 
Kazimierz 

Lisia Jama 
czwartorzęd pż WNNN 21 876  

3 Dobropole I czwartorzęd pż WNWN 11 526  

4 Ińsko czwartorzęd pż WNWW 84 464  

5 Namyślin czwartorzęd pż WNZN 31 028  

6 Woliczno SW czwartorzęd pż WWNN 35 971  

7 Woliczno BD czwartorzęd pż WWNN 25 257  

- - - - - 318 562  

Uwagi: Rodzaj litologiczny kopaliny oznaczenia: i(ic) – iły i łupki ilaste 

ceramiki budowlanej, pks - piaski szklarskie, pki - piaski kwarcowe o innym 

zastosowaniu, pż – piaski i żwiry, g(gc) - gliny ceramiki budowlanej; 

do uwag: cwp – do produkcji cegły wapienno-piaskowej, bk – do produkcji 

betonów komórkowych, Z – eksploatacja kopaliny zaniechana 
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  4.3. Charakterystyka waloryzowanych złóż 

 

Szczegółowa charakterystyka 69-ciu waloryzowanych złóż 

przedstawiona jest w kartach złóż. Poniżej omawia się wyniki waloryzacji 

złóż zakwalifikowanych do wyższych klas (N i W) pod względem 

surowcowym. 

Z punktu widzenia czynników górniczych w większości przypadków 

warunki zagospodarowania waloryzowanych złóż są dobre (10 w klasie N) 

i tylko w jednym przypadku, złóż piasków szklarskich i formierskich – 

trudne (klasy Z). W poszczególnych złożach grubość nadkładu oraz jej 

stosunek do miąższości złoża są korzystne, brak zagrożeń wodnych; 

dogodne są też warunki komunikacyjne, czemu sprzyja gęsta sieć 

asfaltowych dróg, a także odległość do potencjalnych odbiorców. 

Czynnikiem utrudniającym eksploatację jest najczęściej złożona budowa 

geologiczna (duża zmienność rodzaju kopaliny). 

Wymagania ochrony środowiska są głównym czynnikiem utrudniającym 

dostępność złóż (6 klasy W – ze względu na ochronę lasów i krajobrazu) 

oraz ograniczającym (4 złoża klasy Z – ochrony lasów i obszary Natura 

2000). Korzystne jest, że tereny czterech zasobnych złóż piasków i żwirów 

nie są objęte znaczniejszymi ograniczeniami środowiskowymi (klasa N). 

Umiarkowane albo znikome są ograniczenia planistyczne dostępności 

złóż, wynikające ze stanu zagospodarowania powierzchni (11 klasy N); 

jedynie na terenie 3 złóż występują lokalne obiekty liniowe i drobne cieki 

(klasa W). 

Najbardziej atrakcyjnymi złożami z uwagi na walory surowcowe, 

dostępność górniczą i środowiskową są zasobne złoża piasków i żwirów: 

Woliczno-Gudowo (WNNN), Ińsko (WNWW), Woliczno SW i Woliczno 

BD (oba WWNN), a także złoże iłów i glin ceramiki budowlanej Przęsocin 

(WNWN). 

 

 

5.  Wykorzystanie infrastruktury drogowej, kolejowej i wodnej do 

transportu surowców skalnych 

 

  5.1. Charakterystyka infrastruktury drogowej 

 

Województwo zachodniopomorskie w odniesieniu do pozostałych 

regionów w Polsce charakteryzuje się najmniejszym zagęszczeniem dróg. 

Łączna długość wszystkich tras w 2011 roku wyniosła 19 078,5 km, przy 
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czym współczynnik ilości dróg przypadających na 100 km2 terenu stanowił 

83,3. W odniesieniu do przedstawionych danych opisywany region zajmuje 

czwarte od końca miejsce w skali kraju z udziałem nie przekraczającym 5% 

(tabela 5.1 i rysunek 5.1). 

 

 

Rys. 5.1 Gęstość sieci dróg publicznych oraz ich bezwzględna długość 

i struktura w zakresie kategorii w poszczególnych regionach Polski [XI] 

 

Odnosząc się do danych dotyczących udziału poszczególnych kategorii 

dróg w województwie zachodniopomorskim największy procent stanowią 

trasy gminne i powiatowe - w sumie ponad 82%. W dalszej kolejności są 
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drogi wojewódzkie (11,1%) i na końcu krajowe (niecałe 7%). Ponadto 

należy wspomnieć, iż pomimo najmniejszego zagęszczenia tras, region 

zachodniopomorski zajmuje pierwsze miejsce w zakresie długości dróg 

ekspresowych (prawie o 6 km więcej niż region mazowiecki) oraz 5 lokatę 

(wynik dobry) w łącznej długości dróg wojewódzkich. 

 

Tabela 5.1 Gęstość sieci dróg publicznych oraz ich bezwzględna długość 

i struktura w zakresie kategorii w poszczególnych regionach Polski [XI] 

Województwo 

Drogi ogółem 

Drogi 

gminne 

Drogi 

powiatowe 

Drogi 

wojew. 

Drogi 

kraj. 
Długość Wskaźnik 

długości 

dróg na 

100 km2 

Udział 

proc. 

[km] [%] [km] [km] [km] [km] 

 Mazowieckie 53164,6 149,5 12,90 32704,7 15105,3 2983,6 2371,0 

Wielkopolskie 39971,3 134,0 9,70 23162,5 12377,1 2688,6 1743,1 

 Lubelskie 34591,5 137,7 8,39 19708,4 11616,0 2208,9 1058,2 

 Małopolskie 30274,3 199,4 7,35 21185,3 6643,5 1425,9 1019,6 

 Kujawsko-

Pomorskie 
26512,5 147,5 6,43 16542,5 7098,3 1752,3 1119,4 

 Śląskie 26452,6 214,5 6,42 17480,6 6382,8 1421,7 1167,5 

 Łódzkie 26294,6 144,3 6,38 15008,9 8758,3 1178,6 1348,8 

 Podlaskie 25583,2 126,7 6,21 15546,2 7824,0 1240,6 972,4 

 Dolnośląskie 23682,7 118,7 5,75 11208,0 8715,0 2358,9 1400,8 

 Warmińsko-

Mazurskie 
23079,1 95,5 5,60 11343,3 8496,1 1909,3 1330,4 

 Pomorskie 22519,5 123,0 5,46 13896,6 5904,3 1799,3 919,3 

 Zachodnio 

pomorskie 
19078,5 83,3 4,63 8066,3 7763,0 2112,6 1136,6 

 Podkarpackie 18918,5 106,0 4,59 9768,1 6711,6 1667,2 771,6 

Świętokrzyskie 17105,1 146,1 4,15 9081,3 6193,8 1075,4 754,6 

 Lubuskie 13591,0 97,2 3,30 6892,3 4227,3 1563,9 907,5 

 Opolskie 11337,2 120,5 2,75 5648,6 3926,8 983,4 778,4 

Suma 

w Polsce: 
412156,2 131,8 100,00 226035,6 119028,2 26011,3 18799,2 
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Podstawowy układ sieci drogowej regionu zachodniopomorskiego 

tworzą drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe. Łączna ich długość wynosi 

11 012,9 kilometra.  

Na obszarze Województwa Zachodniopomorskiego przebiegają dwa 

główne korytarze transportowe: jeden na osi wschód – zachód: 

 Berlin – Szczecin – Koszalin – Gdańsk – Królewiec (ciąg drogi 

DK nr 6 z odcinkiem S6 i A6 + DK nr 7 i 22 na wschodzie 

regionu pomorskiego) 

oraz jeden na osi północ – południe: 

 Szczecin – Legnica – Praga – Wiedeń (droga krajowa nr 3 /S3). 

Wymienione korytarze transportowe posiadają znaczenie 

międzynarodowe. Droga krajowa nr 3 o przebiegu południkowym łącząca 

Świnoujście – Szczecin – Gorzów Wielkopolski – Zieloną Górę i dalej na 

południe w kierunku granicy jest aktualnie modernizowana – częściowo 

projektowana o nowym przebiegu, po ukończeniu będzie stanowiła drogę 

ekspresową S3. Realizacja budowy drogi S3 jest znacznie opóźniona, jednak 

dzięki zabiegom władz wojewódzkich, udało się zapobiec redukcji wcześniej 

zaplanowanego zakresu robót. Aktualnie na terenie zachodniopomorskiego 

funkcjonuje cały odcinek oddany w 2011 roku (81,5 km, 2 jezdnie), który 

łączy Szczecin z Gorzowem (poprzez węzeł Klucz z autostradą A6). 

W budowie są obecnie dwa duże odcinki na terenie lubuskiego: Gorzów 

Wlkp. – Międzyrzecz (37,6 km, planowane ukończenie w roku 2014) 

i Międzyrzecz Południe – Sulechów (43 km, planowane ukończenie w roku 

2013). Ponadto według planu w latach 2013 – 2015 ma być realizowane 

połączenie z autostradą A4: odcinek Nowa Sól – Legnica (79,2 km) [1, 12]. 

Udział poszczególnych kategorii dróg na obszarze województwa 

zachodniopomorskiego ilustruje rysunek 5.2. 

Ze względu na maksymalne dopuszczalne naciski na oś dla dróg 

krajowych sytuacja w regionie zachodniopomorskim przedstawia się 

następująco: 

W Województwie Zachodniopomorskim 2 drogi spełniają wymogi 

stawiane nawierzchni do przenoszenia nacisków do 11,5 ton na oś, która jest 

wymagana na głównych sieciach dróg w krajach Unii Europejskiej. 

Do dróg o takich parametrach należą: 

 droga krajowa nr 3 (E65 Świnoujście – Gorzów – Zielona Góra –

Legnica – Jakuszyce); 

 droga krajowa nr 6 – istniejący odcinek autostrady A6 wraz 

z odcinkiem drogi S6/S3 Szczecin – Goleniów [V]. 

Pozostałe drogi krajowe w Województwie Zachodniopomorskim 

odpowiadają naciskom do 10 ton na oś. 
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Są to następujące drogi krajowe: 

 droga krajowa nr 6 (odcinek Goleniów – Koszalin – Słupsk – 

Gdańsk – Łęgowo); 

 droga krajowa nr 10 (Lubieszyn /granica Państwa – Szczecin – 

Stargard Szczeciński – Wałcz – Piła – Białe Błota – Sierpc – 

Płońsk /DK nr 7/E 77); 

 droga krajowa nr 11 (Kołobrzeg – Koszalin – Bobolice – 

Szczecinek – Piła – Poznań – Pleszew – Ostrów Wielkopolski – 

Bytom); 

 droga krajowa nr 13 (Szczecin – Przecław – Rosówek); 

 droga krajowa nr 20 (odcinek  Szczecinek – granica województwa 

– Miastko); 

 droga krajowa nr 22 (granica państwa –Kostrzyn –Gorzów Wlkp. 

–Wałcz –Chojnice -Elbląg); 

 droga krajowa nr 23 (Myślibórz – Sarbinowo); 

 droga krajowa nr 25 (Bobolice – Biały Bór – Bydgoszcz – 

Inowrocław – Kalisz – Ostrów Wielkopolski – Oleśnica); 

 droga krajowa nr 26 (Krajnik Dolny – Chojna – Myślibórz – 

Renice); 

 droga krajowa nr 31 (Szczecin – Gryfino – Chojna – Sarbinowo – 

Kostrzyn – Słubice); 

 droga krajowa nr 37 (Darłowo – Karwice) [V]. 

Niewielkie odcinki dróg krajowych odpowiadają naciskom 

obniżonym do 8 ton na oś: 

 droga krajowa nr 20 (odcinek Stargard Szczeciński –węzeł z S10 – 

Drawsko Pomorskie – Czaplinek – Szczecinek) [V]. 

Ponadto dopuszczone do ruchu pojazdów o nacisku na oś do 10 ton 

są drogi wojewódzkie: 

 droga wojewódzka nr 107 na odcinku Kamień Pomorski – 

Parłówko (DK nr 3); 

 droga wojewódzka nr 142 Szczecin – Łęczyca – Lisowo (cała 

droga); 

 droga wojewódzka nr 163 Szczecin – Łęczyca – Kołobrzeg – 

Białogard – Połczyn Zdrój – Czaplinek – granica województwa – 

Wałcz (cała droga); 

 droga wojewódzka nr 175 na odcinku Drawsko Pomorskie 

(DK nr 20) – Kalisz Pomorski (DK nr 10); 

 droga wojewódzka nr 178 na odcinku Wałcz – gr. województwa 

– Trzcianka – Oborniki [V]. 
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Drogi samorządowe (przede wszystkim wojewódzkie i powiatowe) mają 

standardową wytrzymałość opisywaną poprzez maksymalny dopuszczalny 

nacisk na oś do 8 ton, z możliwością lokalnego ograniczenia w/w wartości 

lub wyjątkowo podwyższenia. Sytuacja podwyższenia nacisku (lista 

powyżej) dotyczy dróg, które znalazły się na wykazie dróg wojewódzkich 

o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 10 ton (załącznik nr 2 

do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 08.06.2011 roku, 

Dz.U.2011.124.703). 

Wśród dróg powiatowych występują przypadki nośności obniżonej 

przeważnie do 6 ton. Krytycznymi punktami na ciągach dróg powiatowych 

są mosty, jednakże w większości przypadków posiadają one parametry 

nośności co najmniej równe, a czasami nawet wyższe od nośności samej 

drogi. Sytuacje, gdy nośność mostu ogranicza możliwość wykorzystania 

całej drogi lub jej odcinka są nieliczne. 
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Rys. 5.2 Udział poszczególnych kategorii dróg w województwie 

zachodniopomorskim w 2011 roku [XI] 

 

 

 

       5.1.1. Złoża w buforach /odległościach od dróg 

 

W celu oszacowania odległości danego złoża zagospodarowanego od 

drogi krajowej lub wojewódzkiej przeprowadzono analizę GIS polegającą na 

wyznaczeniu 3 stref odległości (0-1, 1-2 i 2-3 km) od danej drogi 
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i wytyczono najkrótszą trasę dojazdową. Otrzymane wyniki szczegółowo 

opisano i przedstawiono na rysunku 5.3. 

W pasie (buforze) do 1 km odległości od drogi krajowej lub 

wojewódzkiej położonych jest 24 złóż zagospodarowanych (E i T), 

co stanowi 26,7% wszystkich złóż E i T, z czego 18 złóż miało wydobycie 

w roku 2010. W tym 2 złoża iłów do ceramiki budowlanej (IB) oraz 1 złoże 

piasków kwarcowych do cegły wapienno-silikatowej (PC) bez wydobycia. 

Do tej grupy należy między innymi złoże o największym  

wydobyciu z eksploatowanych złóż w zachodniopomorskim – Biały Dwór  

(1451 tys. ton). Łączne wydobycie z tej grupy złóż sięgało 35%  

całkowitego wydobycia kruszywa naturalnego i surowców skalnych ogółem  

w 2010 roku. 

Istotne jest zwrócić uwagę na fakt, że faktyczny dystans, który mają do 

pokonania samochody transportujące surowiec jest w wielu przypadkach 

większy, gdyż trasa dojazdu nie biegnie po linii prostej. Z tego powodu 

dystans ten dla 3 (z 24 w/w) złóż przekracza, jednak tylko nieznacznie 1 km: 

Sianów V (1,3 km), Strzyżno (1,1 km) oraz Wałcz (1,1 km). 

W pasie od 1 do 2 km odległości j.w. leży 20 złóż zagospodarowanych, 

w tym 1 złoże iłów do ceramiki budowlanej (IB) oraz 1 złoże piasków 

kwarcowych do produkcji betonu komórkowego (PB). Spośród powyższych 

wydobycie w roku 2010 prowadzono w 14 kopalniach.  

Faktyczna długość trasy dojazdu dla 12 złóż z tej grupy przekracza 

2 km, w tym dla 5 złóż nieznacznie, dla trzech wynosi od 3 do 4 km 

(Karwowo, Parsęcko i Wietrzno) i dla jednego aż 6,2 km (Nowogródek 

Pomorski – ostatnio bez eksploatacji). 

W pasie od 2 do 3 km odległości j.w. leży 22 złóż czynnych, w tym 

1 złoże PC, z czego 19 złóż prowadziło wydobycie w roku 2010.  

Rzeczywista długość trasy dojazdu dla 16 złóż z tej grupy przekracza 

3 km, w tym dla 12 wynosi od 3 do 4 km a dla czterech złóż nieznacznie 

ponad 4 km (Długołeka-I, Mokrzyca Wielka III, Przybiernów i Węgorzewo 

Koszalińskie III). 

W odległościach przekraczających 3 km od najbliższej drogi krajowej 

lub wojewódzkiej położone są 24 złoża zagospodarowane, spośród których 

w 10 prowadzona była eksploatacja w roku 2010. Faktyczna długość 

dojazdu do w/w dróg dla połowy (12) złóż tej grupy mieści się w granicach 

3-6 km, dla czterech 6-8 km (Dorowo, Marianowo, Mielęcin i Ratajki V) 

oraz dla ośmiu złóż od 8 do 10 km (Chełm Górny I, Golin, Morowo, 

Morowo II, Ratajki VI, Ratajki VII, Siemyśl, Wietszyno). Wśród nich 

największa długości dojazdu mają Morowo II i Morowo - odpowiednio 

10 km i 9,9 km. 
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Rys. 5.3 Położenie złóż zagospodarowanych od drogi krajowej 

lub wojewódzkiej w województwie zachodniopomorskim [I, V] 
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      5.1.2. Obciążenie dróg transportem ciężarowym 

 

Największe obciążenia –z wyodrębnionych siedmiu grup trzy najwyższe 

(5, 6 i 7), o natężeniu ruchu pojazdów ciężarowych bez przyczep powyżej 

80 sztuk na dobę. 

 

 Drogi Wojewódzkie - ciężarówki bez przyczepy 

 

W poszczególnych grupach znalazły się następujące odcinki dróg 

wojewódzkich: 

 

Grupa 5 ( >80 do 120 pojazdów/dobę) - 27 odcinki na 15 drogach DW: 

 

DW 102: granica powiatu – Rościęcino; Trzebiatów – granica powiatu; 

DW 106: Jenikowo – Maszewo; Stargard Szczeciński – Obryta; 

DW 107: Kamień Pomorski – Rzewnowo; Rzewnowo – Parłówko; 

DW 108: Golczewo – Płoty; 

DW 109: Gryfice – Płoty; 

DW 144: Wierzbięcin – Dobra; Nowogard – Wierzbięcin; 

DW 152: Świdwin – Buślary; 

DW 160: Piasecznik – Choszczno; 

DW 162: Sławoborze -Świdwin; Rościęcino-Gościno; DK 6 -Sławoborze; 

DW 163: Białogard – Byszyno; Karlino – Białogard; Machliny – Wałcz; 

DW 166: Gdaniec – Białogard; 

DW 172: Ogartowo – Barwice; Połczyn Zdrój - Ogartowo; 

DW 175: Drawsko Pomorskie – Poźrzadło Wlk.; Kiełpno – Choszczno; 

Poźrzadło Wlk. – Kalisz Pom.; 

DW 205: Darłowo – Stary Jarosław; Darłowo – Stary Jarosław; 

DW 209: Warszkowo - granica województwa. 

 

Grupa 6 (>120 do 180 pojazdów/dobę) -13 odcinków na 11 drogach DW: 

 

DW 102: Trzebiatów (przejście); 

DW 105: Gryfice (przejście); 

DW 106: Łęczyca – Stargard Szczeciński; Maszewo – Łęczyca; Obryta – 

Pyrzyce; 

DW 114: Police – Tanowo; 

DW 115: Szczecin – Tanowo; 

DW 120: Kobylanka – Kołbacz; 

DW 151: Barlinek (przejście); 
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DW 162: Świdwin (przejście); 

DW 163: Buślary – Połczyn Zdrój; 

DW 201: Gwda Mała – granica województwa; 

DW 203: Darłowo (przejście). 

 

Grupa 7 (>180 do 352 pojazdów /dobę) - 6 odcinki na 5 drogach DW: 

 

DW 102: Kołobrzeg (przejście); Rościęcino – Kołobrzeg; 

DW 106: Stargard Szczeciński (przejście); 

DW 122: Banie – Pyrzyce; 

DW 151: Barlinek - Łubianka (granica województwa); 

DW 163: Białogard (przejście). 

 

Tabela 5.2 Charakterystyka odcinków pomiarowych dróg wojewódzkich 

oraz ich obciążenia ruchem pojazdów ciężarowych bez przyczep 
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1 1-20 21 286,6 13,71% 20 671 265 1,28% 3 849,2 3,21% 

2 21-40 49 699,8 33,48% 79 121 1482 1,87% 21 302,8 17,79% 

3 41-60 31 391,9 18,75% 65 346 1517 2,32% 19 241,6 16,07% 

4 61-80 21 280,3 13,41% 75 127 1469 1,96% 19 709,1 16,46% 

5 81-120 27 298,4 14,28% 93 721 2539 2,71% 27 957,4 23,35% 

6 121-180 13 82,3 3,94% 80 439 1924 2,39% 12 241,6 10,22% 

7 181-352 6 50,9 2,44% 59 507 1771 2,98% 15 435,9 12,89% 

Σ - 168 2090,2 100,00% 473 932 10 967 2,31% 119 737,6 100,00% 

 

 Drogi Wojewódzkie - ciężarówki z przyczepą 

 

Największe obciążenia –z wyodrębnionych siedmiu grup cztery 

najwyższe (4, 5, 6 i 7), o natężeniu ruchu pojazdów ciężarowych z przyczepą 

powyżej 90 sztuk na dobę. 

W poszczególnych grupach znalazły się następujące odcinki dróg 

wojewódzkich: 

 

Grupa 4 (>90 do 140 pojazdów/dobę) – 32 odcinków na 23 drogach DW: 

 

DW 102: Kołobrzeg (przejście); 
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DW 106: Nowogard – Jenikowo; 

DW 107: Rzewnowo – Parłówko; 

DW 108: Golczewo – Płoty; 

DW 109: Trzebiatów – Gryfice; 

DW 114: Police – Tanowo; 

DW 115: Szczecin – Tanowo; 

DW 122: Pyrzyce – Lubiatowo; 

DW 124: Cedynia – Chojna; 

DW 144: Dobra – Chociwel; Nowogard – Wierzbięcin; 

DW 147: Wierzbięcin – Strzmiele; 

DW 151: Gr. Pow. – Łobez;  Pełczyce – Barlinek; Łobez – Węgorzyno; 

DW 152: Resko – Starogard;  Płoty v Resko; 

DW 156: Barlinek – granica województwa; 

DW 160: Suchań –Piasecznie; Zieleniewo –Bierzwnik (gr. województwa); 

DW 162: Rościęcino – Gościno; 

DW 163: Byszyno – Buślary;  Dygowo – Karlino; Karlino – Białogard; 

Czaplinek – Machliny; 

DW 169: Byszyno – Tychowo; 

DW 172: Połczyn Zdrój – Ogartowo; 

DW 178: Wałcz – Gostomia; 

DW 179: Gostomia – granica województwa; 

DW 205: Darłowo – Stary Jarosław (fragment północny); Darłowo – Stary 

Jarosław; 

DW 209: Warszkowo – granica województwa. 

 

Grupa 5 ( >140 do 190 pojazdów /dobę) – 21 odcinki na 12 drogach DW: 

 

DW 102: Rościęcino – Kołobrzeg; 

DW 106: Łęczyca – Stargard Szczec.; Maszewo – Łęczyca; Jenikowo – 

Maszewo; 

DW 108: Parłówko – Golczewo; 

DW 128: Myślibórz – Ławy; 

DW 142: Łęczyca – Lisowo; 

DW 152: Świdwin – Buślary; 

DW 160: Piasecznik – Choszczno; 

DW 162: Sławoborze – Świdwin; Gościno – DK 6; Świdwin (przejście); 

DK 6 – Sławoborze; 

DW 163: Machliny -Wałcz; Białogard -Byszyno; Buślary -Połczyn Zdrój; 

Białogard (przejście); 

DW 172: Barwice – Szczecinek; Ogartowo – Barwice; 
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DW 175: Poźrzadło Wielkopolskie – Kalisz Pomorski; 

DW 177: Czaplinek – Mirosławiec. 

 

Grupa 6 ( >190 do 250 pojazdów /dobę)–11 odcinków na 9 drogach DW: 

 

DW 105: Gryfice (przejście); 

DW 106: Obryta – Pyrzyce; Stargard Szczeciński – Obryta; 

DW 109: Gryfice – Płoty; 

DW 120: Kobylanka - Kołbacz; 

DW 122: Krajnik Dolny – Krzywin; 

DW 142: Szczecin – Łęczyca; 

DW 151: Barlinek (przejście);  Barlinek – Łubianka (gr. województwa); 

DW 156: Lipiany v Barlinek; 

DW 201: Gwda Mała - granica województwa. 

 

Grupa 7 ( >250 do 399 pojazdów /dobę) – 2 odcinki na 2 drogach DW: 

 

DW 106: Stargard Szczeciński (przejście); 

DW 122: Banie - Pyrzyce. 

 

Tabela 5.3 Charakterystyka odcinków pomiarowych dróg wojewódzkich 

oraz ich obciążenia ruchem pojazdów ciężarowych z przyczepą 
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1 1-20 22 285,1 13,64% 33 215 197 0,59% 2 699,4 1,56% 

2 21-60 49 644,1 30,82% 109 705 1903 1,73% 24 430,1 14,11% 

3 61-90 31 408,5 19,54% 70 513 2320 3,29% 30 521,2 17,62% 

4 91-140 32 357,3 17,09% 106 186 3631 3,42% 40 056,8 23,13% 

5 141-190 21 251,7 12,04% 85 892 3393 3,95% 40 092,1 23,15% 

6 191-250 11 117,6 5,63% 50 981 2413 4,73% 25 424,4 14,68% 

7 251-399 2 25,9 1,24% 17 440 780 4,47% 9 974,1 5,76% 

Σ - 168 2090,2 100,00% 473 932 14 637 3,09% 173 198,1 100,00% 
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Rys. 5.4 Dobowe natężenie ruchu samochodów ciężarowych z przyczepą 

na drogach krajowych i wojewódzkich w 2010 roku [VI, 2] 
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 Drogi Krajowe - ciężarówki bez przyczepy 

 

Największe obciążenia –z wyodrębnionych siedmiu grup trzy najwyższe 

(5, 6 i 7), o natężeniu ruchu pojazdów ciężarowych bez przyczep powyżej 

230 sztuk na dobę.  

W poszczególnych grupach znalazły się następujące odcinki dróg 

krajowych: 

 

Grupa 5 ( >230 do 300 pojazdów /dobę) - 16 odcinków na 8 drogach DK: 

 

DK 6: Karlino (Obwodnica); Sławno – Słupsk; DW 162 – Karlino; 

Karlino – DW 166; 

DK 10: Kalisz Pom. – Mirosławiec; Mirosławiec –Wałcz; Recz – Kalisz 

Pomorski; Suchań – Recz; Święte – Suchań; 

DK 11: Wyszewo – Bobolice;  Koszalin – Wyszewo; 

DK 13: Szczecin – Kołbaskowo; 

DK 20: Szczecinek – Gwda Mała; 

DK 22: Wałcz (przejście); 

DK 26: Myślibórz (przejście); 

S10: Lipnik – DW 106. 

 

Grupa 6 ( >360 do 500 pojazdów /dobę) – odcinków na  drogach DK: 

 

DK 3: Wolin - Parłówko; 

DK 6: Skrzydłowo – DW 162; Łozienica – Nowogard; Sławno 

(Obwodnica); Sianów – Malechowo; Płoty – Skrzydłowo; 

Malechowo – Sławno; DW 166 – Nosowo;  Nowogard – Płoty; 

Nosowo – Koszalin; Koszalin – Sianów; 

DK 10: Wałcz – Piła; Motaniec – Lipnik; Szczecin – Motaniec; 

DK 11: Mścice – Koszalin; 

DK 26: Chojna (przejście); 

A6: Kołbaskowo – Radziszewo; Radziszewo – Szczecin Kijewo; 

S3: DW 142 – Szczecin. 

 

Grupa 7 ( >600 do 894 pojazdów /dobę) – 5 odcinków na 3 drogach DK: 

 

DK 6: Nowogard (przejście); 

DK 10: Wałcz (przejście); 

DK 11: Szczecinek (przejście); 

S3: Goleniów – Rurka; Rurka – DW 142; 
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Tabela 5.4 Charakterystyka odcinków pomiarowych dróg Krajowych 

oraz ich obciążenia ruchem pojazdów ciężarowych bez przyczep 
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1 1-60 6 77,7 7,25% 15 007 205 1,37% 3 022,7 1,33% 

2 61-120 16 270,2 25,21% 56 038 1 532 2,73% 24 366,2 10,69% 

3 121-180 13 181 16,88% 66 858 1 857 2,78% 25 979,4 11,40% 

4 181-230 13 112,6 10,50% 99 875 2 677 2,68% 23 720,1 10,41% 

5 231-300 16 200,1 18,67% 126 800 4 137 3,26% 51 826,4 22,74% 

6 301-600 19 204,7 19,10% 216 988 7 592 3,50% 79 209,3 34,75% 

7 601-894 5 25,7 2,40% 86 281 3 440 3,99% 19 830,4 8,70% 

Σ - 88 1072 100,00% 667 847 21 440 3,21% 227 954,5 100,00% 

 

 Drogi Krajowe - ciężarówki z przyczepą 

 

Największe obciążenia – z wyodrębnionych siedmiu grup cztery 

najwyższe (4, 5, 6 i 7), o natężeniu ruchu pojazdów ciężarowych z przyczepą 

powyżej 500 sztuk na dobę.  

W poszczególnych grupach znalazły się następujące odcinki dróg 

krajowych: 

 

Grupa 4 (>500 do 800 pojazdów /dobę) - 16 odcinków na 6 drogach DK: 

 

DK 6: Sławno -Słupsk; 6 Sławno (Obwodnica); 6 Sianów -Malechowo; 

Malechowo - Sławno; Nosowo - Koszalin; Koszalin - Sianów; 

Karlino - DW 166; 

DK 10: Lubieszyn – Szczecin; 

DK 11: Koszalin – Wyszewo;  Wyszewo – Bobolice; 

DK 22: Wałcz (przejście); Szwecja – Podgaje; Wałcz – Szwecja; 

DK 26: Myślibórz (przejście); Chojna (przejście); 

DK 31: Sarbinowo – Kostrzyn. 

 

Grupa 5 (>800 do 1200 pojazdów/dobę) - 19 odcinków na 5 drogach DK: 

 

DK 3: Parłówko -Goleniów; Wolin - Parłówko; Świnoujście - DW 102; 

DW 102 - Wolin; Wolin (Obwodnica); 
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DK 6: DW 166 –Nosowo; Karlino (Obwodnica); Płoty–Skrzydłowo; 

Skrzydłowo – DW 162; Nowogard (przejście); Łozienica –

Nowogard; DW 162 – Karlino; Nowogard - Płoty; 

DK 10: Suchań – Recz; Wałcz – Piła; 

DK 11: Szczecinek – Okonek; Szczecinek (przejście); 

S10: DW 106 – Święte; Lipnik – DW 106. 

 

Grupa 6 (>1200 do 2000 pojazdów/dobę)-12 odcinków na 3 drogach DK: 

 

DK 10: Święte – Suchań; Mirosławiec – Wałcz; Recz (przejście); Kalisz 

Pom. – Mirosławiec; Recz – Kalisz Pom.; Motaniec – Lipnik; 

Szczecin – Motaniec; Wałcz (przejście); 

A6: Granica Państwa – Kołbaskowo; Kołbaskowo – Radziszewo; 

Radziszewo – Szczecin Kijewo; 

S3: DW 142 – Szczecin. 

 

Grupa 7 (>2000 do 2317 pojazdów/dobę) - 2 odcinki na 1 drodze DK: 

 

S3: Goleniów – Rurka; Rurka – DW 142. 

 

Tabela 5.5 Charakterystyka odcinków pomiarowych dróg krajowych oraz 

ich obciążenia ruchem pojazdów ciężarowych z przyczepą 
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1 1-100 2 19,1 1,78% 8 085 65 0,80% 837,9 0,12% 

2 101-300 18 274,3 25,59% 85 259 3 534 4,15% 52 930,1 7,49% 

3 301-500 19 241,8 22,56% 98 833 7 822 7,91% 100 031,7 14,15% 

4 501-800 16 155,5 14,51% 141 438 9 952 7,04% 95 642,3 13,53% 

5 801-1200 19 231,5 21,60% 161 719 19 425 12,01% 235 792,3 33,35% 

6 1201-2000 12 130 12,13% 129 950 17 480 13,45% 178 077,5 25,19% 

7 2001-2317 2 19,8 1,85% 42 563 4 325 10,16% 43 744,5 6,19% 

Σ - 88 1072 100,00% 667 847 62 603 9,37% 707 056,3 100,00% 
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Rys. 5.5 Dobowe natężenie ruchu samochodów ciężarowych bez przyczepy 

na drogach krajowych i wojewódzkich w 2010 roku [VI, 2] 

 



 

87 

Różnica w obciążeniu dróg wojewódzkich i krajowych jest duża, 

natężenie ruchu pojazdów ogółem jest o blisko 41% większe na drogach 

krajowych. W zakresie pojazdów ciężarowych bez przyczepy obciążenie 

jest około 2 razy większe dla dróg krajowych - niezależnie od sposobu 

porównania: łącznej liczby pojazdów na drogach krajowych i wojewódzkich 

lub sum kilometro-pojazdów wykonanych przez te pojazdy na odcinkach 

zakwalifikowanych do poszczególnych grup (szacowane jako suma 

iloczynów liczb pojazdów na danych odcinkach przez ich długości). 

Natomiast w zakresie pojazdów ciężarowych z przyczepą obciążenie jest 

ponad 4 razy większe dla dróg krajowych – niezależnie od opisanego 

powyżej sposobu porównania. 

Zauważyć należy, że na drogach wojewódzkich zakres ilości pojazdów 

ciężarowych bez przyczepy i z przyczepą jest porównywalny (tab. 5.2 i 5.4), 

w związku z czym opisano powyżej odcinki dróg z grup przekraczających 

liczbę 80 i 90 pojazdów na dobę. Natomiast dla dróg krajowych zakresy 

ilości pojazdów ciężarowych bez przyczepy i z przyczepą są rozbieżne 

(maksymalne wartości mają w przybliżeniu stosunek jak 1 do 2,6), 

w związku z czym opisano trzy i cztery wyższe grupy odcinków dla których 

dolne progi wartości wyniosły odpowiednio 230 oraz 500 pojazdów na dobę. 

Zwraca uwagę odmienny rozkład wartości procentowego udziału 

długości odcinków poszczególnych grup w całej długości odcinków 

poddanych pomiarowi dla dróg wojewódzkich i krajowych. Dla dróg 

wojewódzkich maksymalne wartości dotyczą dwóch (ciężarowe bez 

przyczepy) lub trzech (ciężarowe z przyczepą) dolnych grup (bez najniższej 

grupy 1), obejmując łącznie odpowiednio ponad 52% i ponad 67% całości 

i mocno spadają do minimów dla grupy 7.  Natomiast w przypadku dróg 

krajowych minimalne udziały występują w obu przypadkach dla grup 

skrajnych (1 i 7), zaś wartości dla pozostałych grup mieszczą się pomiędzy 

10 i 26% wykazując po dwa maksima: dla grup 2 (główne - >25%) i grup  

5-6 (drugorzędne – ok. 19% i 21%). 

Rozkład procentowego udziału kilometro-pojazdów 

dla poszczególnych grup przedstawia się jak niżej. W przypadku dróg 

wojewódzkich dla pojazdów ciężarowych bez przyczepy minimum (3,2%) 

występuje dla grupy 1, zaś udziały pozostałych grup 2-7 posiadają dość 

zbliżony udział (między 10 i 18%) z maksimum (>23%) dla grupy 5  

(81-120 pojazdów/dobę). Dla pojazdów ciężarowych z przyczepą na drogach 

wojewódzkich rozkład wykazuje dwa minima dla skrajnych grup  

(gr. 1 – 1,5%, gr. 7 – 5,8%) oraz szerokie maksimum (>23%) obejmujące 

grupy 4 i 5 (co odpowiada ponad 40 tysiącom kilometro-pojazdów dla 

każdej). 
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Odnośnie dróg krajowych dla pojazdów ciężarowych bez przyczepy 

jak również z przyczepą rozkłady cechuje obecność silnych minimów dla 

grup 1 (ok. 1%), słabszych dla grup 7 (8,7 i 6,2%) oraz występowanie 

najwyższych udziałów dla grup 5 i 6: 22,7 i 34,7% oraz 33,3 i 25,2% 

(odpowiednio dla pojazdów ciężarowych bez i z przyczepą). 

Udział pojazdów ciężarowych bez przyczepy w ruchu ogółem 

stanowił średnio 2,31% na drogach wojewódzkich i 3,21% na drogach 

krajowych. Jednocześnie na 14 odcinkach pomiarowych długości 182 km 

(większość z grup 5-7 dla dróg wojewódzkich) przekraczał 5%. Co 

interesujące zwiększone udziały na tychże odcinkach nie wynikają, ze 

szczególnie dużej liczby ciężarówek (nie są to więc strefy lokalnie 

wzmożonego ich ruchu) lecz ze zdecydowanie obniżonej liczby pojazdów 

ogółem a w szczególności pojazdów nie ciężarowych. 

Natomiast udział pojazdów ciężarowych z przyczepą w ruchu ogółem 

stanowił średnio 3,08% na drogach wojewódzkich i 9,37% na drogach 

krajowych. Przekraczał on 10% na 15 odcinkach pomiarowych dróg 

wojewódzkich długości 218,7 km (200 km w grupach 4 - 6) i na 41 ze 

105 odcinkach pomiarowych dróg krajowych (i >50% ich długości). 

W przypadku dróg krajowych osiągał on ponad 15% udział na 16 odcinkach 

łącznej długości 212,2 km oraz ponad 20% udziału na 6 odcinkach łącznej 

długości 89,3km (grupa 6, wyłącznie na drodze DK 10). 

Analizując poszczególne drogi można stwierdzić, że wśród dróg 

wojewódzkich do najbardziej obciążonych w 2010 roku należały: 

 drogi o numerach DW 102 (30 km między Trzebiatowem 

i Kołobrzegiem, tylko bez przyczep), 106 (ok. 50 ze 105 km), 

108 (40 km - cała), 122 (12 i 26,5 km), 162 (ok. 50 km, głównie 

z przyczepami), 163 (ok. 35 i 80 km) i 177 (22 z 66 km) - zarówno 

w zakresie ruchu ciężarowego bez jak i z przyczepami 

(odpowiednio) 

 ponadto w zakresie ruchu ciężarowego z przyczepami drogi 

o numerach DW 109 (10 km), 142 (14 km), 144 (15,7 km), 

DW 152 (37,5 z 58 km), DW 156 (25 km – cała), 172 (prawie 

cała). 

Analizując drogi krajowe można stwierdzić, że do najbardziej 

obciążonych w 2010 roku zarówno w zakresie ruchu ciężarowego bez jak 

i z przyczepami (odpowiednio) należały: 

 drogi o numerach A6 (21,6 km czyli całość), S3 (27 km odcinek), 

DK 3 (7,6 i 55,8 km czyli całość), DK 6 (całe 172,7 km przy czym 

w części wschodniej zmniejsza się rozmiar relatywnej przewagi 

pojazdów z przyczepami), DK 10 (całość bez odcinka Szczecin - 



 

89 

Lubieszyn na zachód od Szczecina tj. 139 km), DK 11 (ok. 13 km 

odcinek k/Szczecinka - szczególnie ciężarowe z przyczepami),  

 ponadto w zakresie samego ruchu ciężarowego z przyczepami 

drogi o numerach DK 11 (ok. 13 km odcinek k/Szczecinka oraz 

w mniejszym stopniu 35 km odcinek Bobolice - Koszalin) oraz 

DK 22 (27,5 km odcinek na wschód od Wałcza). 

Ze względu na dość umiarkowane natężenie ruchu ciężarowego (w tym 

szczególnie z przyczepami) na większości odcinków dróg krajowych 

można oszacować, że udział w nim obciążenia, które stwarzają pojazdy 

transportujące surowce skalne może stanowić w większości średni (ale 

w skrajnych przypadkach nawet mały bądź duży) procent całości obciążenia 

ruchem ciężarowym. Szacunkowo mieści się on w granicach od około 8 do 

66% dla założonej sumy przewożonych ładunków na poziomie  

10 mln ton/rok i przyjętej średniej długości trasy transportu w zakresie 20 do 

30 kilometrów ciężarówkami o ładownościach 15, 18 i 20 ton. Wysoki 

procent udziału w obciążeniu ruchem dróg otrzymujemy przy założeniu, 

że transport prowadzony jest głównie ciężarówkami bez przyczepy. Sytuacja 

taka jest najbardziej prawdopodobna w odniesieniu do kopalń realizujących 

mniejsze zamówienia, a więc praktycznie głównie tych o mniejszym 

poziomie rocznego wydobycia. 

Odnośnie dróg wojewódzkich udział obciążenia, które stwarzają 

pojazdy transportujące surowce skalne w całości obciążenia ruchem 

ciężarowym jest istotnie większy niż dla dróg krajowych ze względu na dużo 

mniejsze natężenie ruchu ciężarowego ogółem. Przyjmując analogiczne jak 

powyżej założenia dla oszacowania jego wartości uzyskujemy bardzo 

znaczące (średnie – bardzo duże) udziały na poziomach dla skrajnych 

założeń od około 27% do 100%, czyli stanowi istotną lub wręcz 

dominującą/jedyną część obciążenia ruchem wpływając tym samym 

zasadniczo na średni okres eksploatacji dróg do czasu gdy wymaga ona 

remontu. 

Ponieważ sieć dróg krajowych w województwie zachodniopomorskim 

jest rzadka w praktyce najbardziej prawdopodobnym lub najczęstszym 

przypadkiem będzie transport kruszywa do odbiorcy z wykorzystaniem 

wszystkich rodzajów dróg – zarówno krajowych jak i wojewódzkich 

a niejednokrotnie również powiatowych i gminnych. Przyjmując takie 

założenie przy szacowaniu udziału obciążenia dróg, które stwarzają  

pojazdy transportujące surowce skalne i dla analogicznych wszystkich 

pozostałych założeń obliczeniowych uzyskujemy jako najbardziej 

prawdopodobne średnie wielkości udziałów (skrajne wartości to 6,5  

oraz 43%). 
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We wszystkich opisywanych powyżej szacunkach minimalne wartości 

procentowe odpowiadają łącznemu wyliczeniu dla pojazdów ciężarowych 

zarówno bez jak i z przyczepami i ładowności 20 ton na średniej trasie 

20 km. Natomiast maksymalne dla pojazdów ciężarowych bez przyczep, 

ładowności 15 ton na średniej trasie 30 km. 

Ekstrapolując uzyskane wyniki na drogi powiatowe, dla których nie 

przeprowadza się wcale lub tylko lokalne pomiary ruchu, można z dużym 

prawdopodobieństwem powiedzieć, że odpowiednie udziały obciążeń, które 

stwarzają pojazdy transportujące surowce skalne w całości obciążenia 

ruchem ciężarowym będą lokalnie jeszcze większe. Zwłaszcza na drogach 

/odcinkach dróg położonych w rejonach większego wydobycia surowców 

skalnych i na osiach korytarzy transportowych z kopalni /obszarów dużego 

wydobycia do większych ośrodków miejsko-przemysłowych lub/i dróg 

krajowych i wojewódzkich, które stanowią kluczowe części tychże 

korytarzy. 

 

 

 

 

  5.2. Charakterystyka infrastruktury kolejowej 

 

     5.2.1. Charakterystyka linii kolejowych 

 

Na terenie Polski według stanu na 31.12.2011 r., eksploatowanych było 

20 228 km linii kolejowych, z czego około 75% stanowiły linie szlakowe 

i główne zasadnicze oraz 25% tory stacyjne. Stan tych torów w 40% jest 

zadawalający i wymaga jedynie robót konserwacyjnych. Pozostałe 60% 

stanowią linie kolejowe o obniżonych parametrach technicznych ze względu 

na zły stan techniczny. W celu podwyższenia tych standardów wymagane są 

drobne naprawy lub nawet gruntowne remonty całego torowiska [IX]. 

W województwie zachodniopomorskim infrastruktura kolejowa stanowi 

1 202 km czynnych torów, z czego prawie 63% to linie zelektryfikowane 

i 35% więcej niż jedno torowe. W całości czynny jest 18 linii kolejowych 

oraz 12 częściowo eksploatowanych. Pozostałe odcinki są zamknięte, 

nieprzejezdne lub fizycznie zlikwidowane. Ponadto województwo 

charakteryzuje się dobrymi połączeniami z pozostałą częścią kraju i Europą. 

Kursują stąd między innymi bezpośrednie pociągi do Wrocławia, 

Trójmiasta, Berlina i Hamburga oraz przeprawa promowa w kierunku 

Skandynawii [IX, XI]. 
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Tabela 5.6 Długość eksploatowanych (czynnych) linii kolejowych  

w Polsce w 2011 roku [XI] 

Województwo 

Linie 

kolejowe 

czynne 

Udział 

procentowy 

eksploatowanych 

(czynnych) linii 

w skali kraju 

Linie normalnotorowe: 

Linie 

wąskotorowe 
Ogółem 

Z trakcją 

elektryczną 

Dwu- 

i więcej 

torowe 

[km] [%] [km] [km] [km] [km] 

Dolnośląskie 1 779 8,79 1 779 1 053 772 0 

Kujawsko-

Pomorskie 
1 258 6,22 1 258 563 536 0 

Lubelskie 1 041 5,15 1 041 409 377 0 

Lubuskie 967 4,78 967 328 401 0 

Łódzkie 1 059 5,24 1 059 965 663 0 

Małopolskie 1 131 5,59 1 131 878 466 0 

Mazowieckie 1 709 8,45 1 709 1 412 1 013 0 

Opolskie 867 4,29 867 440 441 0 

Podkarpackie 1 024 5,06 978 355 232 46 

Podlaskie 763 3,77 763 222 107 0 

Pomorskie 1 238 6,12 1 238 455 369 0 

Śląskie 2 140 10,58 2 140 1 746 1 097 0 

Świętokrzyskie 721 3,56 721 553 373 0 

Warmińsko-

Mazurskie 
1 238 6,12 1 238 492 301 0 

Wielkopolskie 2 091 10,34 2 022 1 255 1 157 69 

Zachodnio 

pomorskie 
1 202 5,94 1 202 754 421 0 

Ogółem 

w Polsce: 
20 228 100,00 20 113 11 880 8 726 115 

 

Przez teren województwa przebiegają następujące ważne szlaki 

komunikacyjne włączone w europejski system sieci kolejowych AGC 

i AGTC: 

 północ – południe linia nr 273 (C-E59) Świnoujście – Zielona Góra 

– Wrocław – Ostrawa; 

 linia nr 351 (E59) Szczecin – Krzyż – Poznań – Wrocław; 

 linia nr 401 (C-E59 i E59) Szczecin Dąbie – Świnoujście Port [16]. 
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W połączeniach trans-granicznych wykorzystywane są obecnie trzy 

następujące linie kolejowe: 

 linia nr 408, Szczecin Główny – Stabno Szczecińskie – Grambow – 

Neubrandenburg – Schwerin; 

 linia nr 409, Szczecin Gumieńce – Tantow – Berlin; 

 linia Świnoujście Centrum – Seebad Heringsdorf [16]. 

Największymi obiektami infrastruktury kolejowej w województwie są: 

 Szczeciński Węzeł Kolejowy; 

 Stargardzki Węzeł Kolejowy. 

Stan techniczny linii kolejowych oraz infrastruktury na stacjach 

w województwie podobnie jak w całym kraju jest niezadowalający. 

Praktycznie na wszystkich liniach występują ograniczenia prędkości. 

W układzie magistralnym najgorszy standard i parametry ruchu posiada linia 

C-E59 (Szczecin Główny - Wrocław Główny). Obecnie Spółka PKP, przy 

współudziale środków Unii Europejskiej, realizuje zadania inwestycyjne, 

które przyczynią się do poprawy stanu infrastruktury. Najważniejszym 

celem działalności inwestycyjnej jest osiągnięcie zintegrowania polskiego 

transportu kolejowego z systemem wymogów Unii Europejskiej (tabela 5.7). 

 

Tabela 5.7 Wykaz inwestycji kolejowych w woj. zachodniopomorskim [IX] 

Nazwa inwestycji kolejowej 
Czas 

realizacji 
Koszt projektu 

Modernizacja linii kolejowej C-E59 (linia nr 273) 

Międzylesie – Wrocław – Kostrzyn nad Odrą – Szczecin 

przygotowanie dokumentacji przedprojektowej – etap I w Polsce 

2008-2010 3 216 000 EUR 

Modernizacja linii kolejowej nr 273 

na odcinku Głogów – Zielona Góra – Rzepin – Dolna Odra. 
2009-2015 600 090 000 PLN 

Modernizacja linii kolejowej nr 273  

na odcinku Dolna Odra – Szczecin. 
2010 16 394 000 PLN 

Modernizacja linii kolejowej E59  

na odcinku Poznań - Szczecin - Świnoujście 
2008-2010 3 600 000 EUR 

Modernizacja linii kolejowej nr 401 Szczecin – Świnoujście. 2010-2013 105 000 00 PLN 

Modernizacja regionalnej linii kolejowej nr 403 

(Wałcz – Kalisz Pomorski – Ulikowo) 
2010-2012 19 758 915 PLN 

Modernizacja regionalnej linii kolejowej 402  

(Goleniów – Kołobrzeg) wraz z budową łącznicy  

do Portu Lotniczego Szczecin – Goleniów 

2010-2013 55 085 000 PLN 

 

Identycznie stan techniczny infrastruktury kolejowej wygląda na terenie 

portów morskich w Szczecinie i Świnoujściu. Jest on niezadowalający i nie 

zapewnia sprawnej obsługi obrotu towarowego. Utrudnia to rozwój 

kluczowej dla potencjału regionu bazy, jaką są porty handlowe i pasażerskie. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Szczeci%C5%84ski_w%C4%99ze%C5%82_kolejowy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Stargardzki_w%C4%99ze%C5%82_kolejowy
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W tym celu Zarząd Morskich Portów w Szczecinie i Świnoujściu podjął 

działania w zakresie modernizacji sieci kolejowej leżącej w jego granicach. 

Prace przewidywane są na lata 2010 - 2013. Mimo nakładów poczynionych 

w ostatnich latach, zarówno infrastruktura kolejowa, jak i tabor wymagają 

dalszej poprawy jakości, co w rezultacie poprawi komfort podróżowania, 

bezpieczeństwo i konkurencyjność kolei wobec transportu drogowego [16]. 

 

 Linia kolejowa nr 202 

 

Linia nr 202 to najważniejsza trasa kolejowa leżąca na Pomorzu. Łączy 

Gdańsk ze Szczecinem przebiegając przez większe kluczowe miasta takie 

jak: Białogard, Koszalin, Słupsk, Łobez, Lębork oraz Gdynia. Na terenie 

województwa zachodniopomorskiego jest w całości zelektryfikowana 

i składa się z 2 odcinków. Pierwszy, od Stargardu Szczecińskiego do 

Runowa Pomorskiego jest 2-torowy, zaś dalej w stronę Słupska biegnie już 

odcinek jednotorowy. W ciągu doby trasę tę pokonuje od 2 do 5 pociągów 

towarowych, które poruszają się z maksymalną dopuszczalną prędkości 

80 km/h (rys 5.7). Ograniczenia do 70 km/h występują tylko w okolicach 

Sławna i przed wjazdem do Runowa Pomorskiego od strony Stargardu 

Szczecińskiego. Na omawianej linii kolejowej zlokalizowanych jest aż 11 

punktów ładunkowych (5 prognostycznych, 2 załadunkowo-wyładunkowe, 

3 wyładunkowe pod inwestycje kolejowe i jeden pod inwestycje kolejowo-

drogowe). W niedalekiej przyszłości będzie to prawdopodobnie jedna 

z najbardziej obciążonych linii kolejowych, którą transportowany będzie 

materiał skalny pod inwestycje budowlane [III, IV, 14, 18]. 

 

 Linia kolejowa nr 210 

 

Kolejnym szlakiem kolejowym łączącym województwo 

zachodniopomorskie z pomorskim jest niezelektryfikowana linia kolejowa nr 

210. Łączy ona Chojnice z Runowem Pomorskim przecinając po drodze 

Szczecinek i Drawsko Pomorskie. Na terenie rozpatrywanego województwa 

jest ona prawie w całości dwutorowa. Jednotorowy odcinek znajduję się 

pomiędzy Szczecinkiem a stacją Czarne (tor 2 rozebrano w latach 90). 

Ponadto jeden z torów na odcinku Szczecinek - Łubowo jest zamknięty  

(V = 0 km/h). Codziennie linię nr 202 pokonuje od 2 do 5 pociągów 

towarowych. Poruszają się one z prędkością wahającą się od 40 do 70 km/h. 

Ograniczenie w prędkości poruszania się znajduje się na łuku przed stacją 

Runowo Pomorskie. Na linii kolejowej znajduje się 7 punktów ładunkowych 

(5 prognostycznych, 1 załadunkowo-wyładunkowy i jeden wyładunkowy 
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pod inwestycje kolejowe). Załadowane wagony w Jankowie Pomorskim 

mogą kierować się na wschód do Tczewa lub na zachód w stronę Stargardu 

Szczecińskiego [III, IV, 14, 18]. 

 

 Linia kolejowa nr 273 (część magistrali C-E59) 

 

Linia kolejowa nr 273 to główna trasa przeznaczona do przewozu 

kruszywa drogowego z południowo-zachodniej części Polski. Jest to  

2-torowa i zelektryfikowana na całej długości magistrala kolejowa 

przechodząca przez woj. dolnośląskie, lubuskie i zachodniopomorskie. 

Łączy ona dwa duże strategiczne miasta: Wrocław i Szczecin. Dziennie trasę 

tę pokonuje od 6 do 15 pociągów towarowych. Rozmieszczonych na niej jest 

6 punktów ładunkowych, z czego pięć jest prognostycznych i jeden 

potencjalny do załadunku oraz wyładunku. Załadowany kruszywem 

naturalnym skład towarowy na stacji Mieszkowice może pojechać 

w kierunku Kostrzyna nad Odrą lub Szczecina, gdzie zostanie rozładowany 

lub skierowany na inne linie kolejowe. Rozkład prędkości jadących 

pociągów towarowych na linii 273 jest zróżnicowany i waha się  

od 30 do 70 km/h. Odcinki o zaniżonej prędkości na terenie województwa 

zachodniopomorskiego występują przy wjeździe na stację główną 

w Szczecinie oraz pomiędzy miejscowością Namyślin a Bielin. W 2012 roku 

na linii mogą wystąpić okresowe utrudnienia w ruchu związane 

z zamknięciem poszczególnych odcinków torów (jest to związane 

prawdopodobnie z konserwacją/modernizacją linii kolejowej). Ponadto linia 

273 posiada jedyny i czynny most zwodzony w Polsce wybudowany nad 

rzeką Regalica. Przebieg linii kolejowej, rozkład prędkości towarowych oraz 

czasowe utrudnienia przedstawiono na zbiorczych rysunkach 5.6, 5.7 i 5.8 

oraz poniższej tabeli 5.8 [III, IV, 14, 18]. 

 

Tabela 5.8 Wykaz utrudnień w ruchu na linii kolejowej nr 273 [15] 

Oznaczenie 

na wykresie 

Odcinek, na którym będą 

występować utrudnienia 

Kilometraż 
Nr 

toru 

Termin 

od do od do 

kolor żółty Stacja Szczecin Port Centralny 354,586 1 01.08.12 14.09.12 

pionowe kreski Mieszkowice - Godków 289,378 290,153 2 10.09.12 25.09.12 

kolor niebieski Stacja Szczecin Port Centralny 354,586 2 14.09.12 29.10.12 

szachownica 

karo 
Godków - Chojna 294,306 300,272 1 01.10.12 20.11.12 
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 Linia kolejowa 351 (magistrala E59) 

 

Linia kolejowa nr 351 łączy Poznań ze Szczecinem i jest 

w województwie zachodniopomorskim najbardziej obciążonym szlakiem 

kolejowym. Dziennie pokonuje ją od 16 do 25 składów, wyjątkiem jest 

odcinek pomiędzy stacją Szczecin Zdroje a Szczecin Główny gdzie 

maksymalna liczba pociągów spada 5. Linia ta podobnie jak 273 przebiega 

przez 3 województwa (wielkopolskie, lubuskie i zachodniopomorskie), jest 

w całości zelektryfikowana i 2-torowa. Pociągi towarowe poruszaj się po 

niej z dużą prędkością sięgającą nawet do 100 km/h (rys 5.7). Jest to linia 

strategiczna, jeśli chodzi o przywóz kruszywa drogowego z województwa 

opolskiego i śląskiego (teoretycznie można nią również transportować 

kamień wydobyty z kopalń dolnośląskich i świętokrzyskich). Ponadto 

wydobyty na Pomorzu piasek transportowany linią 351 może być 

przewożony na potrzeby inwestycji realizowanych na terenie wielkopolski. 

Omawiana magistrala w województwie zachodniopomorskim obsługuje 

7 punktów ładunkowych. Trzy z nich potencjalnie obsługiwać mają 

inwestycje kolejowe i jeden kolejowo-drogowe. Pozostałe stację pełnią 

funkcję punktów prognostycznych i mogą zostać wykorzystane 

w przyszłości. W 2012 roku na linii nr 351 wystąpią miesięczne utrudnienia 

w kursowaniu pociągów na odcinku Szczecin Dąbie - Regalica (pomiędzy 

185,6 a 203,8 kilometrem) [III, IV, 14, 18]. 

 

 Linia kolejowa 401 (magistrala E59 i C-E59) 

 

Linia kolejowa nr 401 to jedna z ważniejszych w województwie 

zachodniopomorskim magistrali kolejowych łączących dwa miasta portowe 

(Szczecin ze Świnoujściem). Odgrywa ona kluczową role nie tylko 

w transporcie towarowym, ale również w pasażerskim (kurorty morskie). Na 

całej długości jest ona zelektryfikowana i do stacji Świnoujście Przytór 

posiada 2 tory. Za tą stacją w stronę portu i przeprawy promowej jest już 

jednotorowym odcinkiem kolejowym. Codziennie trasą pomiędzy tymi 

dwoma miastami jeździ od 6 do 15 składów towarowych. Poruszają się  

one z prędkością wahającą się od 50 do 80 km/h. Obecnie linia nr 401 

wchodzi w skład międzynarodowego ciągu transportowego E59 i C-E59,  

co wymusza przystosowanie jej wymagań interoperacyjności. Z uwagi na 

niewystarczalną ilość środków prace te przez dłuższy czas nie były 

wykonywane. Są one teraz systematycznie, ale w małych etapach 

realizowane i obecnie ponad 80% linii jest już dostosowane do 



 

96 

odpowiednich wymogów. Kolejne etapy modernizowania poszczególnych 

odcinków kolejowych zaplanowano na lata 2012 - 2013 (tab. 5.9 i rys. 5.8).  

Spowodują one czasowe utrudnienia w ruchu. Wzdłuż linii znajdują się 

2 stacje prognostyczne, jedna załadunkowo-wyładunkowa i 3 pod 

modernizację omawianej trasy kolejowej. Przebieg linii kolejowej  

oraz rozkład prędkości towarowych przedstawiono na zbiorczych  

rysunkach 5.6 i 5.7 [III, IV, 14, 18]. 

 

Tabela 5.9 Wykaz utrudnień w ruchu na linii kolejowej nr 401 [15] 

Oznaczenie 

na wykresie 

Odcinek, na którym będą 

występować utrudnienia 

Kilometraż 
Nr 

toru 

Termin 

od do od do 

kolor żółty 
Szczecin Dąbie SDB – Szczecin Dąbie 

SDC – Kliniska, stacja Kliniska 
10,100 11,366 2 01.09.12 20.09.12 

szachownica Goleniów – Białuń, stacja Białuń 28,900 29,113 2 03.09.12 10.09.12 

kolor niebieski Goleniów – Białuń, stacja Białuń 28,900 30,013 1, 3 11.09.12 05.10.12 

kolor brązowy Parłówko – Recław, stacja Recław 65,600 66,740 1 03.09.12 12.09.12 

kolor 

jasnoniebieski 
Parłówko – Recław, stacja Recław 65,638 65,851 2 13.09.12 22.09.12 

cegiełki 
Szczecin Dąbie SDC - Kliniska - 

Rurka, stacja Kliniska 
9,884 11,462 1, 3 21.09.12 15.11.12 

kolor 

granatowy 

Świnoujście SiA - Świnoujście SiB, 

stacja Świnoujście SiA 
96,224 99,222 1 01.10.12 30.10.12 

kolor 

oliwkowo-

zielony 

Goleniów – Białuń, stacja Białuń 28,900 29,113 2 01.04.13 10.04.13 

kolor różowy Warnowo - Lubiewo 86,500 86,600 2 01.04.13 31.05.13 

kolor szary Goleniów – Białuń, stacja Białuń 28,900 30,013 1, 3 11.04.13 10.05.13 

kolor 

fioletowy 

Szczecin Dąbie SDB – Szczecin Dąbie 

SDC – Kliniska, stacja Kliniska 
10,100 11,366 2 02.09.13 21.09.13 

kolor 

pomarańczowy 

Szczecin Dąbie SDC – Kliniska - 

Rurka, stacja Kliniska 
9,884 11,462 1, 3 23.09.13 15.11.13 

kolor zielony Parłówko – Recław, stacja Recław 65,600 66,740 1 02.09.13 21.09.13 

kreski ukośne Parłówko – Recław, stacja Recław 65,638 65,851 2 23.09.13 12.10.13 

kolor 

czerwony 

Świnoujście SiA - Świnoujście SiB, 

stacja Świnoujście SiA 
96,224 99,222 1 01.10.13 30.10.13 
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 Linia kolejowa 402 

 

Jednotorowa linia kolejowa nr 402 łączy ze sobą Koszalin 

z Goleniowem przebiegając przez Kołobrzeg, Gryfice i Nowogard. 

W całości jest położona w województwie zachodniopomorskim. Na wschód 

od stacji Kołobrzeg (w stronę Koszalina) jest to linia zelektryfikowana a na 

zachód (w stronę Goleniowa) niezelektryfikowana. Podobnie wygląda 

rozkład prędkości maksymalnych. Po odcinku Koszalin - Kołobrzeg składy 

towarowe mogą jechać z największą dopuszczalną prędkością 70km/h zaś na 

odcinku Koszalin - Goleniów o 10 km/h wolniej. W ciągu doby omawiana 

trasę pokonuje średnio 1 pociąg towarowy. Linia kolejowa będzie 

w przyszłości pełnić ważna rolę w obsłudze budowy drogi S6 oraz 

obwodnicy w Kołobrzegu. Wzdłuż szlaku kolejowego leży 7 punktów 

ładunkowych (6 prognostycznych i jeden pod inwestycje kolejowe). 

W związku z pracami remontowymi w 2012 roku nastąpią utrudnienia 

w ruchu kolejowym na odcinku pomiędzy 43,017 a 43,279 kilometrem oraz 

na 98,454 km (rys 5.8) [III, IV, 14, 18]. 

 

 Linia kolejowa 403 

 

Linia kolejowa nr 403 to obecnie na całej długości jednotorowa trasa 

kolejowa łącząca przystanek odgałęźny w Pile Północ (woj wielkopolskie) 

ze stacją Ulikowo. W ostatnich latach trasa ta została gruntownie 

zmodernizowana. Remontem objęty został odcinek między Wałczem 

a Ulikowem. Zakres prac obejmował wymianę nawierzchni toru i rozjazdów, 

roboty przytorowe i odwodnieniowe, przebudowę wybranych peronów 

i montaż wiat przystankowych, rewitalizację urządzeń sterowania ruchem 

kolejowym, naprawę i konserwację obiektów inżynierskich (mosty, 

wiadukty i przepusty) a także budowę łączności teletechnicznej (położono 

między innymi kabel światłowodowy biegnący do nastawni w Kaliszu 

Pomorskim). Celem wszystkich prac było przywrócenie połączenia 

kolejowego między miastami (Piła - Wałcz - Kalisz Pomorski - Ulikowo), 

skrócenie jazdy na czynnych wcześniej odcinkach, podniesienie prędkości 

maksymalnej, zwiększenie częstotliwości kursowania pociągów oraz 

poprawienie infrastruktury obsługi podróżnych. Obecnie (07.2012r.) trwają 

prace wykończeniowe i trasa jest otwarta tylko dla pociągów towarowych. 

W przyszłości planowane jest otwarcie ruchu pasażerskiego. W ciągu dnia 

trasę tą pokonuje jeden pociąg towarowy, który poruszać się może 

z prędkością wahająca się od 60 do 70 km/h. Sześć punktów 

prognostycznych, zlokalizowanych na linii 403 będzie mogło obsługiwać 
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pobliską przebudowę drogi krajowej nr 10. Ponadto będzie można nią 

przewieźć kruszywo pod budowę w stronę Piły lub Stargardu 

Szczecińskiego. W 2012 roku w okolicach 90,934 kilometra (okolice  

Recza Pomorskiego) wystąpią czasowe utrudnienia w ruchu kolejowym  

(rys. 5.8) [III, IV, 14, 18]. 

 

 Linia kolejowa 404 

 

Jednotorowa i zelektryfikowana na całej swojej długości linia kolejowa 

nr 404 to najkrótsza droga kolejowa (wraz z linią 405) łącząca ze sobą 

miasta leżące w województwie wielkopolskim z Morzem Bałtyckim. 

Pierwotnie łączy ze sobą stację Kołobrzeg za stacją w Szczecinku. 

Codziennie trasę tą pokonuje 1 pociąg towarowy poruszający się 

z prędkością ok. 70 km/h. Jedyne ograniczenie do 50 km/h występuję na 

odcinku Grzmiąca - Podborsko. Przy linii nr 404 znajduje się 6 ładowni 

(4 prognostyczne, 1 załadunkowo-wyładunkowa i 1 wyładunkowa pod 

inwestycje kolejowe). W czasie budowy drogi ekspresowej nr 11 i 6 będzie 

ona pełniła ważną role w transporcie kruszywa naturalnego i łamanego. 

W 2012 roku pomiędzy 75,500 a 75,550 km nastąpi miesięczne utrudnienie 

w ruchu kolejowym [III, IV, 14, 18]. 

 

 

 Linia kolejowa 405 

 

Jednotorowa linia kolejowa nr 405 łączy Piłę z Ustką. Przebiega ona 

przez 3 województwa zahaczając pomorze zachodnie w powiecie 

szczecineckim. Na południe od Szczecinka jest to linia zelektryfikowana 

a na północ od miasta niezelektryfikowana. Natężenie ruchu na 

zelektryfikowanym odcinku od Piły do Szczecinka wynosi średnio od 2 do 

5 pociągów towarowych w ciągu doby a w stronę Słupska tylko jeden. 

Prędkości maksymalne na fragmencie linii znajdującej się w województwie 

zachodniopomorskim wahają się od 40 do 70 km/h (ograniczenie do 40 km/h 

obowiązuje na stacji w Białym Borze). Wzdłuż omawianej trasy kolejowej 

znajduje się jeden punkt załadunkowo-wyładunkowy i jeden prognostyczny. 

W województwie zachodniopomorskim duże znaczenie, jeśli chodzi 

o transport kruszywa ma tylko odcinek Piła Główna - Szczecinek 

umożliwiający komunikacje kolejową z linią nr 404 (obsługa budowy S11). 

W 2012 nastąpi czasowe zamknięcie linii kolejowej (remont pomiędzy  

72 a 115 kilometrem) [III, IV, 14, 18]. 
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 Linia kolejowa 406 

 

Linia kolejowa nr 406 to aktualnie w całości zelektryfikowany 

towarowy szlak kolejowy łączący stację Szczecin Główny ze stacją Trzebież 

Szczeciński. Wykorzystywany jest on głównie przez pobliskie zakłady 

chemiczne w Policach. Całą linię kolejową można podzielić na 3 odcinki ze 

względu na istniejącą liczbę torów. Odcinkiem dwutorowym jest fragment 

linii kolejowej pomiędzy stacją Szczecin Turzyn a Police. Pozostałe 

2 odcinki w stronę centrum Szczecina i Trzebieży Szczecińskiej są 

jednotorowe. Wzmożony ruch towarowy (od 6 do 15 pociągów na dobę) 

prowadzony jest tylko do Polic, dalej w kierunku Trzebieży Szczecińskiej 

jedzie tylko jeden skład towarowy w ciągu dnia. Prędkości maksymalne na 

całym przebiegu linii nr 406 są zróżnicowane i wahają się od 30 do 60 km/h 

- z przewagą tych mniejszych. Ponadto na odcinku dwutorowym zamknięte 

są 2 fragmenty toru nr 2 (V = 0 km/h) pomiędzy stacjami: Szczecin 

Niebuszewo - Szczecin Gocław oraz Szczecin Skolwin - Police. Linia 

kolejowa obsługuje tylko jeden punkt ładunkowy przeznaczony pod 

inwestycje kolejowe w Policach, dlatego też nie pełni znaczącej roli, jeśli 

chodzi o transport kruszywa naturalnego i łamanego [III, IV, 14, 18]. 

 

 Linia kolejowa 408 

 

Linia nr 408 to kolejowy szlak graniczny łączący stację Szczecin 

Główny ze stacją Grambow (Niemcy). Do przystanku Szczecin  

Gumieńce jest ona zelektryfikowana, zaś w stronę granicy państwa 

niezelektryfikowana. Ponadto pomiędzy 4,8 a 9,1 km pociągi poruszać się 

mogą po dwóch torach. Codziennie jeździ tędy od 2 do 5 pociągów 

towarowych. Ich dozwolona prędkość maksymalna wynosi 60 km/h. 

Opisywana linia kolejowa przebiega przez jeden punkt prognostyczny, który 

wykorzystać można przy budowie Zachodniego Obejścia Szczecina. 

Ponadto może ona zostać wykorzystana do importu lub eksportu kruszywa 

pomiędzy państwami. W 2012 planowane jest miesięczne utrudnienie 

w ruchu kolejowym pomiędzy 3,1 a 3,5 km tej linii (rys. 5.8) [III, IV, 14]. 

 

 Linia kolejowa 409 

 

Kolejnym granicznym szlakiem jest linia nr 409, która łączy stację 

Szczecin Gumieńce (jedyny punkt ładunkowy) ze stacją Tantow (Niemcy) 

i biegnie dalej do Berlina. Na terenie Polski jest to niezelektryfikowany 

i jednotorowy szlak kolejowy, którym codziennie jeździ od 2 do 5 pociągów 
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towarowych. Mogą one poruszać się z maksymalną prędkością równą 

70 km/h. Opisywana linia kolejowa podobnie jak 408 obsługuje ten sam 

punkt prognostyczny, który wykorzystać można przy budowie Zachodniego 

Obejścia Szczecina. Sama linia, jeśli chodzi o transport kruszywa  

ma znaczenie tylko handlowe (międzynarodowy import i eksport).  

W 2012 planowane jest miesięczne utrudnienie w ruchu kolejowym na 

1,138 km linii (rys. 5.8) [III, IV, 14, 18]. 

 

 Linia kolejowa 422 

 

Linia kolejowa nr 422 łączy przystanek Pyrzyce ze stacją Głazów. 

Posiada ona jeden tor, który nie jest zelektryfikowany. Ponadto  

jest to najwolniejszy szlak kolejowy na terenie województwa 

zachodniopomorskiego (prędkość maksymalna wynosi tylko 20 km/h). Od 

2000 roku kursują tędy tylko pociągi towarowe - średnio 1 skład na dobę. 

W okresie, kiedy budowano nowy przebieg drogi S3 wożono tędy kruszywo, 

które rozładowywano na stacjach ładunkowych Pyrzyce i Głazów. 

W przyszłości linia ta może być wykorzystana w związku z budową 

Obwodnicy Myśliborza [III, IV, 14, 18]. 

 

 Linia kolejowa nr 427 

 

Linia nr 427 to obecnie jednotorowy i niezelektryfikowany szlak 

kolejowy, który eksploatowany jest sezonowo do przewozu pasażerów ze 

stacji Mścice do pobliskiego kurortu morskiego (Mielna Koszalińskiego). 

Do 2002 roku posiadała ona trakcję elektryczną, którą rozebrano z powodu 

częstych kradzieży. Ponadto w okresie, kiedy linię przywracano do ruchu po 

ponad 14-letniej przerwie przeprowadzono remont polegający na 

oczyszczeniu terenu wokół torów, wymianie podkładów drewnianych 

i uzupełnieniu braków w automatyce na stacji w Mścicach. Po 

przeprowadzonej konserwacji ustalono prędkość rozkładową dla  

składów pasażerskich wynoszącą 60 km/h. Po opisywanej linii kolejowej  

nie kursują pociągi towarowe - nie ma, więc ona zastosowania  

w transporcie kruszywa. Zarządcą opisywanego odcinka jest PMT Linie  

Kolejowe Sp. z o.o. [III, IV, 14, 18]. 

 

 Linia kolejowa nr 430 

 

Linia kolejowa nr 430 to dawna część szlaku kolejowego nr 410. 

Obecnie czynny odcinek od strony Kostrzyna nad Odrą jest użytkowany 
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przez pociągi towarowe, które jadą w kierunku ostatniej czynnej stacji 

Barnówko (baza paliwowa). Linia ta jest w całości jednotorowa 

i niezelektryfikowana. Na terenie województwa zachodniopomorskiego 

poruszać się można po niej z prędkością 30 km/h. Jedyny prognostyczny 

punkt ładunkowy znajduje się na stacji Dębno Lubuskie. Ze względu na zbyt 

krótki i w dalszej części nieprzejezdny fragment starego odcinka linii nr 410 

nie może ona odegrać istotnej roli w transporcie kruszywa (brak w pobliżu 

większych inwestycji drogowych) [III, IV, 14, 18]. 

 

 Linia kolejowa 431 

 

Linia kolejowa nr 431 to ponad 7 kilometrowa, zelektryfikowana 

i jednotorowa trasa kolejowa, która wybudowana została w celu 

umożliwienia dogodniejszego dojazdu do Zakładów Chemicznych Police. 

Pociągi towarowe na tym odcinku mogą poruszają się z prędkością od 20 do 

40 km/h (tor od 5,6 km do końca jest wyłączony z ruchu V = 0 km/h). Ze 

względu na małe znaczenie w transporcie kruszywa obiekt ten nie będzie do 

tych celów wykorzystywany. Jedyny punkt ładunkowy znajduje się na stacji 

węzłowej Police – obsługiwany może być przez linię nr 406 [III, IV, 14, 18]. 

 

 Linia kolejowa nr 428, 432 i 433 

 

Linie kolejowe nr 428, 432 i 433 to krótkie odcinki kolejowe (najdłuższy 

liczy niecałe 6,5 km), które ułatwiają kursowanie pociągów pomiędzy 

głównymi magistralami kolejowymi i kluczowymi stacjami węzłowymi. 

Wszystkie trzy trasy znajdują na obszarze lub w pobliży szczecińskiego 

węzła kolejowego i są w całości zelektryfikowane. W transporcie kruszywa 

maja one tylko znaczenie komunikacyjne pozwalając składowi towarowemu 

na szybką i bezkolizyjną zmianę głównej drogi transportowej [III, IV, 14, 

18]. Charakterystykę tych linii przedstawiono w poniższej tabeli: 

 

Tabela 5.10 Charakterystyka linii kolejowej nr 428, 432 i 433 [II, IV, 14, 18] 

Linia 

kolejowa 

Ilość 

torów 
Przeznaczenie 

Prędkość 

rozkładowa 

(km/h) 

Stacja 

początkowa 

Główne 

linie 

kolejowa 

Stacja 

końcowa 

Główne 

linie 

kolejowe 

428 1 
pasażersko-

towarowa 
60 i 80 

Szczecin 

Dąbie 
351 i 401 

Szczecin 

Podjuchy 
273 

432 2 towarowa 30 i 70 
Szczecin 

Wstowo 
351 

Szczecin 

Turzyn 
406 

433 1 
pasażersko-

towarowa 
40 

Szczecin 

Główny 

273, 351 

i 406 

Szczecin 

Gumieńce 
408 i 409 
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 Linia kolejowa nr 407 

 

Linia kolejowa nr 407 to obecnie nieprzejezdna trasa kolejowa łącząca 

stację Wysoka Kamieńska ze stacją Trzebiatów. Cała linia jest/była 

jednotorowa. Podzielić ją można na trzy odcinki. Pierwszy fragment linii 

pasażersko-towarowej od Wysokiej Kamieńskiej do Kamienia Pomorskiego 

jest czynny i zelektryfikowany. Codziennie odcinek ten przejeżdża jeden 

skład towarowy poruszając się z prędkością od 50 do 60 km/h. Drugi 

odcinek od Kamienia Pomorskiego w stronę Trzebiatkowa został 

w większości rozebrany po II Wojnie Światowej (ostatnia rozbiórka 

wiaduktu w Kamieniu Pomorskim była w 2004 roku). Po przebiegu starej 

linii pozostał tylko nasyp, kilka mostów, przepustów i miejscami zniszczone 

drewniane podkłady kolejowe. Ostatni najkrótszy odcinek linii od 

Trzebiatowa w stronę stacji węzłowej w Trzebiatowie (jedyny punkt 

ładunkowy) został gruntownie zmodernizowany i jest obsługiwany przez 

pobliską jednostkę wojskową. Odremontowany odcinek jest 

niezelektryfikowany, posiada 1 tor i pełni wyłącznie funkcję towarową. 

Ponadto w Kamieniu Pomorskim odchodziła niegdyś bocznica do przystani - 

jest również zlikwidowana. W pobliżu opisywanej trasy kolejowej nie jest 

planowana żadna większa inwestycja drogowa, dlatego też nie będzie ona 

odgrywać znaczącej roli w transporcie kruszywa [III, IV, 14, 18]. 

 

 Linia kolejowa nr 410 

 

Linia kolejowa nr 410 to jeden z najdłuższych i nieprzejezdnych tras 

kolejowych w województwie zachodniopomorskim. Łączyła ona ze sobą 

stację Grzmiąca ze stacją w Kostrzynie nad Odrą (woj. lubuskie) 

i przebiegała przez takie miasta jak: Głazów, Choszczno, Kalisz Pomorski 

i Złocieniec. Obecnie (07.2012 r.) czynne są tylko dwa odcinki. Pierwszy 

czynny fragment torów kolejowych znajduje się pomiędzy Złocieńcem 

a Mirosławicami. Jeżdżą nim składy towarowe do pobliskiej bazy lotniczej. 

Średnio w ciągu dnia kursuje tędy jeden pociąg z prędkością  

20 km/h. Drugi czynny odcinek został przekwalifikowany pod linię  

kolejową nr 430 (Barnówko - Kostrzyn nad Odrą). Pozostałe odcinki są  

nieczynne, nieprzejezdne lub zlikwidowane/przeznaczone do likwidacji. 

Charakterystykę wyłączonych fragmentów torów przedstawiona w tab. 5.11. 

Po przeprowadzeniu gruntownego remontu na odcinku Złocieniec - Kalisz 

Pomorski - Choszczno linię tę będzie można wykorzystać do  

transportu kruszywa łamanego pod budowę drogi krajowej nr 10 (2 stacje  

ładunkowe) [14, 18]. 
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Tabela 5.11 Charakterystyka wyłącznych z ruchu odcinków kolejowych na 

linii nr 410 [III, IV] 

Odcinek wykluczony z ruchu Stan Uwagi 

Grzmiąca - Połczyn Zdrój 
Nieprzejezdny  

(do likwidacji) 

W 2011 roku podjęta została decyzja 

o likwidacji odcinka, lato 2012 - trwają  

prace rozbiórkowe 

Połczyn Zdrój - Grotniki 

Pomorskie 
Zlikwidowany Odcinek został rozebrany w latach 90. 

Grotniki Pomorskie - Złocieniec 
Zamknięty dla 

ruchu kolejowego 

Obsługa koszar w Budowie, prędkość 

dopuszczalna dla składów  

towarowych - 40 km/h 

Mirosławice - Biały Zdrój 

Północny 

Zamknięty dla 

ruchu kolejowego 

Prędkość maksymalna dla składów 

towarowych - 40 km/h 

Biały Zdrój Północny - Kalisz 

Pomorski Miasto 
Nieprzejezdny 

Zaasfaltowany przejazd kolejowy  

(okolice DK10) 

Kalisz Pomorski Miasto - 

Kalisz Pomorski - Choszczno 

Zamknięty dla 

ruchu kolejowego 

Prędkość dopuszczalna dla składów 

towarowych - 20 km/h (poza odcinkiem 

Drawno - Smoleń V = 0 km/h) 

Choszczno - Barlinek Nieprzejezdny 
Ubytki w torowisku - rozkradzione  

fragmenty torów 

Berlinek - Głazów - Myślibórz Zlikwidowany Tory rozebrane - budowa S3 

Myślibórz - Barnówko  

(baza paliwowa) 

Nieprzejezdny  

(do likwidacji) 
Tory przeznaczone do rozbiórki 

 

 Linia kolejowa nr 411 

 

Kolejną do końca nieprzejezdną trasą kolejową w województwie 

zachodniopomorskim jest linia nr 411. Pierwotnie był to szlak graniczny 

łączący Stargard Szczeciński, Pyrzyce, Godków i Siekierki z Niemcami 

Obecnie odcinek biegnący od Kozielic (miejscowość za Pyrzycami) w stronę 

granicy państwa jest nieprzejezdny i częściowo rozebrany (ubytki 

w torowisku i rozebrany odcinek przed nową drogi S3). Czynny fragment 

linii kolejowej przechodzący przez rozpatrywany region jest 

niezelektryfikowany i jednotorowy. Szlakiem tym w ciągu doby kursuje 

jeden pociąg zdawczy. Dozwolona prędkość maksymalna dla składów 

towarowych między Stargardem Szczecińskim a Pyrzycami wynosi 50 km/h. 

Do rozładunku wagonów na omawianej linii kolejowej służą 3 stacje. 

W przyszłości mogłyby tędy jeździć pociągi towarowe wiozące kruszywo 

łamane na budowę Obwodnicy Myśliborza [III, IV, 14, 18]. 

 

 Linia kolejowa nr 417 

 

Linia kolejowa nr 417 to w większości nieczynny jednotorowy szlak 

kolejowy, który łączył kiedyś przystanek odgałęźny Sieboradz ze stacją 
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Szczecin Lotnisko. Obecnie czynny jest 4,2 kilometrowy fragment torów 

prowadzący ze stacji Szczecin Dąbie do Stacji Szczecin Słoneczne. 

Pozostałe odcinki zostały rozebrane w latach 60., 90. i na początku XXI 

wieku. Po czynnym szlaku kursują pociągi towarowe obsługujące 

Ciepłownię Rejonową "Dąbska". Poruszają się one z prędkością 20 km/h. 

Linia ze względu na krótki działający fragment torów nie ma większego 

znaczenia w transporcie kruszywa drogowego [III, IV, 14, 18]. 

 

 Linia kolejowa nr 420 

 

Linia kolejowa nr 420 to obecnie w większości nieprzejezdna trasa 

kolejowa łącząca stację Worowo i Wysoką Kamieńską. Cała linia jest 

jednotorowa i niezelektryfikowana Podzielić ją można na dwa odcinki. 

Pierwszy fragment od Worowa do Płotów jest w bardzo złym stanie 

technicznym (ubytki w torach, nieprzejezdne przejazdy kolejowe i rozebrany 

wiadukt w okolicach miejscowości Resko Północne). Nie nadaje się on do 

eksploatacji i przeznaczono go do fizycznej likwidacji. Drugi odcinek od 

Płotów w stronę Wysokiej Kamieńskiej jest wykorzystywany na wypadek 

awarii. Poruszają się po nim drezyny Polskich Linii Kolejowych. Linia 

nr 420 ze względu na zły stan techniczny i funkcję, jaką pełni nie będzie 

wykorzystywana do transportu kruszywa [III, IV, 14, 18]. 

 

 Linia kolejowa nr 421 

 

Linia kolejowa nr 421 to kolejna w większości nieeksploatowana  

trasa kolejowa w województw zachodniopomorskim. Jednotorowy 

i niezelektryfikowany odcinek Połczyn Zdrój - Świdwin funkcjonował do 

końca XX wieku. Obecnie przejezdny jest tylko fragment od Świdwina do 

bazy lotniczej w Smardzku. Przewozy towarowe do jednostki wojskowej 

odbywają się wyłącznie za zgodą dyspozytora (prędkość maksymalna 

wynosi 50 km/h). Pozostała część torów biegnącą w kierunku Połczyna 

Zdrój jest w złym stanie technicznym (ubytki w torach, zaasfaltowany 

przejazd kolejowy). Za względy na utrudnienia w ruchu oraz niezbędny 

remont linia ta nie będzie brana pod uwagę w transporcie kruszywa pod 

inwestycje drogowe [III, IV, 14, 18]. 

 

 Linia kolejowa nr 429 

 

Linia kolejowa nr 429 to w większości już rozebrany szlak kolejowy, 

który łączył kiedyś stację Stabno Szczecińskie ze stacją Nowe Warpno. Do 
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niedawna przejezdny był jeszcze ok. 4 km odcinek do ładowni Dołuje. 

W wyniku zabetonowania torów na przejeździe kolejowym stał się on 

niezdatny do jazdy i obecnie czynny jest tylko odcinek Stabno Szczecińskie 

- Stabno Szczecińskie Wieś. Pozostałe tory od ładowni Dołuje do stacji 

końcowej zostały rozebrane w 1945 i 1987 roku. Po niezelektryfikowanym, 

jednotorowym i przejezdnym odcinku linii nr 429 kursować mogą wyłącznie 

pociągi towarowe z prędkością nie większą niż 20 km/h. Jeśli czynny 

fragment kolei nie zostanie całkowicie rozebrany do czasu rozpoczęcia 

budowy Zachodniego Obejścia Szczecina to mógłby on ułatwić dowóz 

kruszywa na potrzeby wspomnianej inwestycji drogowej [III, IV, 14, 18]. 

 

 

 Linia kolejowa Świnoujście Główne - Seebad Heringsdorf 

 

Linia kolejowa łącząca Świnoujście Główne z Seebad Heringsdorf to 

kolejny szlak graniczy w województwie zachodniopomorskim. Rozebrane 

po wojnie tory w latach 1999-2008 zostały od podstaw odbudowane. 

W porównaniu do starego przebiegu, obecny fragment torów jest krótszy 

o 300m i nie prowadzi już do zlikwidowanej stacji Świnoujście Nieradków. 

Codziennie tę jednotorową i niezelektryfikowaną linię pokonują pociągi 

z prędkością 80 km/h. Sama linia, jeśli chodzi o transport towarów  

ma znaczenie tylko handlowe (międzynarodowy import i eksport).  

Zarządcą szlaku kolejowego jest Uznamska Kolej Nadmorska Sp. z o.o. 

(UBB) [III, IV, 14, 18]. 

 

 

 Linia kolejowa Nowogard - Dobra Nowogardzkie 

 

Linia kolejowa łącząca Nowogard z miejscowością Dobra 

Nowogardzkie to już w większości rozebrany szlak kolejowy (likwidacja po 

II Wojnie Światowej). Jednotorowy i niezelektryfikowany czynny fragment 

torów prowadzi do dawnej przesypowni cementu przy ul. Dąbrowszczaków. 

Jest to ostatni czynny fragment normalnotorowej linii kolejowej na terenie 

województwa zachodniopomorskiego i nie jest planowane jego 

wykorzystanie w przyszłym transporcie kruszywa [III, IV, 14, 18]. 

Pozostałe linie kolejowe znajdujące się na terenie województwa 

zachodniopomorskiego są w całości nieprzejezdne, zamknięte lub rozebrane 

i poza linią nr 418 nie mogą odgrywać żadnej roli w transporcie surowców 

skalnych. Ich wykaz przedstawiono w tabeli 5.13. 
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Tabela 5.12 Wykaz czynnych (w całości lub części) linii kolejowych w województwie zachodniopomorskim [III, IV, 14, 18] 

Numer linii 

kolejowej 
Połączenie 

Liczba 

 torów 
Rodzaj 

Liczba 

punktów 

ład. 

Uwagi 

202 Gdańsk Główny – Stargard Szczeciński 1/2 zelektryfikowana 11 czynna 

210 Chojnice – Runowo Pomorskie 1/2 niezelektryfikowana 7 czynna 

273 Wrocław Główny – Szczecin Główny 1/2 zelektryfikowana 6 magistrala C-E59 

351 Poznań Główny – Szczecin Główny 2 zelektryfikowana 7 magistrala E59 

401 Szczecin Dąbie – Świnoujście Port 1/2 zelektryfikowana 6 
odcinek wspólny dla 

magistrali E59 i C-E59 

402 Koszalin – Goleniów 1 zelektryfikowana/ niezelektryfikowana 7 czynna 

403 Piła Północ – Ulikowo 1 niezelektryfikowana 6 czynna 

404 Szczecinek – Kołobrzeg 1 zelektryfikowana 6 czynna 

405 Piła Główna – Ustka 1 zelektryfikowana/ niezelektryfikowana 2 czynna 

406 Szczecin Główny – Trzebież Szczeciński 1/2 zelektryfikowana 1 czynna 

407 Wysoka Kamieńska – Kamień Pomorski – Trzebiatów 1 zelektryfikowana/ niezelektryfikowana 1 czynne 2 fragmenty 

408 Szczecin Główny – Stobno Szczecińskie - Grambow 1/2 zelektryfikowana/ niezelektryfikowana 1 czynna 

409 Szczecin Gumieńce – Tantow 1 niezelektryfikowana 1 czynna 

410 Grzmiąca – Grotniki Drawskie – Choszczno – Barnówko 1 niezelektryfikowana 1 czynny fragment 

Uwaga: ciąg dalszy tabeli na następnej stronie 
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Ciąg dalszy tabeli 5.12 z poprzedniej strony - "Wykaz czynnych (w całości lub części) linii kolejowych  

w województwie zachodniopomorskim" 

Numer linii 

kolejowej 
Połączenie 

Liczba 

 torów 
Rodzaj 

Liczba 

punktów 

ład. 

Uwagi 

411 Stargard Szczeciński – Pyrzyce – Siekierki - Wriezen 1 niezelektryfikowana 3 czynny fragment 

417 Sobieradz – Szczecin Dąbie – Szczecin Lotnisko 1 niezelektryfikowana 1 czynny mały fragment 

420 Worowo – Wysoka Kamieńska 1 niezelektryfikowana brak 
czynny fragment 

używany awaryjnie 

421 Połczyn Zdrój – Smardzko – Świdwin 1 niezelektryfikowana 1 czynny mały fragment 

422 Pyrzyce – Głazów 1 niezelektryfikowana 2 czynna 

427 Mścice – Mielno Koszalińskie - Unieście 1 niezelektryfikowana brak 
czynny fragment kolej 

sezonowa - turystyczna 

428 Szczecin Dąbie – Szczecin Podjuchy 1 zelektryfikowana 2 czynna 

429 Stobno Szczecińskie – Dołuje – Nowe Warpno 1 niezelektryfikowana brak czynny mały fragment 

430 (410) Barnówko – Kostrzyn nad Odrą 1 niezelektryfikowana 1 czynny fragment 

431 Police – Police Chemia 1 zelektryfikowana 1 czynna 

432 Szczecin Wstowo – Szczecin Turzyn 2 zelektryfikowana brak czynna 

433 Szczecin Główny – Szczecin Gumieńce 1 zelektryfikowana 1 czynna 

- Świniujście Centrum - Seebad Heringsdorf 1 niezelektryfikowana brak czynna 

- Nowogard - Dobra Nowogardzkie Południe 1 niezelektryfikowana 1 czynny mały fragment 

- Gryfice Wąskotorowe - Trzebiatów Wąskotorowy 1 niezelektryfikowana 1 czynny fragment 

- Koszalin Wąskotorowy - Manowo - Bobolice Wąskotorowe 1 niezelektryfikowana 1 czynny fragment 
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Tabela 5.13 Wykaz nieczynnych linii kolejowych w województwie zachodniopomorskim [III, IV, 14, 18] 

Numer linii 

kolejowej 
Połączenie Uwagi 

412 Wałcz – Krzyż 

Linia nieprzejezdna od 1991 roku. Na odcinku Wałcz - Człopa tory rozebrane. Od 2009 roku z Krzyża 

do Huty Szkła w Lubiczu Małym kursuje pociąg zdawczy - odcinek przejezdny na terenie  

województwa wielkopolskiego. 

415 Gorzów Wielkopolski – Myślibórz 

Linia wykorzystywana była podczas budowy drogi S3 do stacji Świątki, obecnie czynny jest niewielki 

fragment do ładowni Gorzów Wielkopolski Wieprzyce, dalej w kierunku Myśliborza występują ubytki 

w torowisku. 

416 Wałcz Raduń – Wierzchowo Pomorskie 
Linia na całym odcinku zamknięta - przeznaczona jest do fizycznej likwidacji  

(Rozp. Ministerstwa Infrastruktury z 2006 roku). 

418 Korzybie - Sławno – Darłowo 

Linia na odcinku Sławno -Darłowo całkowicie wyremontowana z funduszy NATO. Dozwolona 

maksymalna prędkość dla składów towarowych wynosi 70 km/h. Odremontowany szlak prowadzi 

do jednostki wojskowej w Darłówku i portu morskiego w Darłowie. Obecnie zamknięty dla ruchu 

towarowego i pasażerskiego z powodu braku środków finansowych. Drugi odcinek  

od Korzybia do Sławna został zlikwidowany w 1996 roku. Po otwarciu ponownym linia może  

obsługiwać 2 punkty ładunkowe i port, w którym można rozładować barki. 

419 Pyrzyce – Gryfino 
W 2002 roku podjęta została decyzja o likwidacji linii. Od 2009 roku trwały prace likwidacyjne 

(rozbierane torowisko, wybierany tłuczeń do recyklingu). 

423 Chwarstnica – Swobnica W 2001 roku podjęta została decyzja o likwidacji linii. Odcinek Chwarstnica - Banie jest rozebrany. 

424 Goleniów – Maszewo 
Linia od 2006 roku rozebrana. W miejscu przebiegu dawnej kolei zaplanowano ścieżkę dla pieszych 

i rowerzystów. 

425 Łubowo – Borne Sulinowo W 2002 roku podjęta została decyzja o likwidacji linii. Od 2010 roku trwały prace likwidacyjne. 

428 Pyrzyce - Płońsko Pyrzyckie Linia rozebrana w latach 80. 

Uwaga: ciąg dalszy tabeli na następnej stronie 
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Ciąg dalszy tabeli 5.13 z poprzedniej strony - "Wykaz nieczynnych linii kolejowych w województwie zachodniopomorskim" 

Numer linii 

kolejowej 
Połączenie Uwagi 

- Wyszogóra - Resko Północne 

Większość torów zlikwidowano po II Wojnie Światowej.  

Ocalał odcinek Resko Południowe - Resko Północne (obecnie zamknięty dla ruchu kolejowego).  

Stan torów jest dobry i wymaga oczyszczenia i konserwacji. 

- Bad Freienwalde - Hohenwutzen - Cedynia Zlikwidowana w latach 40. i 60. ubiegłego wieku. 

- Czaplinek - Jastrowie Zlikwidowana po 1945r. Pozostała tylko bocznica na stacji Jastrowie do bazy paliw. 

- Ducherow - Świnoujście Główne 
Zlikwidowana po 1945r, po starym szlaku przebiega ścieżka rowerowa.  

Ponadto linia posiadała kolejowy most zwodzony. 

- Grzmiąca - Polanów Pomorski - Korzybie Zlikwidowana po 1945r, pozostały tylko obiekty inżynierskie. 

- Kołomąć - Trzygłów 

Pierwotnie był to odcinek wąskotorowy. Po zmianie rozstawu szyn linia służyła do przewozu urobku 

i gotowych wyrobów z miejscowej cegielni. Połączona była z koleją gospodarczą za wsią Waniorowo. 

Nieczynna i rozebrana po 1961 roku. 

- Koszalin - Unieście Do 1945 linia pełniła funkcje połączenia tramwajowego. W większości rozebrana po 1962 roku. 

- Sławno - Jacinki - Polanów Pomorski - Gołogóra 

Zlikwidowana po 1945r, pierwotnie od stacji Kosierzewo był to odcinek wąskotorowy,  

prześwit torów zmieniono na odcinku Kosierzewo - Jacinki a dalej w stronę  

Polanowa Pomorskiego dorobiono drógi tor wzdłuż szlaku wąskotorowego.  

Odcinek Polanów Pomorski - Gołogóra pozostał wąskotorowy aż do likwidacji. 

- Sławno - Ustka Zlikwidowana po 1945r. 

- Strzelce Krajeńskie -Lubiana Pyrzycka Zlikwidowana po 1945r. 

- Wałcz - Złotów Zlikwidowana po 1945r. 
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Oprócz kolei normalnotorowej na terenie województwa 

zachodniopomorskiego działa dodatkowo kolej wąskotorowa (rozstaw torów 

750/1000 mm). Wykorzystywana jest ona między innymi w kopalni torfu 

Przybiernówko-Grądy II (powiat gryficki) do transportu kopaliny pomiędzy 

wyrobiskiem a zakładem przeróbczym oraz jako kolej turystyczna. Odcinki 

pełniące funkcje turystyczną działają na terenie powiatu koszalińskiego 

i gryfickiego. Na lepsze czasy czeka również kolej wąskotorowa 

przebiegająca przez powiat stargardzki i łobeski. Pozostała sieć torów 

została nieodwracalnie rozebrana i zniszczona na przełomie ostatnich 60 lat. 

Charakterystykę zlikwidowanych, czynnych i nieużywanych odcinków kolei 

wąskotorowej przedstawiono w poniższej tabeli: 

 

Tabela 5.14 Wykaz większych odcinków wąskotorowych  

w województwie zachodniopomorskim [III, IV, 18] 

Połączenie Uwagi 

Białogard Miasto - Świelino 
Linia zamknięta dla ruchu w 1996 roku,  

rozebrana na początku XXI wieku. 

Białogard Wąskotorowy - Lepino Trójkąt 
Linia zamknięta w 1996 roku i rozebrana  

po 2006 roku. 

Casekow - Pomorzany Wąskotorowe 

Linia rozebrana. Odcinek Gumieńce Wąskotorowe - 

Pomorzany Wąskotorowe był torem kombinowanym 

o rozstawie szyn 750 i 1 435 mm. 

Czarnogłowy - Rokita Linia nieczynna i rozebrana w latach 50. 

Golczewo Wąskotorowe - Śniatowo Linia zamknięta i rozebrana po 1961 roku. 

Gościno - Karlino Wąskotorowe Po 1964 roku linię rozebrano. 

Gościno - Kołobrzeg Wąskotorowy Zamknięta dla ruchu w 1961, rozebrana rok później. 

Gościno - Sławoborze Zamknięta dla ruchu w 1996, rozebrana w 2006. 

Gryfice Wąskotorowe - Stepnica 

Odcinek Popiele - Stepnica zamknięty dla ruchu 

w 1996 i rozebrany w 2007 roku.  

Odcinek Gryfice Wąskotorowe - Popiele czynny  

jako kolejka turystyczna. 

Koszalin Wąskotorowy - Bobolice 

Wąskotorowe 

Odcinek Koszalin Wąskotorowy - Manowo 

funkcjonuje jako kolej turystyczna.  

Odcinek Manowo - Świelino nieprzejezdny - ubytki 

w torach, a odcinek Świelino - Bobolice nie istnieje 

(rozebrany w 2007 roku). 

Uwaga: ciąg dalszy tabeli na następnej stronie 
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Ciąg dalszy tabeli 5.14 z poprzedniej strony - "Wykaz większych odcinków 

wąskotorowych w województwie zachodniopomorskim" 

Połączenie Uwagi 

Kościernica Łącznica - Kościernica Folwark Linia zlikwidowana. 

Kozy Pomorskie - Poźrzadło Dwór 

Jedyny istniejący odcinek to Kozy Pomorskie - 

Dobrzany, pozostałe tory rozebrane  

po II Wojnie Światowej. 

Lubiechowo - Włościbórz Linia zamknięta i rozebrana pod koniec lat 50. 

Manowo - Jacinki Linia zlikwidowana po 1945 roku. 

Mieszewo - Resko Północne Wąskotorowe 
Zamknięta dla ruchu w 1995, rozebrana w 2007. Była 

to linia gospodarcza. 

Popiele - Trzebiatów Wąskotorowy - Gryfice 

Wąskotorowe 

Odcinek Popiele - Pogorzelica Gryficka jest częścią 

kolejki turystycznej - obecnie remontowany. 

Na odcinku Pogorzelica Gryficka - Trzebiatów 

Wąskotorowy ubytki w torowisku - linia 

nieprzejezdna.  

Pozostałe tory w stronę Gryfic zostały rozebrane. 

Resko Północne Wąskotorowe - Skrzydłowo Linia zamknięta i rozebrana po 1996 roku. 

Roby - Rogowo Linia zlikwidowana 

Samlino Odgałęźne - Samlino Linia zlikwidowana 

Sławno - Gołogóra 

Na odcinku Sławno - Jacinki zmieniony prześwit 

z 750 mm na 1 435 mm,  

cała linia rozebrana po 1945 roku. 

Sławno - Kosierzewo Linia zlikwidowana w 1934 roku. 

Stara Dąbrowa - Drawsko Pomorskie 

Wąskotorowe 

Linia na odcinku Stara Dąbrowa - Ińsko 

nieprzejezdna i sprywatyzowana. Od Ińska w stronę 

Drawska Pomorskiego zlikwidowana w latach 50. 

Stargard Szczeciński Wąskotorowy - Łobez 

Wąskotorowy 

Linia na odcinku Stargard Szczeciński Wąskotorowy 

- Mieszewo nieprzejezdna - ubytki w torowisku. 

Odcinek od Mieszwa w stronę Łobezu rozebrany 

w 1995 i 2007 roku. Ponadto odcinek Dobra 

Nowogardzkie - Mieszewo był linią gospodarczą do 

przewozu taboru do naprawy 

Tąpadły - Gościno Linia zamknięta i rozebrana po 1996 roku. 

Trzebiatów Mokre - Mrzeżyno Gryfickie Zamknięta i zlikwidowana po 1961 roku. 
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Rys. 5.6 Zagospodarowanie linii kolejowych w regionie 

zachodniopomorskim oraz ich łączna długość w poszczególnych 

województwach na terenie całej Polski [III, IV, 14, 15, 18] 
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Rys. 5.7 Rozkład prędkości dla pociągów towarowych na liniach kolejowych 

w woj. zachodniopomorskim [15] 
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Rys. 5.8 Harmonogram czasowy utrudnień w ruchu kolejowym na poszczególnych liniach kolejowych  

w województwie zachodniopomorskim [15] 
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     5.2.2. Charakterystyka punktów ładunkowych 

 

W regionie zachodniopomorskim zlokalizowano i zidentyfikowano 

55 punktów ładunkowych obsługujących składy towarowe z kruszywem. 

W celu uzyskania wymienionych danych wykorzystano 4 różne źródła 

danych. Trzy z nich były w formie map, wykazów i opracowań [13, 15, 8]. 

Czwarte źródło było podane w formie informacji, jaką udzielili poszczególni 

przedsiębiorcy eksploatujący kruszywo na terenie woj. zachodniopom. [XII]. 

Spośród 55 punktów ładunkowych tylko jeden obecnie (12.2012r.) 

znajduje się na nieczynnej (zamkniętej) linii kolejowej i w przyszłości po 

otwarciu szlaku kolejowego może on pełnić funkcję załadunkowo-

wyładunkową. Pozostałe otwarte stacje posiadają odpowiednią infrastrukturę 

kolejową, która jest niezbędna do załadunku lub wyładunku podstawionego 

składu towarowego. Wymaga ona jednak w wielu przypadkach konserwacji 

lub gruntowego remontu. Zaplecze towarowe tworzą place ładunkowe, 

rampy czołowo-boczne, tory boczne oraz sprawne rozjazdy kolejowe. 

Pierwszy z wymienionych elementów niezbędny jest do manewrowania 

ciężarówkami oraz urządzeniami załadunkowo-wyładunkowymi (koparki, 

ładowarki). Dodatkowo pełnić może on funkcję placu składowego gdzie 

magazynuje się zapas kruszywa niezbędnego do budowy lub przyszłego 

załadunku na wagon. Kolejnym kluczowym elementem są rampy, na których 

również można dokonać czynności załadunkowo-wyładunkowych. Jedynym 

utrudnieniem w tym przypadku jest długości frontu eksploatacyjnego, który 

ogranicza liczbę obsługiwanych wagonów bez dokonywania manewrowania 

samym taborem kolejowym. Tory boczne i rozjazdy pozwalają na 

podstawienie składu towarowego pod daną stacje bez obawy o zablokowanie 

przepustowości głównej magistrali kolejowej. Ponadto przy długich torach 

bocznych można obsłużyć więcej niż jeden pociąg na dobę. 

Analizując wszystkie punkty ładunkowe, można podzielić je na 

5 podstawowych grup. Pierwszą stanowią stacje przeznaczone pod 

wyładunek taboru kolejowego przewożącego kruszywo naturalne i skalne 

pod inwestycje drogowe. Są to 2 punkty, które leżą w pobliżu nowo 

wybudowanej drogi ekspresowej nr 3 na terenie powiatu myśliborskiego 

i pyrzyckiego. Obsługiwały one powyższą inwestycje drogową i obecnie 

mogą również pełnić funkcje stacji prognostycznych. Kolejne 9 stacji 

przeznaczonych zostało pod inwestycje kolejowe. Zlokalizowane są one na 

linii kolejowej nr 202 (powiat łobeski, świdwiński i białogardzki), na linii 

kolejowej nr 351 (powiat choszczeński, stargardzki i miasto Szczecin), na 

linii kolejowej nr 401 (powiat kamieński i miasto Świnoujście) oraz jeden 

punkt na linii nr 406 w powiecie polickim. 
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Tabela 5.15 Zestawienie wszystkich punktów ładunkowych w regionie zachodniopomorskim [XII, 8, 13, 15] 

Nazwa punktu 

ładunkowego 
Powiat 

Najbliższa droga 

DW/DK 

Główna 

linia 

kolejowa 

Inna czynna linia 

kolejowa 

Przeznaczenie /funkcja 

punktu 

Liczba torów 

ładunkowych 

Białogard białogardzki 163 202 404 kolejowe 3 

Biały Bór szczecinecki 25 405 - załadunkowo-wyładunkowy 1 

Bierzwnik choszczeński 160 351 - kolejowe 1 

Boleszkowice gryfiński 31 273 - prognostyczne 1 

Choszczno choszczeński 151 351 - kolejowe 1 

Czaplinek drawski 177 210 - prognostyczne 2 

Dalęcino szczecinecki 11 404 - załadunkowo-wyładunkowy 2 

Darłowo sławieński 205 418 - prognostyczne 2 

Dębno Lubuskie myśliborski 23 430 (410) - prognostyczne 2 

Dolna Odra gryfiński 31 273 - prognostyczne 1 

Drawsko Pomorskie drawski 20 210 - prognostyczne 2 

Głazów myśliborski węzeł dr. S3 i 26 422 - drogowe 1 

Godków gryfiński 31 273 - prognostyczne 1 

Goleniów goleniowski 113 401 402 załadunkowo-wyładunkowy 4 

Gryfice gryficki 109 402 kolej wąskotorowa prognostyczne 5 

Jankowo Pomorskie drawski 20 210 - załadunkowo-wyładunkowy 4 

Karlino białogardzki 163 404 - prognostyczne 2 

Kliniska Wielkie goleniowski S3 401 - prognostyczne 2 

Uwaga: Pole na żółto oznacza punkt ładunkowy na zamkniętej linii kolejowej, ciąg dalszy tabeli na następnych stronach 



 

 

1
17

7
 

Ciąg dalszy tabeli 5.15 - "Zestawienie wszystkich punktów ładunkowych w regionie zachodniopomorskim" 

Nazwa punktu 

ładunkowego 
Powiat 

Najbliższa droga 

DW/DK 

Główna 

linia 

kolejowa 

Inna czynna linia kolejowa 
Przeznaczenie /funkcja 

punktu 

Liczba torów 

ładunkowych 

Kolin stargardzki 106 351 - prognostyczne 2 

Kołobrzeg kołobrzeski 11 402 404 prognostyczne 7 

Koszalin m. Koszalin skrz. drogi 6 i 11 202 402 i kolej wąskotorowa prognostyczne 7 

Łobez łobeski 151 202 - załadunkowo-wyładunkowy 1 

Łubowo szczecinecki 20 210 - prognostyczne 3 

Mieszkowice gryfiński skrz. drogi 31 i 126 273 - załadunkowo-wyładunkowy 2 

Nowogard goleniowski 106 402 St. Nowogard - St. Dobra Nowogardzkie prognostyczne 3 

Ognica stargardzki 10 403 - prognostyczne 1 

Osina goleniowski 6 402 - prognostyczne 1 

Podborsko białogardzki 169 404 - prognostyczne 2 

Police policki 114 406 431 kolejowe 1 

Prostynia choszczeński 10 403 - prognostyczne 2 

Pyrzyce pyrzycki 106 411 422 drogowe 2 

Recław kamieński 3 401 - kolejowe 2 

Recz Pomorski choszczeński 10 403 - prognostyczne 1 

Rębusz choszczeński 160 351 - prognostyczne 2 

Rokita goleniowski 3 401 - prognostyczne 2 

Runowo Pomorskie łobeski 151 202 210 kolejowe 1 

Skibno koszaliński 203 202 - prognostyczne 2 
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Ciąg dalszy tabeli 5.15 - " Zestawienie wszystkich punktów ładunkowych w regionie zachodniopomorskim" 

Nazwa punktu ładunkowego Powiat 
Najbliższa droga 

DW/DK 

Główna 

linia 

kolejowa 

Inna czynna linia 

kolejowa 

Przeznaczenie /funkcja 

punktu 

Liczba torów 

ładunkowych 

Sławno sławieński węzeł dr. S6 i 205 202 - prognostyczne 1 

Słonice choszczeński 160 351 - prognostyczne 1 

Stargard Szczeciński stargardzki 106 351 202, 411 kolejowo-drogowe 1 

Stargard Szczeciński Kluczewo stargardzki 106 411 - kolejowo-drogowe 2 

Szczecin Dąbie m. Szczecin 10 351 401, 417, 428 kolejowe 2 

Szczecin Gumieńce m. Szczecin 13 408 409, 433 prognostyczne 1 

Szczecin Podjuchy m. Szczecin 31 273 428 prognostyczne 3 

Szczecin Port Centralny m. Szczecin 10 273 - prognostyczne 2 

Szczecinek szczecinecki rondo dr. 11 i 20 210 404, 405 prognostyczne 3 

Świdwin świdwiński 162 202 421 kolejowe 2 

Świnoujście SiA m. Świnoujście 3 401 - kolejowe 2 

Tarnowo Pomorskie stargardzki 10 403 - prognostyczne 1 

Trąbki stargardzki 20 202 - załadunkowo-wyładunkowy 1 

Trzebiatów gryficki 102 402 407 prognostyczne 2 

Ulikowo stargardzki 20 202 403 prognostyczne 2 

Wałcz wałecki 10 i 22 403 - prognostyczne 4 

Worowo łobeski 148 202 - załadunkowo-wyładunkowy 1 

Złocieniec drawski 20 210 410 prognostyczne 3 
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Rys. 5.9 Rozmieszczenie punktów ładunkowych  

w województwie zachodniopomorskim [XII, 8, 13, 15] 
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Trzecią grupę stanowią stacje obsługujące inwestycje kolejowo-

drogowe. Są to 2 przystanki w Stargardzie Szczecińskim (stacja główna oraz 

Kunowice). Czwartą a zarazem najliczniejszą grupę stanowią stacje 

prognostyczne. Są to punkty ładunkowe, które w przyszłości mogą być 

wykorzystane, jako miejsca, w których można rozładować tabor kolejowy 

przewożący kruszywo przeznaczane pod określoną inwestycję budowlaną 

lub załadować go kruszywem naturalnym, wydobytym z pobliskich kopalń 

i przetransportować na znaczne odległości do zainteresowanego większego 

klienta. Obiekty te rozmieszczone są w całym wojewódzkie i w sumie jest 

ich 34. Ostatnią, piątą i najważniejszą grupę tworzą punkty załadunkowo-

wyładunkowe, które były, są lub będą wykorzystywane przez pobliskie 

kopalnie. Jest ich osiem. Najwięcej stacji pełniących tego typu funkcję 

znajduje się w centralnej części województwa zachodniopomorskiego 

(powiat łobeski, stargardzki, drawski i goleniowski) gdzie występują złoża 

o znaczących zasobach geologicznych i dużym rocznym wydobyciu. 

 

 

 

5.2.2.1. Punkty wyładunkowe pod inwestycje kolejowe 

 

 

 Białogard 

 

Białogard to rozbudowana stacja węzłowa, na której spotykają się linie 

kolejowe nr 202 (Gdańsk - Szczecin) oraz 404 (Szczecinek - Kołobrzeg). 

Oprócz 7 torów głównych posiada ona również szereg innych torów 

bocznych. Jest tu między innymi zlokalizowana bocznica do zakładu PKP 

Energetyka, bocznice do dawnych Państwowych Składów Opału oraz 

lokomotywownia z halą, gdzie swój magazyn mają drogowcy. Ponadto na 

terenie kompleksu znajduje się druga obrotnica kolejowa, wieża ciśnień, 

kilka budynków gospodarczych kilkanaście torów dostawczych wzdłuż linii 

do Kołobrzegu oraz urządzenia parowozowni pomocniczej. Obiekty 

ładunkowe zlokalizowane są po drugiej stronie dworca na przeciwko starej 

mleczarni (ul. Chocimska). Oprócz trzech wymienionych torów bocznych, 

dwóch utwardzonych placów ładunkowych oraz rampy czołowo-bocznej 

istnieje jeszcze jeden nieużywany tor nr 17 biegnący wzdłuż drugiej rampy 

bocznej do zrujnowanego spichlerza. Realna zdolność przeróbcza układu 

towarowego wynosi 4 pociągi na dobę a sumaryczny czas technologiczny 

obróbki składów z kruszywem waha się od 480 do 720 minut. Ponadto 
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należy wspomnieć, iż do 1991 roku istniała w tym miejscu również stacją 

obsługująca kolej wąskotorową o prześwicie torów 1000mm. Całą 

infrastrukturę tego obiektu rozebrano do końca 2006 roku. Jeśli chodzi 

o dojazd do punktu eksploatacyjnego to najbliższa droga wojewódzka to 

trasa nr 163, która znajduje się w odległości ok. 2,2 km [III, IV, 8, 15]. 

 

Tabela 5.16 Dane techniczne punktu wyładunkowego Białogard [VII, 15] 

Nazwa punktu: BIAŁOGARD Główna linia kolejowa: 202 

Numer toru 25 29 31 

Położenie przy: placu placu i rampie rampie 

Rodzaj rampy brak czołowa boczna 

Powierzchnia [m2] 6500 5451 i 3473 3473 

Długość użyteczna toru [m] 189 59 80 

Długość frontu ładunkowego [m] 200 59 80 

Uwagi: Przy torze nr 25 brakuje oświetlenia 

 

 

 Świdwin 

 

Świdwin to obecnie niewielka węzłowa stacja wyładunkowa, 

przeznaczona pod inwestycje kolejowe, na linii nr 202. Z miejsca tego 

niegdyś odchodziła linia nr 421 do Pełczyna Zdrój. W tej chwili czynny jest 

tylko jej krótki odcinek do stacji Smardzko. Punkt ładunkowy zlokalizowany 

jest na północ od centrum miasta. W pobliżu opisywanego miejsca biegnie 

droga wojewódzka nr 162, do której można dojechać ulicami miejskimi 

(ok. 200 m). Przez stację przebiegają 4 tory główne oraz kilka torów 

bocznych, które prowadzą do punktów wyładunkowych (magazyn, 

utwardzony w części plac i rampa). Ponadto funkcjonują tu również dwie 

krótkie bocznice biegnące w stronę skupu złomu oraz stary garaż dla drezyn. 

Sumaryczny czas technologiczny obróbki podstawionego składu 
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z kruszywem wynosi od 270 do 720 minut a realna zdolność przeróbcza 

układu torowego to planowo jeden pociąg na dobę. W ostatnich latach 

sygnalizacja na tej stacji została zmodernizowana (semafory kształtowe 

zastąpiła sygnalizacja świetlna) [III, IV, 8, 15]. 

 

Tabela 5.17 Dane techniczne punktu wyładunkowego Świdwin [VII, 15] 

Nazwa punktu: ŚWIDWIN Główna linia kolejowa: 202 

Numer toru 11 13 

 

Położenie przy: rampie placu 

Rodzaj rampy boczna brak 

Powierzchnia [m2] 848 640 

Długość użyteczna 

toru [m] 
500 190 

Długość frontu 

ładunkowego [m] 
64 190 

Uwagi: Brak 

 

 Runowo Pomorskie 

 

Runowo pomorskie to stacja węzłowa w powiecie łobeskim, przez którą 

przebiega linia kolejowej nr 202 oraz odgałęziająca się linia nr 210 

w kierunki Węgorzewa. Infrastruktura kolejowa w tej małej miejscowości 

jest rozbudowana. Posiada ona kilka torów głównych, bocznych, 

lokomotywownie, 2 wieże ciśnień oraz budynki gospodarcze. Do wyładunku 

taboru kolejowego z kruszywem służy jeden tor boczny, przy którym 

zlokalizowany jest obszerny plac ładunkowy pełniący obecnie w większej 

części funkcję składu drewna. Teoretycznie realna zdolność przeróbcza 

układu towarowego wynieść może 1 pociąg na dobę. Ponadto na południe  

od stacji funkcjonuje fabryka mas bitumicznych, która prawdopodobnie 

korzystać może z pobliskiej stacji. Najbliższa główna droga o parametrach 

dopuszczających poruszanie się samochodów ciężarowych o większej  

masie znajduje się dopiero w odległości ponad 3 km (droga wojewódzka  

nr 151) [III, IV, 8, 15]. 
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Tabela 5.18 Dane techniczne punktu wyładunkowego  

Runowo Pomorskie [VII, 15] 

Nazwa punktu: RUNOWO POMORSKIE Główna linia kolejowa: 202 

Numer toru 19 

 

Położenie przy: placu 

Rodzaj rampy brak 

Powierzchnia [m2] 5280 

Długość użyteczna 

toru [m] 
455 

Długość frontu 

ładunkowego [m] 
308 

Uwagi: Brak 

 

 Bierzwnik 

 

Bierzwnik to pierwsza stacja w województwie zachodniopomorskim 

zlokalizowana na szybkiej linii kolejowej nr 351 w powiecie choszczeńskim. 

Leży ona w lesie na południowy-wschód od miejscowości. Najbliższa 

główna droga, po której mogą poruszać się większe ciężarówki to trasa 

wojewódzka numer 160 oddalona o ponad 1,4 km. Przez przelotową stację 

przebiegają 4 tory główne, z których 2 znajdują się przy peronach 

osobowych. Oprócz wymienionych torów głównych znajduje się jeszcze 

jeden czynny tor boczny prowadzący do placu ładunkowego z niesprawnym 

oświetleniem. Realna zdolność przeładowcza układu towarowego  

wynosi 1 pociąg na dobę a sumaryczny czas technologiczny obróbki  

składu z kruszywem to 360 minut. W celu sprawnego funkcjonowania 

całego układu torowego niezbędny jest jeden tor przejazdowo -  

odjazdowy [III, IV, 8, 15]. 
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Tabela 5.19 Dane techniczne punktu wyładunkowego Bierzwnik [VII, 15] 

Nazwa punktu: BIERZWNIK Główna linia kolejowa: 351 

Numer toru 9 

 

Położenie przy: placu 

Rodzaj rampy brak 

Powierzchnia [m2] 835 

Długość użyteczna 

toru [m] 
397 

Długość frontu 

ładunkowego [m] 
125 

Uwagi: 
Brak 

oświetlenia 

 

 Choszczno 

 

Choszczno to kolejny punkt kolejowy, na przebiegu szybkiej linii 

kolejowej nr 351, przeznaczony pod wyładunek kruszywa na potrzeby 

inwestycyjne kolei. Jest to stacja węzłowa, którą dodatkowo przecina 

obecnie nieczynny/zamknięty odcinek linii kolejowej nr 410. Sam kompleks 

kolejowy znajduje się na zachód od centrum miasta w pobliżu Jeziora 

Klukom. Infrastruktura kolejowa, mimo iż jest rozbudowana to do obsługi 

(wyładunku) składu towarowego służy tylko jeden tor boczny zlokalizowany 

przy utwardzonym placu i rampie. Obok obszaru eksploatacyjnego znajduje 

się magazyn kolejowy gdzie można przechowywać niezbędne narzędzia. 

Realna zdolność przeróbcza układu towarowego wynosi 1 pociąg na dobę. 

Najbliższa główna droga - wojewódzka nr DW-151 znajduje się 

w odległości 300 m [III, IV, 8, 15]. 

 

Tabela 5.20 Dane techniczne punktu wyładunkowego Choszczno [II, 15] 

Nazwa punktu: CHOSZCZNO Główna linia kolejowa: 351 

Numer toru 46 

 

Położenie przy: placu i rampie 

Rodzaj rampy czołowo-boczna 

Powierzchnia [m2] 4785 i 740 

Długość użyteczna 

toru [m] 
234 

Długość frontu 

ładunkowego [m] 
205 

Uwagi: Brak oświetlenia 
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 Szczecin Dąbie 

 

Szczecin Dąbie to stacja węzłowa, na której spotykają się linie kolejowe 

nr 351, 401, 428 oraz czynny fragment linii kolejowej 417 do 

elektrociepłowni. Najbliższa trasa tranzytowa to droga krajowa nr 10, która 

leży w odległości około 1,3 km od omawianego obiektu. Jest to stacja 

wyładunkowa pod inwestycje kolejowe i w przyszłości może również pełnić 

funkcję stacji załadunkowej. Infrastruktura kolejowa na tym punkcie jest 

silnie rozbudowana i posiada kilkanaście torów głównych, manewrowych, 

jedną łącznice (nr 857) oraz bocznice biegnące do pobliskich zakładów 

przemysłowych. Tory główne wyglądają na niedawno zmodernizowane – 

wraz z wymianą podtorza. Do obsługi składu towarowego służą 2 tory 

zlokalizowane przy obszernym placu ładunkowym, który jest utwardzony. 

Realna zdolność przeróbcza układu towarowego wynosi 1 pociąg na dobę a 

sumaryczny czas technologiczny obróbki składu z kruszywem to 

720 minuty. W celu utrzymania przepustowości wymagany jest jeden tor 

przejazdowo - odjazdowy [III, IV, 8, 15]. 

 

Tabela 5.21 Dane techniczne punktu wyładunkowego Szczecin Dąbie [II, 15] 

Nazwa punktu: SZCZECIŃ DĄBIE Główna linia kolejowa: 351 

Numer 

toru 

Położenie 

przy: 

Rodzaj 

rampy 

Powierzchnia 

[m2] 

Długość użyteczna 

toru [m] 

Długość frontu 

ładunkowego [m] 

14 placu brak 4950 230 160 

18 placu brak 4950 164 160 

Uwagi: Brak oświetlenia 

 

 

 Recław 

 

Recław to ostatnia stacja na linii kolejowej nr 401, leżąca na stałym 

lądzie. Za nią znajduje się most kolejowy prowadzący na wyspę Wolin. 

Posiada ona 4 tory główne, z których dwa znajdują się przy peronach 
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stacyjnych. Do obsługi składów towarowych służy jeden tor boczny 

zlokalizowany wzdłuż dużego utwardzonym płytami betonowymi placu 

ładunkowym i rampą oraz jeden krótki tor boczny. Większość kompleksu 

została wyremontowana - wymiana rozjazdów oraz nawierzchni torów 

głównych. Nieużywany i niezmodernizowany został jedynie tor nr 3, który 

ma rozjazd w złym stanie technicznym. Realna zdolność przeróbcza układu 

towarowego wynosi 1 pociąg na dobę a sumaryczny czas technologiczny 

obróbki składu z kruszywem to 480 minut. Równolegle do torów biegnie 

droga krajowa nr 3 (odległość ok. 100m) [III, IV, 8, 15]. 

 

Tabela 5.22 Dane techniczne punktu wyładunkowego Recław [VII] 

Nazwa punktu: RECŁAW Główna linia kolejowa: 401 

Numer toru 
Położenie 

przy: 
Rodzaj rampy 

Powierzchnia 

[m2] 

Długość użyteczna 

toru [m] 

Długość frontu 

ładunkowego [m] 

Brak 

danych 
placu i rampie czołowo-boczna 3500 i 650 425 240 i 20 

Brak 

danych 
rampie czołowo-boczna 500 200 17 

Uwagi: Powierzchnia i długości podane w przybliżeniu 

 

 

 

 Świnoujście SiA 

 

Świnoujście to jedna z większych stacji kolejowych w województwie 

zachodniopomorskim, która ma połączenie z portem. Na stacji tej kończy się 

linia kolejowa nr 401 skąd dalej tabor kolejowy może być kierowany na tor 

boczny nr 997, który prowadzi do punktu promowego. Sama infrastruktura 

kolejowa jest obszernie rozbudowana i zajmuje kilka km2. Kompleks 

kolejowy podzielony jest na 3 rejony: SiA (towarowy), SiB (pasażerski) 

i SiP (portowy). W skład niego wchodzi kilkadziesiąt torów głównych, 

manewrowych, postojowych, bocznic biegnących do nabrzeży oraz basenów 

portowych, urządzeń rozładunkowych (żurawie, suwnice), placów 

składowych, ramp oraz budynków gospodarczych (magazyny, biura, 
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warsztaty). Podane w tabeli tory rozładunkowe znajdują się w rejonie 

towarowym (SiA) na wschód od centrum miasta. Dojechać do nich można 

drogą krajową nr 3, która biegnie równolegle z torami w odległości  

ok. 600 m. Sumaryczny czas technologiczny obróbki podstawionego składu 

z kruszywem w tym miejscu wynosi 720 minut a realna zdolność przeróbcza 

układu torowego to jeden pociąg na dobę [III, IV, 8, 15]. 

 

Tabela 5.23 Dane techniczne punktu wyładunkowego  

Świnoujście SiA [VII, 15] 

Nazwa punktu: ŚWINOUJŚCIE SiA Główna linia kolejowa: 401 

Numer 

toru 

Położenie 

przy: 
Rodzaj rampy 

Powierzchnia 

[m2] 

Długość użyteczna toru 

[m] 

Długość frontu 

ładunkowego [m] 

405 rampie czołowo-boczna 622 250 48 

406 placu brak 450 275 275 

Uwagi: Brak oświetlenia 

 

 

 Police 

 

Punkt wyładunkowy w Policach to ostania stacja węzłowa i zarazem 

jedyna ładownia w powiecie polickim przeznaczona pod inwestycje 

kolejowe. Z miejsca tego odgałęzia się kilkukilometrowa linia kolejowa 

nr 431 do zakładów chemicznych oraz bocznica do Przedsiębiorstwa 

Energetyki Cieplnej Police. Sama stacja posiada 4 tory główne. Część torów 

bocznych została już rozebrana - 2 tory wyciągowe od strony Szczecina i tor 

prowadzący do rampy. Składy towarowe obsługiwane są przez jeden tor 

boczny zlokalizowany przy utwardzonym placu ładunkowym obok dworca. 

Realna zdolność przeróbcza układu towarowego wynosi 1 pociąg na dobę 

a sumaryczny czas technologiczny obróbki składu z kruszywem waha się od 

1800 do 3240 minut. Najbliższa główna droga (DW-114) znajduje się 

w odległości około 500m [III, IV, 8, 15]. 
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Tabela 5.24 Dane techniczne punktu wyładunkowego Police [II, 15] 

Nazwa punktu: POLICE Główna linia kolejowa: 406 

Numer toru 7 

 

Położenie przy: placu 

Rodzaj rampy brak 

Powierzchnia [m2] 1980 

Długość użyteczna 

toru [m] 
242 

Długość frontu 

ładunkowego [m] 
160 

Uwagi: Brak oświetlenia 

 

5.2.2.2. Punkty wyładunkowe pod inwestycje drogowe 

 

 Pyrzyce 

 

Pyrzyce to zamknięta dla ruchu pasażerskiego stacja kolejowa, obecne 

pełniąca funkcję techniczną. Niegdyś była ona czterokierunkowym węzłem, 

gdzie spotykały się takie linie kolejowe jak: 411, 419, 422 i 428. Obecnie 

czynne częściowo są tylko dwie z nich - linia nr 411 do stacji Kazielice oraz 

linia nr 422 do stacji Głazów. Pozostałe odcinki są zamknięte lub rozebrane. 

Sama stacja pełni dziś funkcję ładowni - przejeżdżają przez nią pociągi 

zdawcze ze Stargardu Szczecińskiego do Głazowa. Prawdopodobnie 

w okresie, kiedy budowano nowy przebieg drogi krajowej nr 3 punkt ten 

wykorzystywano do przywozu kruszywa drogowego pod budowę. 

Infrastruktura kolejowa w Pyrzycach składa się z 4 torów głównych oraz 

gęstej sieci torów bocznych. Do obsługi taboru kolejowego służą 2 tory 

boczne. Jeden z nich leży przy utwardzonym placu ładunkowym obok 

silosów a drugi po przeciwnej stronie przy rampie. Sumaryczny czas 

technologiczny obróbki podstawionego składu z kruszywem w tym miejscu 

wynosi 480 minut a realna zdolność przeróbcza układu torowego to jeden 

pociąg na dobę. W odległości ok. 600m od stacji biegnie droga wojewódzka 

nr 106. Dojechać do niej można drogami miejskimi (np. ulica Księcia 

Bogusława X i Dworcową) [III, IV, 8, 15]. 

 



 

129 

Tabela 5.25 Dane techniczne punktu wyładunkowego Pyrzyce [VII, 15] 

Nazwa punktu: PYRZYCE Główna linia kolejowa: 411 

Numer toru 13 Brak danych 

 

Położenie przy: placu rampie 

Rodzaj rampy brak boczna 

Powierzchnia [m2] 2100 368 

Długość użyteczna 

toru [m] 
400 421 

Długość frontu 

ładunkowego [m] 
380 35 

Uwagi: Brak oświetlenia 

 

 Głazów 

 

Głazów to druga stacja ładunkowa po Pyrzycach pełniąca funkcję 

ładowni pod inwestycje drogowe. Dawniej była to stacja węzłowa, przez 

którą przebiegał zlikwidowany już fragment linii nr 410. Dziś do 

opisywanego obiektu dojechać można wyłącznie linią kolejową nr 422 od 

strony Pyrzyc. Stacja jest zamknięta a jej zaplecze wygląda na opuszczone 

i zaniedbane od wielu lat. Do obsługi pociągów towarowych służy 1 tor, 

który zlokalizowany jest przy placu ładunkowym i rampie bocznej  

(na zdjęciu satelitarnym widać hałdy zmagazynowanego materiału 

budowlanego). Planowy sumaryczny czas technologiczny obróbki 

podstawionego składu z kruszywem wynosi 360 minut a realna zdolność 

przeróbcza układu torowego to jeden pociąg na dobę. Na południe od stacji 

w odległości ok. 1,6km znajduje się nowo wybudowany węzeł drogowy, 

który łączy drogę ekspresową S3 z drogą krajową nr 26 [III, IV, 8, 15]. 

 

Tabela 5.26 Dane techniczne punktu wyładunkowego Głazów [VII, 15] 

Nazwa punktu: GŁAZÓW Główna linia kolejowa: 422 

Numer toru 5 

 

Położenie przy: placu i rampie 

Rodzaj rampy boczna 

Powierzchnia [m2] 2595 i 619 

Długość użyteczna 

toru [m] 
418 

Długość frontu 

ładunkowego [m] 
220 i 60 

Uwagi: Brak oświetlenia 
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5.2.2.3.  Punkty wyładunkowe pod inwestycje kolejowo-drogowe 

 

 Stargard Szczeciński 

 

Stargard Szczeciński jest stacją o dużym znaczeniu dla szczecińskiego 

węzła kolejowego. Kończy się tutaj linia nr 202 łącząca wszystkie 

najważniejsze miejscowości na Pomorzu. Rozpoczyna się tu również 

jednotorowa linia nr 411 - biegnącą do Godkowa przez Pyrzyce, po której 

obecnie kursują jedynie pociągi towarowe. Najważniejsza jednak jest linia 

nr 351, która wchodzi w skład magistrali E-59 i łączy stolicę Wielkopolski 

ze Szczecinem. Tory kolejowe przebiegają przez centrum miasta a najbliższa 

do punktu ładunkowego trasa tranzytowa to droga wojewódzka nr 106. Leży 

ona w odległości ok. 1,1 km. Infrastruktura kolejowa jest rozbudowana 

i składa się z kilku torów głównych, manewrowych, postojowych oraz 

bocznic. Ponadto w obrębie kompleksu kolejowego zlokalizowana jest  

duża liczba magazynów, rezerwowych placów ładunkowych oraz 

lokomotywownia. Do obsługi składów towarowych przeznaczony został 

jeden tor boczny prowadzący do rampy. Realna zdolność przeróbcza układu 

towarowego wynosi 3 pociągi na dobę a sumaryczny czas technologiczny 

obróbki podstawionego składu z kruszywem to 600 min [III, IV, 8, 15]. 

 

Tabela 5.27 Dane techniczne punktu wyładunkowego  

Stargard Szczeciński [II, 15] 

Nazwa punktu: STARGARD SZCZECIŃSKI Główna linia kolejowa: 351 

Numer toru 20 

 

Położenie przy: rampie 

Rodzaj rampy czołowo-boczna 

Powierzchnia [m2] 1562 

Długość użyteczna 

toru [m] 
196 

Długość frontu 

ładunkowego [m] 
100 

Uwagi: Brak oświetlenia 
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 Stargard Szczeciński Kluczewo 

 

Drugim punktem wyładunkowym pod inwestycje mieszane (drogowe 

lub kolejowe) jest przelotowa stacja Kluczewo (część miasta Stargardu 

Szczecińskiego), przez którą przebiega jednotorowa linia kolejowa nr 411. 

Trasę tę pokonują jedynie pociągi towarowe, które jadą w kierunku Pyrzyc, 

Głazowa lub do pobliskiej cukrowni. Do obsługi wagonów towarowych 

służą dwa tory boczne, które biegną do rampy. Przy rampie znajduje się 

asfaltowy plac, od którego odchodzi ulica Kolejowa. Najbliższa główna 

trasa, po której poruszać się mogą większe ciężarówki z kruszywem to droga 

wojewódzka nr 106, aby do niej dojechać należy pokonać ponad 

kilometrowy odcinek kierując się na północ. Realna zdolność przeróbcza 

układu towarowego wynosi jeden pociąg na dobę a sumaryczny  

czas technologiczny obróbki podstawionego składu z kruszywem to  

360 minut [III, IV, 8, 15]. 

 

Tabela 5.28 Dane techniczne punktu wyładunkowego  

Stargard Szczeciński Kluczewo [II] 

Nazwa punktu: STARGARD SZCZECIŃSKI KLUCZEWO  Główna linia kolejowa: 411 

Numer toru Brak danych Brak danych 

 

Położenie przy: rampie rampie 

Rodzaj rampy czołowo-boczna czołowo-boczna 

Powierzchnia [m2] 1820 1820 

Długość użyteczna 

toru [m] 
210 120 

Długość frontu 

ładunkowego [m] 
70 4 

Uwagi: 

Długość toru i frontu ładunkowego 

podana w przybliżeniu i brak 

oświetlenia 

 

5.2.2.4. Punkty załadunkowo-wyładunkowe 

 

 Worowo 

 

Worowo to dawna stacja węzłowa, na której odgałęziała się linia 

kolejowa nr 420 do Wysokiej Kamieńskiej (obecnie nieczynna) od głównej 

linii nr 202. Ładownia posiada obecnie 4 tory główne i 2 boczne, które są 
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zabezpieczone wykolejnicami i prowadzą do rampy ładunkowej. Ostatnio 

przeprowadzone zmiany polegały na wyremontowaniu toru głównego 

zasadniczego, dzięki czemu pociągi mogę przejeżdżać przez ten obiekt 

z prędkością do 100 km/h. Punkt załadunkowo-wyładunkowy leży na 

północny-wschód od miejscowości Prusiowo i w odległości ok. 2,2 km od 

drogi wojewódzkiej nr 148. Możliwość korzystania ze stacji posiada 

przedsiębiorca posiadający koncesję na wydobycie kruszywa naturalnego ze 

złoża Mielenko Drawskie V, VI oraz Woliczno III (tak jak w przypadku 

stacji Łobez i Jankowo Pomorskie) [XII, 15, 21]. 

 

Tabela 5.29 Dane techniczne punktu załadunkowo-wyładunkowego  

Worowo [VII, 15] 

Nazwa punktu: WOROWO Główna linia kolejowa: 202 

Numer toru 9 

 

Położenie przy: placu i rampie 

Rodzaj rampy boczna 

Powierzchnia [m2] 1490 i 209 

Długość użyteczna 

toru [m] 
584 

Długość frontu 

ładunkowego [m] 
215 i 20 

Uwagi: Brak 

 

 Łobez 

 

Łobez to jedna z większych stacji przelotowych pełniących funkcję 

załadunkowo-wyładunkową na linii kolejowej nr 202 w powiecie łobeskim. 

Obecnie posiada ona 4 tory główne, z czego tor nr 2 w ostatnich latach 

przeszedł gruntowną modernizacje w ramach remontu tego odcinka linii. 

Oprócz wymienionych torów w skład infrastruktury kolejowej wchodzi 

kilkanaście torów bocznych. Są to miedzy innymi bocznice do pobliskiej 

cegielni, bazy paliw, wyładowani pasz, zakładu zbożowego oraz krochmalni. 

Na samej stacji znajdują się także tory do rampy ładunkowej (tab. 5.30), 

warsztatów i starego magazynu (wszystkie te obiekty znajdują się po 

przeciwnej stronie dworca kolejowego). Ze stacji korzystać może 

przedsiębiorca posiadający koncesję na wydobycie kruszywa naturalnego ze 

złóż Mielenko Drawskie V, VI oraz Woliczno III. Stacja kolejowa  

leży w centrum miasta obok przebiegającej drogi wojewódzkiej nr 151 

(odległość 300 m) [XII, 15, 21]. 
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Tabela 5.30 Dane techniczne punktu załadunkowo-wyładunkowego  

Łobez [VII, 15] 

Nazwa punktu: ŁOBEZ Główna linia kolejowa: 202 

Numer toru 16 

 

Położenie przy: rampie 

Rodzaj rampy boczna 

Powierzchnia [m2] 105 

Długość użyteczna 

toru [m] 
133 

Długość frontu 

ładunkowego [m] 
33 

Uwagi: Brak 

 

 Trąbki 

 

Trąbki to ostatni z wymienionych punktów ładunkowych przeznaczony 

do załadunku lub wyładunku taboru kolejowego w województwie 

zachodniopomorskim. Jest to stacja pośrednia leżąca na linii kolejowej 

nr 202 w powiecie stargardzkim. Oprócz wymienionej rampy ze stacji tej 

biegnie bocznica kolejowa do zakładu przemysłowego, gdzie wydobywa się 

piasek kwarcowy do produkcji cegły wapienno-piaskowej oraz 

w nieznacznej ilości kruszywo naturalne. Obie kopaliny eksploatowane są ze 

złoża Trąbki. Teoretycznie większe urobek kruszywa może być 

przetransportowany za pomocą kolei. Ponadto przez stację przebiega 

nieczynna kolej wąskotorowa (Stara Dąbrowa - Kozy Pomorskie). 

W odległości ok. 1,6 km na północny-zachód od punktu ładunkowego 

przebiega tranzytowa droga DK 20 [XII, 15, 21]. 

 

Tabela 5.31 Dane techniczne punktu załadunkowo-wyładunkowego Trąbki [VII] 

Nazwa punktu: TRĄBKI Główna linia kolejowa: 202 

Numer toru Brak danych 

 

Położenie przy: rampie 

Rodzaj rampy czołowo-boczna 

Powierzchnia [m2] 700 

Długość użyteczna 

toru [m] 
800 

Długość frontu 

ładunkowego [m] 
75 i 4 

Uwagi: Brak oświetlenia 
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 Biały Bór 

 

Biały Bór to przelotowa stacja załadunkowo-wyładunkowa leżąca na 

linii kolejowej nr 405. Punkt ten leży w pobliżu granicy województwa 

zachodniopomorskiego i pomorskiego. Jest to pierwsza mijanka na odcinku 

Szczecinek - Słupsk, podlegająca pod system radiowego prowadzenia ruchu. 

Znajdują się tu 2 tory mijankowe, po których ruch pociągów odbywa się 

jednokierunkowo (obowiązuje ruch prawostronny). Oprócz nich w skład 

infrastruktury kolejowej wchodzą jeszcze 2 tory ładunkowe, z których jeden 

wykorzystywany jest do załadunku drewna. Dojazd do stacji jest korzystny - 

niedaleko obok linię kolejową przecina droga krajowa nr 25, od której 

odchodzi droga dojazdowa do stacji i placu ładunkowego (ok. 300 m). 

Opisywany punkt potencjalnie obsługiwany może być przez właściciela 

pobliskiej kopalni na złożu Biały Dwór. Posiada on własny sprzęt do 

załadunku i wyładunku składu towarowego. Transport kruszywa z kopalni 

do punktu odbywać się może za pomocą ciężarówek. Muszą one pokonać 

5,3 km odcinek drogi kierując się na południowy-wschód przez miejscowość 

Biały Bór [XII, 15, 21]. 

 

Tabela 5.32 Dane techniczne punktu załadunkowo-wyładunkowego  

Biały Bór [VII, 15] 

Nazwa punktu: BIAŁY BÓR Główna linia kolejowa: 405 

Numer toru 4 

 

Położenie przy: placu 

Rodzaj rampy brak 

Powierzchnia [m2] 2442 

Długość użyteczna 

toru [m] 
190 

Długość frontu 

ładunkowego [m] 
185 

Uwagi: 
Brak sprawnego 

oświetlenia 
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 Jankowo Pomorskie 

 

Jankowo Pomorskie to niewielka przelotowa stacja załadunkowo-

wyładunkowa leżąca na linii kolejowej nr 210 w powiecie drawskim. Ze 

względu na znaczenie militarne (odchodzi stąd dwutorowa bocznica 

obsługujące pobliski poligon) cześć torów została wyremontowana ze 

środków NATO. Ponadto w pobliżu samej stacji znajduje się kilkanaście 

dużych kopalni wydobywających kruszywo naturalne oraz zakłady 

przemysłowe produkujące wyroby betonowe oraz masę bitumiczną. 

Potencjalnie mogą one wykorzystać transport kolejowy do przewozu swoich 

produktów. Są to zakłady górnicze na złożach Mielenko Drawskie V, 

Mielenko Drawskie VI, Woliczno III, Woliczno W i Woliczno SW. Do 

załadunku taboru wykorzystać można 3 rampy z przyległymi placami oraz 

4 tory boczne. Dojazd z poszczególnych żwirowni do punktów ładunkowych 

waha się od 1,7 km (złoże Woliczno III) do 4,5km (Mielenko Drawskie V). 

Dodatkową zaletą stacji jest bliskie położenie względem drogi krajowej 

nr 20 (około 200 m) [XII, 15, 21]. 

 

Tabela 5.33 Dane techniczne punktu załadunkowo-wyładunkowego  

Jankowo Pomorskie [VII, 15] 

Nazwa punktu: JANKOWO POMORSKIE Główna linia kolejowa: 210 

Numer toru 5 6 201 202 

Położenie przy: rampie rampie rampie rampie 

Rodzaj rampy boczna czołowo-boczna czołowo-boczna czołowo-boczna 

Powierzchnia [m2] 125 711 1725 9320 

Długość użyteczna 

toru [m] 
775 488 709 704 

Długość frontu 

ładunkowego [m] 
33 90 228 220 

Uwagi: Brak 
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 Mieszkowice 

 

Mieszkowice to mała przelotowa stacja załadunkowo-wyładunkowa 

leżąca na linii kolejowej nr 273 w powiecie gryfińskim. Do obsługi 

wagonów towarowych służą tu dwa tory ładunkowe leżące wzdłuż 

betonowego placu ładunkowego i rampy. Oba te obiekty zlokalizowane są 

po tej samej stronie, co dworzec kolejowy. Na północ od punktu 

ładunkowego przebiega droga wojewódzka nr 126 a na wschód przez 

centrum miasta droga krajowa nr 31. W obu przypadkach dojazd do tych 

szlaków tranzytowych nie przekracza 650m i polega na pokonaniu jednej lub 

dwóch ulic miejskich (Dworcowa i Łączna). Opisywany punkt może być 

potencjalnie wykorzystywany przez właściciela pobliskiej kopalni na złożu 

Chełm Górny I. [XII, 15, 21]. 

 

Tabela 5.34 Dane techniczne punktu załadunkowo-wyładunkowego 

Mieszkowice [VII, 15] 

Nazwa punktu: MIESZKOWICE Główna linia kolejowa: 273 

Numer toru 7 9 

 

Położenie przy: rampie placu 

Rodzaj rampy czołowo-boczna brak 

Powierzchnia [m2] 216 2453 

Długość użyteczna 

toru [m] 
80 355 

Długość frontu 

ładunkowego [m] 
60 345 

Uwagi: Brak oświetlenia 

 

 Goleniów 

 

Goleniów to wyładunkowo-załadunkowa stacja węzłowa położona na 

linii kolejowej nr 401. Z tego miejsca odgałęzia się jednotorowa linia 
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kolejowa 402 do Kołobrzegu. Stacja w Goleniowie posiada 4 tory główne, 

z których 3 znajdują się przy peronach stacyjnych. Oprócz nich 

infrastrukturę kolejową tworzy 8 dodatkowych torów bocznych, w tym 

bocznica do przedsiębiorstwa Swedwood Polska. Tory szlakowe w ostatnim 

czasie przeszły gruntową naprawę i do użytku oddano nowoczesną 

nastawnię wyposażoną w komputerowe urządzenia SRK. Jedynym 

utrudnieniem na stacji jest łuk tuż przed mostem na rzece Ina, który 

ogranicza znacząco prędkość pociągów nadjeżdżających od strony Rurki. Do 

obsługi wagonów towarowych w miejscu tym służą 4 tory boczne. Dwa 

z nich biegną do utwardzonego (asfaltowego) placu ładunkowego, na którym 

składowanych jest opał. Dwa kolejne tory prowadzą do rampy czołowo-

bocznej zlokalizowanej obok dworca.W pobliżu stacji (400 m) przebiega 

droga wojewódzka nr 113 (dojazd do placu - ul. 1 Brygady Legionów, 

dojazd do rampy - ul. Kazimierza Pułaskiego). Opisywany punkt 

potencjalnie wykorzystywany może być przez właścicieli pobliskich kopalń 

na złożach Mosty, Ciechno i Danowo. Wszystkie kopalnie leżą na wschód 

od centrum miasta i trasa dojazdu do punktu ładunkowego waha się od 

3,6 km (złoże Ciechno) do prawie 10 km (złoże Danowo) [XII, 15, 21]. 

 

Tabela 5.35 Dane techniczne punktu załadunkowo-wyładunkowego 

Goleniów [VII, 15] 

Nazwa punktu: GOLENIÓW Główna linia kolejowa: 401 

Numer toru 10 11 12 23 

 

Położenie 

przy: 
rampie placu rampie placu 

Rodzaj rampy czołowo-boczna brak czołowo-boczna brak 

Powierzchnia 

[m2] 
900 1322 900 1322 

Długość 

użyteczna toru 

[m] 

90 328 120 225 

Długość 

frontu 

ładunkowego 

[m] 

5 i 40 267 30 160 

Uwagi: 
Brak oświetlenia, dane do torów przy rampie  

podane są w przybliżeniu 
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 Dalęcino 

 

Dalęcino to pierwsza przelotowa stacja załadunkowo-wyładunkowa 

leżąca na linii kolejowej nr 404 w powiecie szczecineckim. Znajdują się 

tutaj dwa tory główne, które przystosowane są do mijania się pociągów. 

Oprócz nich w skład infrastruktury kolejowej wchodzą jeszcze 2 tory 

boczne, które przylegają do rampy ładunkowej, ale obecnie nie są 

eksploatowane. Rampa czołowo-boczna znajduje się przy dworcu i dawnym 

magazynie. Ponadto na zdjęciach umieszczonych na portalach poświęconych 

tematyce kolejowej można zaobserwować latarnie, jednak nie można 

stwierdzić czy są one sprawne. Kierując się na północ drogą asfaltową lub na 

wschód nieutwardzoną szosą dojechać można do drogi krajowej nr 11 

(odległości ok. 3,1km). Opisywany punkt potencjalnie wykorzystywany 

może być przez właściciela pobliskiej kopalni na złożu Parsęcko. Trasa 

z kopalni do stacji wynosi ok. 2,2km [XII, 15, 21]. 

 

Tabela 5.36 Dane techniczne punktu załadunkowo-wyładunkowego  

Dalęcino [VII] 

Nazwa punktu: DALĘCINO Główna linia kolejowa: 404 

Numer toru 7 9 

Położenie przy: rampie rampie 

Rodzaj rampy czołowo-boczna czołowo-boczna 

Powierzchnia [m2] 300 300 

Długość użyteczna toru [m] 250 50 

Długość frontu ładunkowego [m] 25 20 

Uwagi: 
Długość użyteczna toru i frontu ładunkowego  

jest podana w przybliżeniu 
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5.2.2.5. Punkty prognostyczne 

 

 Sławno 

 

Sławno to niegdyś duża stacja węzłowa, z której do 1945 roku 

rozchodziło się aż sześć linii kolejowych w kierunku: Ustki, Korzybia, 

Koszalina, Słupska, Darłowa oraz wąskotorowa do Jacinek i Palanowa 

(przebudowana w latach 30. na normalnotorową). Obecnie stację przecina 

jedna czynna i zelektryfikowana linia kolejowa nr 202. Mimo likwidacji 

większości torów infrastruktura kolejowa jest rozbudowana. Stacja posiada 

aż 15 torów. Regularnie używanych jest tylko 7, z czego dwa biegną obok 

placu przeładunkowego. Ponadto od stacji odgałęzia się bocznica do 

zakładów drzewnych - obecnie nieużywana. Punkt ładunkowy leży 

w centrum miasta. W odległości 400 m i w kierunku południowo-

wschodnim od stacji znajduje się węzeł drogowy łączący drogę wojewódzką 

nr 205 z krajową nr 6 [III, IV, 13, 15]. 

 

Tabela 5.37 Dane techniczne punktu prognostycznego Sławno [VII] 

Nazwa punktu: SŁAWNO Główna linia kolejowa: 202 

Numer toru 
Położenie 

przy: 
Rodzaj rampy 

Powierzchnia 

[m2] 

Długość użyteczna 

toru [m] 

Długość frontu 

ładunkowego [m] 

Brak danych placu brak 799 390 254 

Uwagi: Brak oświetlenia 

 

 

 Skibno 

 

Punkt ładunkowy w miejscowości Skibno jest stacją przelotową leżącą 

na linii kolejowej nr 202. Jest to obiekt prognostyczny leżący przed 

Koszalinem od strony Sławna. Można do niego dojechać drogą wojewódzką 

nr 203 (trasa dojazdu wynosi ponad 2,3km). Przez stacje przebiegają 3 tory 

główne, z których dwa znajdują się przy peronach. Oprócz nich istnieje 

także kilka torów bocznych obsługujących: plac ładunkowy, rampę  
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oraz tor odstawczy dla drezyny - obecnie nieużywany. Od strony  

Koszalina odgałęzia się także bocznica do przesypowni cementu - często 

eksploatowana. Ponadto obok placu ładunkowego znajduje się magazyn oraz 

duży plac składowy, na którym magazynuje się drewno [III, IV, 13, 15]. 

 

Tabela 5.38 Dane techniczne punktu prognostycznego Skibno [VII, 15] 

Nazwa punktu: SKIBNO Główna linia kolejowa: 202 

Numer toru 10 12 

 

Położenie przy: placu placu 

Rodzaj rampy brak brak 

Powierzchnia [m2] 13196 13196 

Długość użyteczna 

toru [m] 
410 410 

Długość frontu 

ładunkowego [m] 
380 380 

Uwagi: Brak oświetlenia 

 

 Koszalin 

 

Obiekt w Koszalinie to stacja węzłowa, przez którą przebiega linia 

kolejowa nr 202, oraz kończy się linia nr 402 biegnąca od strony 

Kołobrzegu. W miejscu tym swój początek ma również wąskotorowa linia 

kolejowa do Manowa. Jest to punkt prognostyczny. Do obsługi składów 

towarowych obiekt ten posiada bogatą infrastrukturę ładunkową. Jeden 

z placów i dwie rampy znajdują się na przeciwko dworca kolejowego. 

Wszystkie obiekty są oświetlone, dzięki czemu można dokonywać 

wyładunku lub rozładunku wagonów w porach nocnych. Ponadto od 

głównego kompleksu kolejowego odchodzi szereg bocznic biegnących do 

warsztatów, magazynów i fabryk. Stan torów głównych jest dobry 

a podtorze wygląda na niedawno wymienione. Punkt ładunkowy leży 

w południowo-wschodniej części miasta – w pobliżu spotykają się dwie 

drogi krajowe – DK 6 i 11 (ok. 200m). Do części towarowej można dojechać 

miedzy innymi ulicami Żwirki i Wigury oraz Mieszka I [III, IV, 13, 15]. 
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Tabela 5.39 Dane techniczne punktu prognostycznego Koszalin [II, 15] 

Nazwa punktu: KOSZALIN Główna linia kolejowa: 202 

Numer 

toru 

Położenie 

przy: 
Rodzaj rampy 

Powierzchnia 

[m2] 

Długość 

użyteczna 

toru [m] 

Długość 

frontu 

ład. [m] 

 

25 

placu  

(dr. ład.) 

 i rampie 

boczna 3875 i 544 166 120 

39 rampie czołowo-boczna 360 155,4 150 

41 rampie czołowa 360 175,3 4 

43 rampie czołowa 360 241,2 4 

45 rampie czołowo-boczna 360 357 22 

47 placu brak 6400 346 300 

67 placu brak 628 95 27 

Uwagi: Brak 

 

 Ulikowo 

 

Ulikowo to przedostania przed Stargardem Szczecińskim, niewielka 

stacja węzłowa na czynnej linii kolejowej nr 202. Odgałęzia się stąd 

w stronę Piły jednotorowa i niezelektryfikowana linia nr 403. Prognostyczny 

punkt ładunkowy posiada cztery tory główne i 2 boczne do obsługi ruchu 

towarowego. Wagony kolejowe rozładować można przy palcu ładunkowym 

i rampie. Oba wymienione obiekty znajdują się w pobliżu małego dworca. 

Ulikowo jest siódmą tego typu stacją w powiecie stargardzkim. Znajduje się 

ona na zachód od miejscowości i w odległości około 3 kilometrów od drogi 

krajowej nr 20 [III, IV, 13, 15]. 

 

Tabela 5.40 Dane techniczne punktu prognostycznego Ulikowo [VII] 

Nazwa punktu: ULIKOWO Główna linia kolejowa: 202 

Numer toru brak danych 
brak 

danych 

 

Położenie przy: rampie placu 

Rodzaj rampy czołowo-boczna brak 

Powierzchnia [m2] 1000 3500 

Długość użyteczna 
toru [m] 

120 500 

Długość frontu 
ładunkowego [m] 

100 i 5 170 

Uwagi: Powierzchnia i długości podane w przybliżeniu 
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 Drawsko Pomorskie 

 

Drawsko Pom. to zamknięta stacja pasażerska dla potrzeb technicznych, 

na której funkcjonuje ładownia. Znajduje się ona w południowej części 

miasta. W odległości ok. 900 m przebiega droga krajowa nr 20, do której 

można dojechać ulicą Dworcową i Kolejową. Na stacji znajduje się kilka 

bocznic, które odgałęziają się od torów szlakowych. Prowadzą one do 

utwardzonych i oświetlonego placu i ramp. Tor nr 4 biegnie w pobliżu 

elewatora zbożowego i często jest obsługiwany przez pobliski zakład rolny. 

Ponadto od toru nr 5 odchodzi kolejna bocznica, która prowadzi do składu 

węgla. Drawsko bardziej niż ze stacji znane jest z istnienia poligonu 

wojskowego, w związku z którym przez stacje przechodzi trasa składów 

wojskowych do bocznicy szlakowej w Jankowie Pomorskim [III, IV, 15]. 

 

Tabela 5.41 Dane techniczne punktu prognostycznego  

Drawsko Pomorskie [VII, 15] 

Nazwa punktu: DRAWSKO POMORSKIE Główna linia kolejowa: 210 

Numer 

toru 
Położenie przy: Rodzaj rampy 

Powierzchnia 

[m2] 

Długość użyteczna 

toru [m] 

Długość frontu 

ładunkowego [m] 

4 rampie boczna 1743 617 265 

5 placu i rampie czołowo-boczna 2750 340 210 i 5 

Uwagi: Dane dla toru nr 5 są podane w przybliżeniu 

 

 

 Złocieniec 

 

Prognostyczny punkt ładunkowy w Złocieńcu to średniej wielkości 

stacja węzłowa, którą przecina linia kolejowa nr 210 i 410 (czynna tylko 

w kierunku Mirostowic). Sam obiekt leży we wschodnio-centralnej części 

miasta w pobliżu (400 m) drogi krajowej nr 20. Ze względu na węzłowy 

charakter stacji sieć kolejowa jest rozbudowana i posiada kilka torów 

głównych oraz bocznych. Do obsługi wagonów wykorzystywane są 

3 bocznice biegnące w stronę utwardzonych i oświetlonych placów 

ładunkowych. Oprócz wymienionych punktów eksploatacyjnych na terenie 
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kompleksu znajduje się parowozownia, magazyny ekspedycji towarowej  

i 2 wieże ciśnień. Do stacji dojechać można ul. Dworcową [III, IV, 13, 15]. 

 

Tabela 5.42 Dane techniczne punktu prognostycznego Złocieniec [VII, 15] 

Nazwa punktu: ZŁOCIENIEC Główna linia kolejowa: 210 

Numer 

toru 

Położenie 

przy: 

Rodzaj 

rampy 

Powierzchnia 

[m2] 

Długość użyteczna 

toru [m] 

Długość frontu 

ładunkowego [m] 

11 placu brak 1267 231 226 

13 placu brak 1544 126 156 

15 placu brak 1544 45 156 

Uwagi: Brak 

 

 

 Czaplinek 

 

Czaplinek to obecnie przelotowa stacja na linii kolejowej nr 210 

pomiędzy Złocieńcem a Łubowem w powiecie drawskim. Dawniej 

odgałęziała się stąd linia kolejowa do Jastrowie - obecnie zlikwidowana. Do 

obsługi pociągów towarowych służą 2 tory boczne - jeden przy ramie i drugi 

przy obszernym i utwardzonym placu ładunkowym. Teren w pobliżu 

bocznic jest oświetlony. Na zachód od stacji biegnie droga wojewódzka 

nr 177 a na wschód nr 163. Łatwiej i bliżej dojechać można do tej pierwszej 

(prosta droga biegnąca obok rampy, długość trasy ok. 600 m) [III, IV, 15]. 

 

Tabela 5.43 Dane techniczne punktu prognostycznego Czaplinek [VII, 15] 

Nazwa punktu: CZAPLINEK Główna linia kolejowa: 210 

Numer toru 5 20 

 

Położenie przy: rampie placu 

Rodzaj rampy czołowa brak 

Powierzchnia [m2] 6 4144 

Długość użyteczna 

toru [m] 
44 568 

Długość frontu 

ładunkowego [m] 
2 50 

Uwagi: Brak 
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 Łubowo 

 

Łubowo to dawna stacja węzłowa, w przeszłości rozpoczynała się tutaj 

krótka linia nr 425 do Bornego Sulinowa. Obecnie linia ta miejscami już nie 

istnieje, a przy wjeździe do Łubowa postawiony został kozioł oporowy. 

Jedyna czynna linia kolejowa to 210. Jeśli chodzi o infrastrukturę kolejową 

to stacja posiada 4 tory główne. Wskutek zamknięcia toru nr 2 ruch w tym 

miejscu jest utrudniony. Pociągi nadjeżdżające od strony Szczecinka 

przyjmowane są na tor nr 3, zaś od Złocieńca na pozostałe dwa tory. Oprócz 

torów głównych istnieją tu jeszcze bocznice prowadzące do ramp i dróg 

ładunkowych (dwa place pełnią funkcję składu na drewno). Ponadto od 

strony Złocieńca znajduje się garaż na drezyny. Stacja jest jednym z dwóch 

punktów prognostycznym w powiecie szczecineckim (dwa inne punkty 

pełnią funkcję załadunkowo-wyładunkową). Dojechać do niej można drogą 

krajową nr 20, która biegnie w pobliżu (ok. 300 m) [III, IV, 13, 15]. 

 

Tabela 5.44 Dane techniczne punktu prognostycznego Łubowo [VII, 15] 

Nazwa punktu: ŁUBOWO Główna linia kolejowa: 210 

Numer toru 5 6 8 

Położenie przy: placu rampie rampie 

Rodzaj rampy brak czołowo-boczna czołowo-boczna 

Powierzchnia [m2] 3000 1085 1085 

Długość użyteczna 

toru [m] 
332 622 45 

Długość frontu 

ładunkowego [m] 
257 125 125 

Uwagi: Przy torze nr 5 brakuje oświetlenia 
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 Szczecinek 

 

Szczecinek to największa stacja węzłowa w powiecie szczecineckim. 

W miejscu tym spotykają się 3 czynne linie kolejowe (210, 404 i 405) 

biegnące w kierunku: Stargardu, Chojnic, Kołobrzegu, Ustki i Piły. Sieć 

kolejowa na stacji jest rozbudowana i składa się z kilkunastu torów 

głównych, manewrowych, postojowych i bocznych. Do obsługi pociągów 

towarowych służą 3 bocznice obsługujące trzy place ładunkowe i rampę 

czołową. Na terenie kompleksu znajduje się magazyn, lokomotywownia 

z obrotnicą kolejową oraz warsztaty i biura. Po przeciwnej stronie dworca 

swoje tory boczne posiada fabryka specjalizująca się w produkcji płyt MDF. 

Punkt ładunkowy zlokalizowany jest w południowo-wschodniej części 

miasta (obszar przemysłowy) obok ronda (400 m), gdzie spotykają się drogi 

krajowe nr 11 i 20 [III, IV, 13, 15]. 

 

Tabela 5.45 Dane techniczne punktu prognostycznego Szczecinek [VII, 15] 

Nazwa punktu: SZCZECINEK Główna linia kolejowa: 210 

Numer toru 63 65 71 

Położenie przy: placu i rampie placu placu i rampie 

Rodzaj rampy czołowo brak czołowo 

Powierzchnia [m2] 665 i 777 368 1400 i 777 

Długość użyteczna toru 

[m] 
134 121 127 

Długość frontu 

ładunkowego [m] 
133 i 5 46 120 

Uwagi: 
Oświetlony jest tylko plac przy torze nr 63 

(rampa nie) i tor nr 65 
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 Boleszkowice 

 

Boleszkowice to pierwsza przelotowa stacja prognostyczna na linii 

kolejowej nr 273 w województwie zachodniopomorskim. Leży ona 2,5 km 

na północny-zachód od miejscowości Boleszkowice. W pobliżu punktu 

ładunkowego (w odległości 400 m) przebiega droga krajowa nr 31. 

Infrastrukturę kolejową do obsługi wagonów towarowych tworzy 1 tor 

boczny, wzdłuż którego leży oświetlony plac i rampa ładunkowa. Do obsługi 

przeładunku cystern służy dodatkowa bocznica, która jest oświetlona 

i zadaszona [III, IV, 13, 15]. 

 

Tabela 5.46 Dane techniczne punktu prognostycznego  

Boleszkowice [VII, 15] 

Nazwa punktu: BOLESZKOWICE Główna linia kolejowa: 273 

Numer toru 5 

 

Położenie przy: placu i rampie 

Rodzaj rampy czołowo-boczna 

Powierzchnia [m2] 3440 i 232 

Długość użyteczna 

toru [m] 
346 

Długość frontu 

ładunkowego [m] 
184 

Uwagi: Brak 

 

 Godków 

 

Godków to prognostyczny punkt ładunkowy w powiecie gryfińskim. 

Była to kiedyś stacja węzłowa, przez którą przebiegały linie kolejowe nr 273 

oraz 411 z Siekierek do Stargardu Szczecińskiego. Obecnie jest czynna tylko 

ta pierwsza. Mimo rozbudowanej infrastruktury kolejowej obiekt ten 

wygląda na opuszczony i zaniedbany. Fatalny stan przedstawiają 

zabudowania gospodarcze - lokomotywownia oraz magazyn ekspedycji 

towarowej. Do obsługi wagonów towarowych służy tor nr 102, który biegnie 
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w stronę nieoświetlonego placu ładunkowego i rampy. Równolegle do linii 

kolejowej nr 273 w odległości ok. 200 m biegnie droga krajowa nr 31, która 

przecina tory kolejowe przy wjeździe na stację od strony Witnicy 

Chojeńskiej [III, IV, 13, 15]. 

 

Tabela 5.47 Dane techniczne punktu prognostycznego Godków [II, 15] 

Nazwa punktu: GODKÓW Główna linia kolejowa: 273 

Numer toru 102 

 

Położenie przy: placu i rampie 

Rodzaj rampy czołowo-boczna 

Powierzchnia [m2] 1426 i 379 

Długość użyteczna 

toru [m] 
56 

Długość frontu 

ładunkowego [m] 
46 

Uwagi: Brak oświetlenia 

 

 Dolna Odra 

 

Dolna Odra to stacja przelotowa na linii kolejowej 273 w powiecie 

gryfińskim, która w przyszłości może być wykorzystywana, jako punkt 

załadunkowo-wyładunkowy (punkt prognostyczny). Obiekt ten zbudowany 

został w latach 70. dla transportu węgla do powstałej tutaj elektrowni. 

Pierwotna stacja znajdowała się kilometr wcześniej we wsi Nowe Czarnowo 

i została zlikwidowana w czasie budowy elektrowni. Obecnie stacja posiada 

aż 7 torów głównych, z czego pięć tworzy grupę towarową, z której 

odchodzi bocznica do elektrowni. Od strony Gryfina znajduje się 1 tor 

wyciągowy a przed grupą towarową zlokalizowany został dwu krawędziowy 

peron wysypowy. Najbliższa droga główna, którą mogą wykorzystać 

ciężarówki przewożące kruszywo to trasa krajowa nr 31 - biegnie wzdłuż 

torów po stronie wschodniej w odległości ok. 200 m [III, IV, 13, 15]. 
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Tabela 5.48 Dane techniczne punktu prognostycznego Dolna Odra [VII, 15] 

Nazwa punktu: DOLNA ODRA Główna linia kolejowa: 273 

Numer toru 18 

 

Położenie przy: 
placu  

(drodze ładunkowej) 

Rodzaj rampy brak 

Powierzchnia [m2] 5150 

Długość użyteczna 

toru [m] 
656 

Długość frontu 

ładunkowego [m] 
562 

Uwagi: Brak oświetlenia 

 

 Szczecin Podjuchy 

 

Szczecin Podjuchy to ostania prognostyczna stacja kolejowa przy 

wjeździe na teren Szczecińskiego Węzła Kolejowego. Mimo likwidacji 

części torów nadal pełni ważną funkcję w prowadzeniu ruchu pociągów. 

W miejscu tym główna linia kolejowa 273 przechodzi w dwa jednotorowe 

szlaki. Pierwszy z nich biegnie w stronę zwodzonego mostu na Regalicy 

a następnie do centrum Szczecina (portu i dworca głównego). Natomiast 

drugi odcinek oznaczony, jako linia kolejowa nr 428 biegnie w stronę stacji 

Szczecin Dąbie. Po likwidacji części torów obecnie stacja posiada 

6 przelotowych torów głównych i 3 tory przebiegowe z wjazdem tylko 

z jednej strony. Do obsługi wagonów towarowych służą 3 tory boczne. Dwa 

prowadzą do rampy zlokalizowanej obok dworca i magazynu a trzeci do 

nieutwardzonego obszernego placu ładunkowego znajdującego się po 

przeciwnej stronie. Na wschód od stacji równolegle do magistrali kolejowej 

biegnie droga krajowa numer 31 w odległości około 100 m [III, IV, 13, 15]. 
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Tabela 5.49 Dane techniczne punktu prognostycznego  

Szczecin Podjuchy [VII, 15] 

Nazwa punktu: SZCZECIN PODJUCHY Główna linia kolejowa: 273 

Numer toru 5 7 30 

 

Położenie 

przy: 
placu i rampie placu i rampie placu 

Rodzaj rampy czołowo-boczna czołowo-boczna brak 

Powierzchnia 

[m2] 
1206 i 104 1206 i 104 11250 

Długość 

użyteczna toru 

[m] 

255 255 1089 

Długość 

frontu ład. [m] 
175 175 700 

Uwagi: Oświetlony tylko tor nr 30 

 

 

 Szczecin Port Centralny 

 

Szczecin Port Centralny to druga, co do wielkości stacja kolejowa 

w Polsce i największa w województwie zachodniopomorskim, która ma 

połączenie z portem. Przez stację przebiega linia kolejowa nr 273, która 

łączy Wrocław ze Szczecinem. Infrastruktura kolejowa na tym obszarze jest 

obszernie rozbudowana i zajmuje kilka kilometrów kwadratowych. 

Kompleks kolejowy składa się z kilkudziesięciu torów głównych, 

manewrowych, postojowych, bocznic biegnących do nabrzeży oraz basenów 

portowych, urządzeń rozładunkowych (żurawie, suwnice), placów 

składowych, elewatorów, ramp oraz budynków gospodarczych-

przemysłowych (magazyny, biura, wagonownia, lokomotywownia 

i warsztaty). Ponadto od stacji tej odchodzi szereg bocznic szlakowych 

(nr 990 - 995) i łącznice kolejowe (nr 854 i 855). Podane w tabeli tory 

rozładunkowe znajdują się w pobliżu lokomotywowni (zachodnia części 

kompleksu towarowego). Dojechać do nich można drogą krajową nr 10, 

która biegnie w odległości ok. 400m [III, IV, 13, 15]. 
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Tabela 5.50 Dane techniczne punktu prognostycznego  

Szczecin Port Centralny [II, 15] 

Nazwa punktu: SZCZECIN PORT CENTRALNY Główna linia kolejowa: 273 

Numer toru 678 679 

 

Położenie przy: placu placu 

Rodzaj rampy brak brak 

Powierzchnia [m2] 4753 4753 

Długość użyteczna 

toru [m] 
642 461 

Długość frontu 

ładunkowego [m] 
320 320 

Uwagi: Brak oświetlenia 

 

 Rębusz 

 

Rębusz to jeden z trzech punktów ładunkowych (prognostycznych) 

w powiecie choszczeńskim. Jest to mała stacja przelotowa leżąca na linii 

kolejowej nr 351. Posiada cztery tory główne i dwa boczne prowadzące do 

rampy i placu. Obydwa obiekty ładunkowe znajdują się po przeciwnej 

stronie dworca i magazynu towarowego i są oświetlone (możliwe jest 

prowadzenie prac załadunkowo-wyładunkowych w porach nocnych). 

Najbliższa droga wojewódzka nr 160 znajduje się w odległości około 6,1 km 

od stacji w kierunku południowo-wschodnim [III, IV, 13, 15]. 

 

Tabela 5.51 Dane techniczne punktu prognostycznego Rębusz [VII, 15] 

Nazwa punktu: RĘBUSZ Główna linia kolejowa: 351 

Numer toru 7 9 

 

Położenie przy: placu rampie 

Rodzaj rampy brak boczna 

Powierzchnia [m2] 1200 780 

Długość użyteczna 

toru [m] 
304 49 

Długość frontu 

ładunkowego [m] 
150 50 

Uwagi: Brak 
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 Słonice 

 

Słonice to druga prognostyczna stacja ładunkowa za Rębuszem na 

szybkiej linii kolejowej nr 351 od strony Poznania. Na stacji znajdują się 

4 tory główne i jeden boczny, który prowadzi do nieużywanej od dawna 

rampy (porośnięta trawą, uszkodzony w wielu miejscach betonowy skraj) 

i nieutwardzonej drogi ładunkowej. Dawniej omawiany tor biegł również 

w okolice magazynu pod rampę czołowo-boczną. Najbliższa droga 

wojewódzka nr 160 znajduje się w odległości ok. 5,7 km od stacji 

w kierunku północno-wschodnim [III, IV, 13, 15]. 

 

Tabela 5.52 Dane techniczne punktu prognostycznego Słonice [VII, 15] 

Nazwa punktu: SŁONICE Główna linia kolejowa: 351 

Numer toru 5 

 

Położenie przy: placu i rampie 

Rodzaj rampy boczna 

Powierzchnia [m2] 2988 i 1024 

Długość użyteczna 

toru [m] 
376 

Długość frontu 

ładunkowego [m] 
380 i 100 

Uwagi: Brak 

 

 Kolin 

 

Kolin to niewielka, przelotowa stacja przed Stargardem Szczecińskim, 

przez którą przebiega zmodernizowana, szybka linia kolejowa nr 351 

(Poznań-Szczecin). Jest to typowy mały posterunek, służący do 

wyprzedzania i krzyżowania pociągów. W sumie przez stacje przebiegają 

4 tory główne. Oprócz nich istnieje kilka torów bocznych prowadzących do 

rampy ładunkowej i sekcji zasilania. Teren eksploatacyjny jest oświetlony. 

Mankamentem dla prognostycznego punktu ładunkowego jest jego 

skomunikowanie z drogą posiadającą odpowiednie parametry nośności. 

Najbliższa droga wojewódzka nr 106 znajduje się na zachód od stacji 

w odległości ponad 10 km [III, IV, 13, 15]. 
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Tabela 5.53 Dane techniczne punktu prognostycznego Kolin [VII, 15] 

Nazwa punktu: KOLIN Główna linia kolejowa: 351 

Numer toru 5 7 

 

Położenie przy: rampie rampie 

Rodzaj rampy czołowo-boczna czołowo-boczna 

Powierzchnia [m2] 500 500 

Długość użyteczna 

toru [m] 
640 50 

Długość frontu 

ładunkowego [m] 
55 5 

Uwagi: Brak 

 

 Kliniska Wielkie 

 

Kliniska Wielkie to prognostyczna stacja załadunkowo-wyładunkowa 

leżąca na linii kolejowej nr 401 pomiędzy Szczecinem Dąbie a Goleniowem. 

Posiada ona 3 tory główne, z których dwa stanowią tory przy peronach 

i jeden odstawczy dla składów towarowych. Oprócz wymienionych torów 

głównych na stacji znajdują się również tory boczne, które obsługują rampę 

i składowisko drewna. Większość torów szlakowych (poza torem nr 1) 

została zmodernizowana. Celem remontu torowiska było zwiększenie 

dopuszczalnej prędkości rozkładowej. Na zachód od stacji i wzdłuż  

torów biegnie przebudowana droga krajowa – obecnie ekspresowa S3  

(około 300 m) [III, IV, 13, 15]. 

 

Tabela 5.54 Dane techniczne punktu prognostycznego Kliniska Wielkie [VII, 15] 

Nazwa punktu: KLINISKA WIELKIE Główna linia kolejowa: 401 

Numer toru 6 7 

 

Położenie przy: 
placu (drodze 

ładunkowej) i rampie 
rampie 

Rodzaj rampy czołowa czołowo-boczna 

Powierzchnia [m2] 800 i 328 159 

Długość użyteczna 

toru [m] 
254 394 

Długość frontu 

ładunkowego [m] 
254 394 

Uwagi: 

Brak oświetlenia, dodatkowo przy torze nr 7 

jest plac ładunkowy pełniący funkcję 

składu na drewno (jest zajęty) 



 

153 

 

 Rokita 

 

Rokita to niewielka przelotowa stacja prognostyczna leżąca na linii 

kolejowej nr 401 pomiędzy Goleniowem a Wysoką Kamieńską. Przez obiekt 

stacyjny przebiegają 4 tory główne w dobrym stanie technicznym. Do 

obsługi ruchu towarowego służy kilka bocznic prowadzących do dwóch 

placów ładunkowych. Plac od strony Wysokiej Kamieńskiej 

wykorzystywany jest do załadunku drewna, natomiast drugi plac w pobliżu 

stacji kolejowej może być bez przeszkód wykorzystywany do 

magazynowania kruszywa łamanego i naturalnego (potwierdza to zdjęcie 

satelitarne). Na zachód od stacji, w odległości około 5,4km biegnie droga 

krajowa nr 3 [III, IV, 13, 15]. 

 

Tabela 5.55 Dane techniczne punktu prognostycznego Rokita [VII, 15] 

Nazwa punktu: ROKITA Główna linia kolejowa: 401 

Numer toru 6 8 

 

Położenie przy: placu placu 

Rodzaj rampy brak brak 

Powierzchnia [m2] 1800 720 

Długość użyteczna 

toru [m] 
510 160 

Długość frontu 

ładunkowego [m] 
300 120 

Uwagi: Brak oświetlenia 

 

 Wałcz 

 

Wałcz to jedyna stacja węzłowa w powiecie wałeckim. Spotykają się tu 

linie kolejowe biegnące z różnych kierunków. Najważniejszą i jedyną 

czynną trasą jest linia nr 403. Szlaki biegnące od strony Krzyża (linia 
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nr 412) i Płytnicy są w całości lub w części zlikwidowane, natomiast tor od 

strony Wierzchowa Pomorskiego (linia nr 416) zamknięty. Wałcz posiada 

obecnie 4 tory główne i kilkanaście bocznych do obsługi pociągów 

towarowych. Do obsługi wagonów służą 2 place ładunkowe i rampa. Na 

północ od stacji biegnie droga krajowa nr 22 a na wschód droga nr 10. Do 

placu zlokalizowanego obok dworca dojechać można ulicą Dworcową lub 

Kolejową, zaś do rampy i drugiego placu ulicą Budowlanych. W obu 

przypadkach trasa dojazdu nie przekracza 250 m [III, IV, 13, 15]. 

 

Tabela 5.56 Dane techniczne punktu prognostycznego Wałcz [VII, 15] 

Nazwa punktu: WAŁCZ Główna linia kolejowa: 403 

Numer toru 4 9a 
17  

(przedłużenie 11) 
13 

 

Położenie 

przy: 
placu rampie rampie placu i rampie 

Rodzaj rampy czołowo boczna czołowo-boczna czołowo-boczna 

Powierzchnia 

[m2] 
1716 680 207 3630 i 1870 

Długość 

użyteczna toru 

[m] 

277 154 126 364 

Długość 

frontu ład. [m] 
220 80 60 155 

Uwagi: Przy torze nr 13 brakuje oświetlenia 

 

 

 Prostynia 

 

Prostynia to niewielka stacja przelotowa znajdująca się 9 kilometrów od 

Kalisza Pomorskiego. Jest to punkt prognostyczny, przez który przebiega 

linia kolejowa nr 403. Ruch pociągów w Prostyni odbywa się po 3 torach 

głównych. Uzupełnieniem układu torowego są dwa tory boczne obsługujące 

betonową rampę, która jest w bardzo dobrym stanie. Przy rampie znajdują 

się latarnie, które prawdopodobnie są niesprawne. Kilka lat temu odchodziła 

stąd bocznica do jednostki wojskowej (obecnie załadunek odbywa się na 

rampie). Na południe od stacji w odległości ok. 300m przebiega droga 

krajowa nr 10 [III, IV, 13, 15]. 

 



 

155 

Tabela 5.57 Dane techniczne punktu prognostycznego Prostynia [VII, 15] 

Nazwa punktu: PROSTYNIA Główna linia kolejowa: 403 

Numer toru 2 4 

Położenie przy: rampie rampie 

Rodzaj rampy boczna czołowa 

Powierzchnia [m2] 3967 3967 

Długość użyteczna toru [m] 616 27 

Długość frontu ładunkowego [m] 215 20 

Uwagi: Brak oświetlenia 

 

 

 Recz Pomorski 

 

Recz Pomorski to następna niewielka stacja przelotowa pomiędzy 

Ognicą a Prostynią na linii kolejowej nr 403. Prognostyczny punkt 

ładunkowy leży na północ od zabudowy miasta. W pobliżu stacji (~ 100 m) 

biegnie droga krajowa nr 10, która przecina tory kolejowe od strony 

wschodniej. Recz Pomorski posiada dwa tory główne, po których odbywa 

się ruch kierunkowy. Oprócz wymienionych torów istnieje również jeden tor 

boczny, prowadzący do rampy ładunkowej zlokalizowanej zaraz obok 

magazynu i dworca. Tor ten jest od wielu lat nieużywany [III, IV, 13, 15]. 

 

Tabela 5.58 Dane techniczne punktu prognostycznego Recz Pomorski [VII] 

Nazwa punktu: RECZ POMORSKI Główna linia kolejowa: 403 

Numer toru 2 

 

Położenie przy: rampie 

Rodzaj rampy boczna 

Powierzchnia [m2] 500 

Długość  

użyteczna toru [m] 
320 

Długość frontu 

ładunkowego [m] 
60 

Uwagi: Dane podane w przybliżeniu 

 



 

156 

 Ognica 

 

Następną niewielką przelotową stacją leżącą na linii kolejowej nr 403 

jest Ognica. Stanowi jeden z 7 punktów ładunkowych w powiecie 

stargardzkim. Ognica posiada jeden tor główny i jeden boczny, biegnący 

w kierunku placu ładunkowego. Część placu obecnie wykorzystywana jest 

do magazynowania i transportu drewna. Na południe od punktu 

prognostycznego znajduje się droga krajowa nr 10, aby do niej dojechać 

należy pokonać prawie 5 kilometrowy odcinek drogi [III, IV, 13, 15]. 

 

Tabela 5.59 Dane techniczne punktu prognostycznego Ognica [VII, 15] 

Nazwa punktu: OGNICA Główna linia kolejowa: 403 

Numer toru 3 

Położenie przy: placu 

Rodzaj rampy brak 

Powierzchnia [m2] 1000 

Długość użyteczna toru [m] 300 

Długość frontu ładunkowego [m] 160 

Uwagi: Brak oświetlenia 

 

 

 Tarnowo Pomorskie 

 

Tarnowo Pomorskie to tak zwana mijanka położona na odcinku Kalisz 

Pomorski - Ulikowo (linia kolejowej nr 403). Infrastruktura kolejowa na 

stacji składa się z 2 torów głównych i jednego toru bocznego biegnącego do 

rampy ładunkowej w środkowej części stacji. Rampa jest oświetlona, 

jednakże jej stan techniczny jest zły (od dawna nie jest wykorzystywana). 

Na wschód od rampy znajduje się porośnięty pusty teren, który po 
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oczyszczeniu może pełniąc funkcję placu składowego. Na południe od 

Tarnowa Pomorskiego w odległości około 3,5 km biegnie droga krajowa 

nr 10 [III, IV, 13, 15]. 

 

Tabela 5.60 Dane techniczne punktu prognostycznego  

Tarnowo Pomorskie [VII] 

Nazwa punktu: TARNOWO POMORSKIE Główna linia kolejowa: 403 

Numer 

toru 

Położenie 

przy: 

Rodzaj 

rampy 
Powierzchnia [m2] 

Długość użyteczna 

toru [m] 

Długość frontu 

ładunkowego [m] 

3 rampie boczna 250 400 30 

Uwagi: Powierzchnia i długości podane w przybliżeniu 

 

 

 Trzebiatów 

 

Trzebiatów to obecnie pierwszy posterunek ruchu na 

niezelektryfikowanym odcinku linii kolejowej nr 402. Wcześniej rolę tą 

pełniła obecnie zlikwidowana stacja w Głowaczowie. Trzebiatów pełnił 

kiedyś funkcję węzła kolejowego. Oprócz głównej linii Goleniów - Koszalin 

odchodziła stąd linia kolejowa nr 407 do Wysokiej Kamieńskiej (obecnie 

czynny tylko kilkukilometrowy fragment do jednostki wojskowej) oraz 

gryficka kolej wąskotorowa. Przez Trzebiatów przebiegają 4 tory główne, 

przy czym jeden z nich jest pozbawiony wyjazdu w kierunku Gryfic. Oprócz 

nich infrastrukturę kolejową tworzy spora ilość torów bocznych (większość 

od dawna nie eksploatowana) i betonowa rampa o nietypowym kształcie. 

Oprócz wymienionych elementów istnieje jeszcze jedna rampa czołowa, 

która jest nieużywana i nie ma realnego znaczenia przy rozładunku 

wagonów z kruszywem (mała powierzchnia i krótki front eksploatacyjny). 

Na północ od Trzebiatowa, w odległości około 0,5 km biegnie droga 

wojewódzka nr 102 [III, IV, 13, 15]. 
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Tabela 5.61 Dane techniczne punktu prognostycznego Trzebiatów [VII, 15] 

Nazwa punktu: TRZEBIATÓW Główna linia kolejowa: 402 

Numer toru 10 12 

 

Położenie przy: rampie rampie 

Rodzaj rampy boczna boczna 

Powierzchnia [m2] 2441 2441 

Długość użyteczna 

toru [m] 
361 300 

Długość frontu 

ładunkowego [m] 
342 300 

Uwagi: 

Brak oświetlenia, tor  

nr 7 i 12 biegnie 

w kierunku drugiej 

małej rampy 

 

 

 Kołobrzeg 

 

Kołobrzeg to jedyna i największa stacja węzłowa w powiecie 

kołobrzeskim, na której spotykają się linie kolejowe nr 402 oraz 404 

biegnące w kierunku Goleniowa, Koszalina i Szczecinka. Ponadto stacja 

kolejowa ma połączenie z niewielkim portem morskim w północnej części 

miasta. Jest to obiekt strategiczny. Infrastruktura kolejowa składa się  

z 5 torów głównych, kilkunastu torów bocznych, dwóch ramp czołowych 

i utwardzonych (asfaltowych) placów ładunkowych. Do bocznic o numerze 

13, 15, 17 i 27 zlokalizowanych naprzeciwko dworca dojechać można  

ulicą Władysława Reymonta a do drugiego punktu ładunkowego 

zlokalizowanego niedaleko czynnej lokomotywowni ulicą Myśliwską.  

Trasa do najbliższej drogi krajowej (DK 11) w obu przypadkach nie 

przekracza 1 km [III, IV, 13, 15]. 
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Tabela 5.62 Dane techniczne punktu prognostycznego Kołobrzeg [II, 15] 

Nazwa punktu: KOŁOBRZEG Główna linia kolejowa: 402 

Numer 

toru 
Położenie przy: Rodzaj rampy 

Powierzchnia 

[m2] 

Długość użyteczna 

toru [m] 

Długość frontu 

ładunkowego [m] 

13 placu brak 1900 330 240 

15 rampie czołowa 330 90 10 

17 rampie czołowa 330 160 10 

20 

placu (drodze 

ładunkowej) 

 i rampie 

boczna 1652 i 1530 624 125 

22 rampie czołowa 1530 70,3 5 

24 rampie czołowa 1530 65,3 5 

27 placu brak 1800 560 270 

Uwagi: Dane dla toru nr 13, 15, 17 i 27 podane są w przybliżeniu 

 

 

 Gryfice 

 

Gryfice to jeden z dwóch punktów prognostycznych w powiecie 

gryfickim rozpatrywany pod przyszły załadunek lub wyładunek kruszywa 

drogowego. Stacja posiada trzy tory główne, z czego dwa są 

jednokierunkowe i jeden dwukierunkowy. Oprócz wymienionych torów w 

skład infrastruktury wchodzi kilkanaście torów bocznych obsługujących aż 

3 różne place ładunkowe i jedną rampę czołowo-boczną. Każdy z punktów 

ładunkowych znajduje się w innej części kompleksu. Pierwszy utwardzony 

plac (obsługiwany przez tor nr 9) zlokalizowany jest za dworcem 

i magazynem. Kolejny teren do składowania materiałów sypkich znajduje 

się po przeciwnej stronie torów. Obsługiwać go mogą dwa równolegle do 

siebie biegnące tory. Problemem w eksploatacji tego placu jest złe 

zniwelowanie terenu, na środku tworzy się po deszczach duże rozlewisko. 

Trzeci plac ładunkowy (najmniejszy) umiejscowiony jest przy wjeździe na 

stację od strony Klinisk Wielkich. Rampa natomiast wybudowana jest przed 
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przejazdem kolejowym (Ul. Księdza Stanisława Ruta). Ponadto stacja 

posiada również połączenie z koleją wąskotorową. Odbywa się to poprzez 

zapadnię transporterową. Obecnie jest ona nieużywana. Wąskotorowa cześć 

stacji zarządzana jest przez gminę Rewal - organizuje ona pociągi specjalne 

do Pogorzelicy Gryfickiej. Infrastrukturę kolejową dopełnia suwnica na 

jednym z torów bocznych, warsztaty remontowe oraz magazyny. Stacja 

kolejowa leży w południowo-zachodniej części miasta, niedaleko niej 

(ponad 200m) przebiega droga wojewódzka nr 109 [III, IV, 13, 15]. 

 

Tabela 5.63 Dane techniczne punktu prognostycznego Gryfice [VII, 15] 

Nazwa punktu: GRYFICE Główna linia kolejowa: 402 

Numer toru 9 
brak 

danych 

brak 

danych 

brak 

danych 
brak danych 

 

Położenie 

przy: 
placu placu placu placu rampie 

Rodzaj rampy brak brak brak brak czołowo -boczna 

Powierzchnia 

[m2] 
2220 4700 4700 850 130 

Długość 

użyteczna 

toru [m] 

294 350 400 110 45 

Długość 

frontu ład. 

[m] 

153 120 160 65 5 i 10 

Uwagi: 
Brak oświetlenia, dane do torów bez numeru są 

podane w przybliżeniu 

 

 Nowogard 

 

Nowogard to najbardziej wysunięty na wschód punkt prognostyczny 

w powiecie goleniowskim. Ta niewielka stacja leży na linii kolejowej nr 402 

w centrum miasta. Obok obiektu kolejowego biegnie droga krajowa nr 6 

i droga wojewódzka 106. Dojechać do nich można ulicami miejskimi 

pokonując trasę nie przekraczającą 150 m. Infrastruktura kolejowa 

w Nowogardzie składa się z 3 torów głównych i kilkunastu bocznych. 

Ze stacji odchodzi szereg innych bocznic do pobliskich zakładów i fabryk. 

Do obsługi wagonów towarowych służą dwa asfaltowe place ładunkowe 

obsługiwane przez 3 tory. W przeszłości Nowogard pełnił funkcje stacji 

węzłowej - odgałęziała się stąd linia kolejowa do miejscowości Dobra 

Nowogardzkie. Obecnie szlak ten już nie istnieje i pozostał tylko fragment 

biegnący do pobliskiej przesypowni cementu [III, IV, 13, 15]. 
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Tabela 5.64 Dane techniczne punktu prognostycznego Nowogard [VII, 15] 

Nazwa punktu: NOWOGARD Główna linia kolejowa: 402 

Numer toru 5 16 18 

Położenie przy: placu placu placu 

Rodzaj rampy brak brak brak 

Powierzchnia [m2] 1600 4000 4000 

Długość użyteczna toru [m] 160 210 266 

Długość frontu ładunkowego [m] 80 200 170 

Uwagi: 
Brak oświetlenia, ponadto tor nr 20  

biegnie do niefunkcjonalnej rampy 

 

 

 Osina 

 

Osina to niewielka stacja przelotowa na linii kolejowej nr 402. Znajduje 

się ona w centrum powiatu goleniowskiego. Na północ od Osiny 

w odległości około 3,0 km biegnie droga krajowa nr 6. Przez stację 

przebiegają dwa tory główne. Do obsługi pociągów towarowych służy jeden 

tor boczny biegnący wzdłuż drogi ładunkowej [III, IV, 13, 15]. 

 

Tabela 5.65 Dane techniczne punktu prognostycznego Osina [VII] 

Nazwa punktu: OSINA Główna linia kolejowa: 402 

Numer toru brak danych 

 

Położenie przy: 
placu  

(dr. ład.)  

Rodzaj rampy brak 

Powierzchnia [m2] brak danych 

Długość użyteczna 

toru [m] 
250 

Długość frontu 

ładunkowego [m] 
150 

Uwagi: Długość toru i frontu podana w przybliżeniu 
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 Podborsko 

 

Podborsko to drugi z kolei punkt prognostyczny leżący na linii 

kolejowej nr 404 w powiecie białogardzkim. Położony jest on w niewielkiej 

miejscowości zlokalizowanej w lesie. Przez tą niewielką przelotową stacje 

kolejową przebiegają 2 tory główne oraz 2 boczne. Do obsługi wagonów 

towarowych służy rampa i plac ładunkowy wykorzystywany obecnie,  

jako skład drewna. Druga (większa) część placu znajduje się po  

przeciwnej stronie drogi wojewódzkiej nr 169, która biegnie w odległości 

około 200 m [III, IV, 13, 15]. 

 

Tabela 5.66 Dane techniczne punktu prognostycznego Podborsko [VII, 15] 

Nazwa punktu: PODBORSKO Główna linia kolejowa: 404 

Numer toru 4 6 

 

Położenie przy: placu rampie 

Rodzaj rampy brak boczna 

Powierzchnia 

[m2] 
900 288 

Długość 

użyteczna toru 

[m] 

413 23 

Długość frontu 

ład. [m] 
300 16 

Uwagi: Brak 

 

 Karlino 

 

Karlino to jedna z dwóch stacji przelotowych na linii kolejowej 404 

w powiecie białogardzkim, która w przyszłości może być wykorzystywana, 

jako punkt załadunkowo-wyładunkowy (punkt prognostyczny). Przez obiekt 

ten przebiegają 3 tory główne, z których dwa służą do przyjmowania 

i krzyżowania pociągów pasażerskich. Do obsługi wagonów na stacji służą 

tory boczne z rampą, magazynem i nieutwardzonym placem ładunkowym. 

Od strony Kołobrzegu odchodzi bocznica do kopalni ropy naftowej. Obecnie 

obsługuje ona cysterny, które napełniane są gazem ziemnym. W przeszłości 

do obsługi kopalni wykorzystywano 3 tory boczne, które obecnie są 

nieużywane. Stacji położona jest w północno-wschodniej części miasta 

(obok ogrodów działkowych) w odległości około 200 m od drogi 

wojewódzkiej nr 163 [III, IV, 13, 15]. 

 



 

163 

Tabela 5.67 Dane techniczne punktu prognostycznego Karlino [VII, 15] 

Nazwa punktu: KARLINO Główna linia kolejowa: 404 

Numer toru 7 9 

 

Położenie przy: placu i rampie rampie 

Rodzaj rampy boczna czołowo-boczna 

Powierzchnia [m2] 1050 i 48 360 

Długość użyteczna 

toru [m] 
400 59 

Długość frontu 

ładunkowego [m] 
268 47 

Uwagi: Brak oświetlenia 

 

 Szczecin Gumieńce 

 

Szczecin Gumieńce to stacja graniczna, położona na południowy-zachód 

od granicy miasta. Linia nr 408 to główna trasa kolejowa przechodząca 

przez stację, ponadto w miejscu tym zbiegają się trzy szlaki - dwa od strony 

Szczecina (linia kolejowa nr 432 i łącznica nr 851) i jeden z granicy państwa 

(linia kolejowa nr 409). Punkt ładunkowy w Gumieńcach posiada rozległy 

układ torowy przypominający obróconą w lewo o 90o literę Y. Cały 

kompleks kolejowy zajmuje ponad 1 km2. Po wstąpieniu Polski do strefy 

Schengen na stacji nie dokonuje się już odprawy granicznej - pociągi 

zatrzymują się tu tylko w celach handlowych. Cały układ torowy w ostatnich 

latach uległ stopniowej przebudowie. Obecnie do obsługi składów 

z kruszywem służy jeden tor boczny, który biegnie wzdłuż rampy 

i utwardzonego placu ładunkowego. Obok stacji (ok. 400 m) biegnie droga 

krajowa nr 13 [III, IV, 13, 15]. 

 

Tabela 5.68 Dane techniczne punktu prognostycznego  

Szczecin Gumieńce [II, 15] 

Nazwa punktu: SZCZECIŃ GUMIEŃCE Główna linia kolejowa: 408 

Numer toru 216 

 

Położenie przy: placu i rampie 

Rodzaj rampy boczna 

Powierzchnia [m2] 2494 i 388 

Długość użyteczna 

toru [m] 
377 

Długość frontu 

ładunkowego [m] 
216 

Uwagi: 
Brak 

oświetlenia 
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 Darłowo 

 

Darłowo to jedyna stacja ładunkowa w województwie 

zachodniopomorskim, która leży na zamkniętym odcinku linii kolejowej 

nr 418. Opisywany obiekt znajduje się na wschód od centrum miasta i jest 

obiektem prognostycznym - w przyszłości przy wznowieniu ruchu na linii 

kolejowej możliwy byłby na nim wyładunek i załadunek składów 

towarowych. Przez stację przechodzi jeden tor główny oraz dwa pośrednie. 

W ostatnich latach stacja ta przeszła gruntowny remont sponsorowany 

z funduszy NATO (znaczenie militarne - od stacji odgałęzia się bocznica 

w stronę jednostki wojskowej). Modernizacji uległy wszystkie tory, 

wykonano nawierzchnię na podkładach strunobetonowych i wymieniono 

wszystkie rozjazdy. Do obsługi wagonów towarowych służą 2 tory  

boczne biegnące wzdłuż utwardzonego placu ładunkowego do rampy 

czołowo-bocznej. Plac składowy oraz rampa znajdują się za dworcem 

i magazynem. Ponadto ze stacji odgałęzia się kolejna bocznica szlakowa 

prowadząca do przystani portowej. W niedalekim sąsiedztwie (około 600 m) 

przebiega droga wojewódzka nr 205, do której dojechać można ulicą 

Bogusława X [III, IV, 13, 15]. 

 

Tabela 5.69 Dane techniczne punktu prognostycznego Darłowo [VII, 15] 

Nazwa punktu: DARŁOWO Główna linia kolejowa: 418 

Numer toru 3 5 

 

Położenie przy: placu i rampie placu i rampie 

Rodzaj rampy czołowo-boczna czołowo-boczna 

Powierzchnia [m2] 1125 1125 

Długość użyteczna 

toru [m] 
365 227 

Długość frontu ład. 

[m] 
188 188 

Uwagi: Brak 

 

 Dębno Lubuskie 

 

Dębno Lubuskie to nieczynna przelotowa stacja mogąca pełnić funkcję 

ładowni na linii kolejowej nr 430 (dawna linia kolejowa 410). Sporadycznie 

przez obiekt ten przejeżdżają pociągi zdawcze przewożące drewno i cysterny 
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do/z Naftobazy w Barnówku. Oprócz torów głównych do obsługi składów 

towarowych służą dwa tory boczne biegnące w stronę placu i rampy. Punkt 

ładunkowy znajduje się w centrum miasta i w pobliżu drogi krajowej nr 23. 

Do placu dojechać można ulicą Jana Baczewskiego - około 400 m odcinek 

drogi [III, IV, 13, 15]. 

 

Tabela 5.70 Dane techniczne punktu prognostycznego Dębno Lubuskie [VII, 15] 

Nazwa punktu: DĘBNO LUBUSKIE Główna linia kolejowa: 430 

Numer toru 3 5 

 

Położenie przy: placu i rampie rampie 

Rodzaj rampy czołowo-boczna czołowo-boczna 

Powierzchnia [m2] 2500 i 323 323 

Długość użyteczna 

toru [m] 
456 15 

Długość frontu 

ładunkowego [m] 
450 i 6 16 

Uwagi: Brak oświetlenia 

 

 

  5.3. Charakterystyka infrastruktury transportu wodnego 

 

Oprócz transportu samochodowego i kolejowego do przewożenia 

dużych ilości ładunków masowych może być wykorzystywany transport 

wodny. Największymi zaletami żeglugi śródlądowej są: mała uciążliwość 

dla środowiska, niższe koszty transportu na jednostkę masy oraz pozytywne 

nastawienie społeczności lokalnych ze względu na odciążenie lokalnych 

i regionalnych dróg. 

Niniejszy podrozdział poświecony jest przede wszystkim 

charakterystyce śródlądowych dróg wodnych, wewnętrznych dróg morskich 

oraz infrastrukturze punktowej znajdującej się na terenie województwa 

zachodniopomorskiego. 

Głównym szlakiem żeglugi śródlądowej w województwie 

zachodniopomorskim jest Odrzańska Droga Wodna. Odra jest ponadto jedną 

z osi komunikacji Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego 

CETC-ROUTE 65 oraz stanowi element Europejskiego Szlaku Żeglownego 

E30. Od ujścia Nysy Łużyckiej do Szczecina jest zarządzana przez 

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Na terenie 
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województwa zachodniopomorskiego podzielić ją można na dwie części. Od 

granicy województwa zachodniopomorskiego do Bielinka posiada ona 

charakter typowo rzeczny, ze zmienną wielkością przepływu uzależnioną od 

czynników atmosferycznych. Drugi odcinek od Bielinka w stronę Szczecina 

charakteryzuje się zmiennym poziomem wody uzależnionym od stanu morza 

i Zalewu Szczecińskiego oraz kierunku przeważających wiatrów. Liczący 

prawie 180 km odcinek rzeki biegnie wzdłuż granicy polsko-niemieckiej 

i jest wspólnie przez oba państwa zarządzany (np. prowadzona jest wspólna 

akcja lodołamania w okresie zimowym). Z wodami śródlądowymi Europy 

Zachodniej łączą ją kanały Odra-Hawela i Hohensaaten - Friedrichsthaler. 

Od Widuchowej Odra dzieli się na dwa ramiona: ramię wschodnie  

(Odra -Wschodnia) stanowi wykopany przekop i obecnie płynie  

nim większość wód niesionych przez rzekę oraz ramię zachodnie  

(Odra-Zachodnia), które jest naturalne. Obydwa ramiona, łącznie  

z jeziorem Dąbie i kanałami portowymi, tworzą Szczeciński Węzeł  

Wodny [VIII, X, 11, 16]. 

Istniejąca zabudowa hydrotechniczna rzeki Odry jest niedostosowana 

do obecnych potrzeb transportowych. Istnieje wiele odcinków 

o zróżnicowanym stopniu fizycznego zużycia obiektów oraz różnych 

parametrach eksploatacyjnych. W najlepszym stanie technicznym jest 

odcinek Odrzańskiej Drogi Wodnej Hohensaaten - Szczecin. Posiada on 

najlepsze warunki do żeglowania i jest najintensywniej eksploatowany. Nie 

ma on jednak trwałych głębokości tranzytowych przy średnich i niskich 

stanach wody. Utrudnieniem w żegludze są też mosty: most kolejowy przy 

dworcu głównym w Szczecinie, most kolejowy Podjuchy oraz most 

drogowy "Długi" posiadają niskie prześwity w odniesieniu do najwyższej 

wody żeglownej (WWŻ). Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów 

w sprawie klasyfikacji śródlądowych dróg wodnych (Dz. U. z 2002 r., Nr 77, 

poz. 695) dla klasy III drogi wodnej prześwit pionowy powinien wynosić 

4,0 m ponad poziom WWŻ [11]. 

Podstawowe zaplecze żeglugi śródlądowej i morskiej na opisanych 

drogach wodnych stanowią porty i przeładowanie przedstawione w tab. 5.71. 

W Szczecinie i Świnoujściu znajdują się najważniejsze porty 

w województwie zachodniopomorskim mające podstawowe znaczenie dla 

gospodarki narodowej. Kolejnym w hierarchii pod względem wielkości 

obrotów jest port Police. Pozostałe mniejsze porty i przystanie znajdują się 

nad Zalewem Kamieńskim i Szczecińskim wzdłuż Odry oraz na 

otwartym morzu. Poza portami, w skład infrastruktury punktowej 

wchodzą przeładownie, nabrzeża, przystanie, zimowiska barek oraz  

stocznie [VIII, X]. 
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Tabela 5.71 Wykaz portów i przystani w woj. zachodniopomorskim [VIII, X] 

Nazwa portu 

/przystani 
Powiat Transport Uwagi 

Najbliższa droga 

DK/DW 

Długość trasy dojazdu 

do drogi DK/DW 

[km] 

Bielinek - kopalnia gryfiński rzeczny załadunek kruszywa z pobliskich kopalń 125 2,3 

Chlewice - kopalnia myśliborski rzeczny załadunek kruszywa z pobliskich kopalń 127 3,1 

Darłowo sławieński morski 23 nabrzeża, maksymalna głębokość/zanurzenie – 8/4 m 203 3,9 

Dziwnów kamieński rzeczny 7 nabrzeży, maksymalna głębokość – 4,5 m 102 0,1 

Dźwirzyno kołobrzeski morski maksymalna głębokość – 1,2 m 109 6,7 

Gryfino gryfiński rzeczny - skrz. dróg 31 i 120 0,2 

Kamień Pomorski kamieński rzeczny 7 nabrzeży, maksymalna głębokość – 3,0 m 107 1,1 

Kołobrzeg kołobrzeski morski 18 nabrzeży, maksymalna głębokość/zanurzenie - 6,5/4,7 m 11 0,5 

Krajnik Dolny gryfiński rzeczny - 122 0,2 

Mrzeżyno gryficki morski 9 nabrzeży, maksymalna głębokość/zanurzenie - 3,8/2,5 m 109 0,1 

Nowe Warpno policki rzeczno-morski 4 nabrzeża, maksymalna głębokość – 3,0 m 114 0,2 

Ognica gryfiński rzeczny przeładunek płodów rolnych 122 0,5 

Osinów Dolny gryfiński rzeczny - 126 0,4 

Police policki rzeczno-morski Port - Zakłady Chemiczne Police 114 0,3 

Stepnica goleniowski rzeczno-morski 4 nabrzeża, maksymalna głębokość/zanurzenie – 3,4/3,1 m 112 0,5 

Szczecin m. Szczecin rzeczno-morski jeden z największych portów w Polsce 10 0,4 

Świnoujście m. Świnoujście rzeczno-morski drugi co do wielkości port w woj. zachodniopomorskim 3 0,8 

Trzebież policki rzeczno-morski 7 nabrzeży, maksymalna głębokość – 4,5 m 114 0,4 

Widuchowa gryfiński rzeczny przystań dla barek i żeglarzy 31 0,7 

Wolin kamieński rzeczno-morski 5 nabrzeży, maksymalna głębokość – 4,5 m 3 1,4 
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Istotnym elementem w sprawnym funkcjonowaniu portów jest ich stan 

techniczny, parametry, głębokość, wyposażenie w infrastrukturę torów 

i śródlądowych dróg wodnych. Ważna również jest infrastruktura 

transportowa zapewniająca dostęp od strony lądu. Do portu w Szczecinie 

dojazd zapewniają drogi krajowe nr 3, 6, 10 oraz linie kolejowe nr 273, 351, 

401, 406, 408, natomiast do Świnoujścia droga krajowa nr 3 i magistrala 

kolejowa nr 401. Dostęp od strony wodnej zapewniają tory wodne na 

wewnętrznych wodach morskich i śródlądowe drogi wodne (Odrzańska 

Droga Wodna). Do Świnoujścia prowadzą na Zatoce Pomorskiej dwa tory 

wodne o długości 25,2 i 35,5 km, szerokości w dnie 240 i 180 - 220 m oraz 

głębokości technicznej 14,5 i 14,3 m. Głębokość kotwiczenia waha się od 

9 do 19 m. W stronę Szczecina przez Zalew Szczeciński przebiega wodny 

tor podejściowy o głębokości 10,5m. W rzeczywistości do portu 

w Świnoujściu może wpłynąć statek o długości 270 m i maksymalnej 

głębokości zanurzenia 13,2 m a do Szczecina okręt o długości 160 m 

i maksymalnej głębokości zanurzenia 9,15 m [16]. 

 

Tabela 5.72 Barki wchodzące do portów morskich w 2006 roku [3] 

Nazwa 

portu 
Barki 
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Szczecin 

do ładunków suchych 

ogółem 
26 114,4 62,4 251,7 4,4 2,4 9,7 

w tym do ładunków 

suchych z ładunkiem 
5 18,3 7,9 33,4 3,7 1,6 6,7 

Świnoujście 
do ładunków suchych 

ogółem 
28 90,9 27,2 91,9 3,2 1,0 3,3 

Police brak danych - - - - - - - 

 

Zarząd Morskich Portów Szczecin-Świnoujście posiada nabrzeża 

o łącznej długości 16,7 km, z czego do eksploatacji nadaje się 13,7 km. Jeśli 

chodzi o port w Szczecinie to jego działalność w obsłudze barek jest 

utrudniona z powodu braku wyspecjalizowanego sprzętu i wydzielonych 

nabrzeży dla statków żeglugi śródlądowej. Eksploatowane urządzenia są 

w znacznym stopniu zdekapitalizowane. Nabrzeże Regalica to jedno 

z miejsc w porcie, gdzie możliwe jest rozładowywanie kruszywa z barek. 
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Korzysta z niego przedsiębiorstwo Szczecińskie Kopalnie Surowców 

Mineralnych S.A. mające swoje kopalnie między innymi na terenie 

województwa zachodniopomorskiego. Korzystniejsza sytuacja jest w porcie 

- Świnoujście jest lepiej przystosowane do potrzeb żeglugi śródlądowej, 

jednak problemem jest szlak wodny biegnący przez Zalew Szczeciński, 

który charakteryzuje się dużym falowaniem i złymi warunkami 

atmosferycznymi (częsta mgła). Ogólnie w 2006 roku oba porty obsłużyły 

54 barki o łącznym ładunku netto 89,6 tys. GT (tab. 5.72) [X, 16]. 

Kolejnym portem zasługującym na wyróżnienie jest obiekt w Policach, 

który zajmuje piąte miejsce w kraju pod względem wielkości przeładunków. 

Na terminalu morskim mogą dokować statki o nośności sięgającej  

22 tys. DWT oraz 3,5 tys. DWT na terminalu barkowym. Dostęp do portu od 

strony lądowej jest ograniczony i odbywa się przez szczeciński węzeł 

komunikacyjny (droga wojewódzka nr 114 i linia kolejowa nr 406) a od 

strony wody tor podejściowy Szczecin-Świnoujście [X, 16]. 

Z pozostałych portów i przystani (tab. 5.71) szczególne znaczenie ma 

jeszcze Kołobrzeg. Położony przy ujściu Parsęty port jest szóstym pod 

względem wielkości morskim portem handlowym w Polsce. Pełni on 

3 funkcje: handlową, rybacka i turystyczną. Dostęp od strony lądu zapewnia 

droga krajowa nr 11 oraz linie kolejowe 402 i 404. Dzięki prowadzonej 

modernizacji będzie on mógł przyjąć jednostki pływające o długości do 

90 m [X, 16]. 

 

 

6. Pokrycie zapotrzebowania w surowce skalne względem inwestycji 

 

6.1.  Produkcja kruszywa naturalnego i łamanego w województwie 

zachodniopomorskim 

 

Liczba czynnych kopalń eksploatujących kruszywo naturalne 

w województwie zachodniopomorskim w 2010 roku wyniosła 59 zakładów 

górniczych, których roczna skala wydobycia przedstawiała się następująco: 

 w 14 kopalniach powyżej 300 tys. ton na rok; 

 w 16 kopalniach od 51 do 300 tys. ton na rok; 

 w 29 kopalniach do 50 tys. ton na rok [21]. 

Wśród czynnych zakładów jest prawie 50% kopalń małych, 

zaopatrujących rynki lokalne. Ponadto oprócz czynnych przedsiębiorstw 

górniczych wydobywających kruszywo piaskowo-żwirowe dochodzi jeszcze 

25 złóż, na których prowadzona jest okresowa eksploatacja. Łącznie ze 

wszystkich złóż w 2010 roku wydobyto ponad 12 mln ton surowca 
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mineralnego. Wynik ten w relacji do innych województw jest średni 

i plasuje region zachodniopomorski w środku stawki (8 pozycja). 

W ostatnich latach obserwuje się wzrost wydobycia spowodowany 

zwiększającym się popytem na wysokojakościowe żwiry klasyfikowane ze 

strony odbiorców w województwach centralnych, które posiadają niedobór 

złóż żwirowych [5, 21]. 

Produkcja asortymentu żwirowo-piaskowego w województwie 

zachodniopomorskim koncentruje się głównie w dwóch dużych 

przedsiębiorstwach. Są to Szczecińskie Kopalnie Surowców Mineralnych 

oraz Lafarge Kruszywa i Beton. Łączny udział ich produkcji (w 2010 roku) 

w województwie wyniósł niemal 37%. Pozostałych 6 dużych firmach 

odnotowało wydobycie na poziomie od 0,5 do 1 mln ton kruszywa 

naturalnego, co stanowi ponad 4% w skali regionu. Są to takie firmy jak: 

Przedsiębiorstwo Handlowe Węglobud S.A., Zakłady Eksploatacji Kruszyw 

W. Durał, Kopalnie Surowców Mineralnych S. Mroczek i T. Szczepański, 

Bonitex Sp. z o. o. oraz Kopalnie Surowców Mineralnych Mielenko B. 

Danielewicz. W kolejnych 21 przedsiębiorstwach, głównie 

jednozakładowych odnotowano produkcję wahającą się od 50 do 500 tys. 

ton na rok, z czego 6 z nich miało wydobycie nie większe niż 

100 tys. ton na rok. W pozostałych kopalniach ilość wyprodukowanego 

surowca mineralnego była mała (<50 tys. ton na rok), charakteryzowała się 

dużą zmiennością w poszczególnych latach i stanowiła łącznie około 5% 

podaży województwa [I, 5]. 

Wielkość wydobycia kruszyw naturalnych w województwie 

zachodniopomorskim (ponad 12,0 mln ton w 2010 r.) jest o połowę wyższa 

niż oficjalne dane podawane przez Główny Urząd Statystyczny na temat  

ich produkcji (6,0 mln ton). Informacje te odnoszą się jednak głównie  

do produkcji z dużych zakładów i dotyczą podaży żwirów,  

piasku klasyfikowanego i mieszanek klasyfikowanych. Dostawy  

kruszywa żwirowo-piaskowego od małych producentów w regionie 

zachodniopomorskim, szacuje się w ostatnich latach na ponad 40% łącznej 

produkcji kruszyw żwirowo-piaskowych. Są to jednak głównie piaski. 

Rzeczywista wielkość produkcji kruszywa musiała w związku z tym zostać 

oszacowana i wynosi pond 11 mln ton na rok. Niestety znaczna część 

pozyskiwanych piasków klasyfikowanych nie znajduje zbytu na rynku i jest 

marnotrawiona w wyrobiskach [XI, 5]. 

Odnosząc się do wcześniejszego roku (2009) asortyment produkcji 

kruszyw naturalnych oszacowany na podstawie wydobycia, punktu 

piaskowego oraz wyposażenia technicznego poszczególnych zakładów 

przedstawiono w tabeli 6.1 i na rysunku 6.1. 
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Rys. 6.1 Udział asortymentów żwirowo-piaskowych w łącznej produkcji 

kruszyw w województwie zachodniopomorskim w 2009 roku [5] 

 

Analizując oszacowane dane można zaobserwować różnicę w ilości 

wydobytego surowca mineralnego a łączną wielkością oferowanych 

produktów (ponad 1 mln ton). Niezgodność ta wynika ze strat przeróbczych, 

które ogólnie dla całej Polski szacuje się na 6-7 mln ton na rok. Największą 

grupę asortymentową w województwie zachodniopomorskim stanowią 

piaski wzbogacone (prawie 40%), których udział w skali kraju wynosi 

prawie 10% Kolejnymi pod względem ilości oferowanego asortymentu są 

żwiry (ponad 25%), piaski surowe z domieszką żwirów (prawie 20%) 

i piaski zwykłe (10,8%). Mniejszą ilość, choć znaczący udział w skali kraju 

stanowią mieszanki. Pospółki natomiast nie odgrywają znaczącej roli 

w regionie (udział w województw i w kraju jest mniejszy niż 1%). Ponadto 

największe znaczenie w kraju spośród wszystkich oferowanych produktów 

mają piaski z domieszką żwirów - 12%. 

 

Tabela 6.1 Wielkość i udział krajowy poszczególnych produktów  

w woj. zachodniopomorskim w 2009 roku [5] 

Rodzaj oferowanego produktu 
Produkcja Udział w produkcji krajowej  

[tys. ton] [%] 

Piasek surowy (zwykły) 1 189 4,1 

Piasek surowy z domieszką żwirów 2 195 12,0 

Pospółki 45 0,9 

Żwiry 2 805 8,5 

Mieszanki klasyfikowane 584 10,5 

Piasek klasyfikowany (wzbogacony) 4 232 9,7 

SUMA: 11 050 
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Jeśli chodzi o kamienie łamane i boczne to na terenie województwa 

zachodniopomorskiego występuje jedno złoże głazów narzutowych 

(Wierzchowo, zasoby 225 tys. ton), które nie jest obecnie eksploatowane 

(jest zaniechane). Podawana przez Główny Urząd Statystyczny łączna 

produkcja kruszyw łamanych w regionie zachodniopomorskim jest 

niewielka i utrzymuje się w ostatnich latach na poziomie od 200 do  

300 tys. ton na rok co stanowi ok. 0,5% krajowej podaży. Głównym źródłem 

kruszyw łamanych prawdopodobnie są nad wymiarowe ziarna, które są 

rozdrabniane w zakładach przeróbczych znajdujących się na terenie kopalń 

wydobywających piaski i żwiry. 

 

 

6.2.  Ocena obecnego zapotrzebowania na kruszywa naturalne 

i łamane 

 

Urzędy statystyczne (w szczególności GUS) nie notują w żadnej formie 

wielkości zużycia kruszywa naturalnego w jednostkach wojewódzkich. 

W celu oszacowania zużycia kruszyw żwirowo-piaskowych 

w województwie zachodniopomorskim, niezbędne jest posłużenie się 

wskaźnikami pośrednimi. Jednym z nich jest udział regionu 

zachodniopomorskiego w kubaturze wybudowanych budynków, gdzie 

zużywana jest duża ilość betonu towarowego i wyrobów betonowych. 
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Rys. 6.2 Udział procentowy województw w kubaturze wybudowanych 

budynków w latach 2004-2010 [5] 

 

Z danych zaczerpniętych z Głównego Urzędu Statystycznego (rys. 6.2) 

wynika, że w województwie zachodniopomorskim w latach 2004 - 2010 

udział kubatury oddawanych do użytku nowych budynków wahał się od 
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2,9% odnotowanych w 2007 roku do 4,1% w 2008 roku. W ostatnim roku 

obserwowano spadek udziału z 4,1% do 3,8%. Średni udział w kubaturze 

wybudowanych budynku dla województwa zachodniopomorskiego wynosi 

3,6% i znajduje się na 6 miejscu od końca stawki, pomiędzy województwem 

podlaskim (3,5%) a lubelskim (4,1%). Dla porównania zdecydowanym 

liderem jest województwo mazowieckie, którego średni udział przekracza 

19,4%, natomiast najniższy ma woj. opolskie - 1,6%. 

Kolejnym możliwym do zastosowania wskaźnikiem informującym 

o regionalnej strukturze zużycia kruszywa naturalnego, są dane dotyczące 

wielkości produkcji betonu towarowego w omawianym regionie. Należy 

jednak podkreślić, że dane te nie są pełne, ponieważ GUS nie rejestruje 

takich informacji od przedsiębiorców zatrudniających mniej niż 

10 pracowników. W tej sytuacji pominięte zostają firmy, które posiadają 

jeden węzeł betoniarski. Szacuje się jednak, że udział takich małych firm 

w produkcji jest niewielki i sięga 10-20% zależnie od danego regionu. 
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Rys. 6.3 Udział procentowy województw w produkcji betonu towarowego 

i wyrobów betonowych [5] 

 

Z analizy powyższego rysunku wnika, że średni udział większych 

przedsiębiorstw w produkcji betonu towarowego w latach 2004 - 1010 

w województwie zachodniopomorskim wyniósł 3,4%. Ponadto najmniejszy 

w tych latach udział (3%) odnotowano w 2004 roku a największy (3,8%) 

w 2008 roku. Obecnie utrzymuje się on na stałym poziomie – 3,5%. W skali 

kraju jest to wynik słaby i plasuje region zachodniopomorski na początku 

drugiej dziesiątki pomiędzy województwem warmińsko-mazurskim (2,9%) 

a lubelskim (3,7%). Dla porównania tak jak w poprzednim przypadku 

zdecydowanym liderem jest województwo mazowieckie - 13,8% zaś 

najmniejsze udziały posiada region opolski - 2,3%. 
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Analiza udziału województwa zachodniopomorskiego w kubaturze 

wybudowanych budynków oraz w produkcji betonu towarowego pozwala, 

w sposób szacunkowy, określić udział tego regionu w zużyciu kruszywa 

naturalnego, a w szczególności żwirów, mieszanek i pospółek (piaski 

zużywane są w większości do innych celów). Wartość tą oszacowano, jako 

średnią pomiędzy udziałem województwa w kubaturze wybudowanych 

budynków oraz udziałem w produkcji betonu towarowego. 

Z przedstawionych na wykresie 6.4 wyników zapotrzebowanie na żwiry, 

mieszanki i pospółki ulegało w ostatnich latach znacznym wahaniom. 

Największe zużycie kruszywa naturalnego odnotowano w 2006, 2007 i 2010 

roku przy średnim poborze równym ok. 1,6 mln ton na rok. 

 

 

Rys. 6.4 Szacunkowe zużycie i saldo końcowe kruszywa naturalnego  

w woj. zachodniopomorskim [5] 

 

Jeśli chodzi o relację pomiędzy popytem i podażą na kruszywa naturalne 

to jest ona zróżnicowana na terenie wszystkich regionów w Polsce. 

Województwo zachodniopomorskie obok pomorskiego w ostatnich latach 

dołączyło do regionów o największej podaży (Małopolska, Podlasie, Dolny 

Śląsk, Mazowsze, Warmia i Mazury). Ponadto charakteryzuje się ono 

wyraźnymi nadwyżkami podaży nad popytem (rys. 6.4). Wartości te 

najpierw rosły od 1,4 mln ton w 2004 roku do rekordowych 2,7 mln ton 

w 2007 a następnie zaczęły spadać do 1,6 mln ton odnotowanych w ostatnim 

roku. Nadwyżki w produkcji żwirów niższej klasy i częściowo mieszanki 

poza sprzedażą na rynku lokalnym województwa zachodniopomorskiego 
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znajdują zbyt na rynkach sąsiednich regionów (woj. wielkopolskie). 

Niewielkie natomiast znaczenie mają dostawy kruszywa naturalnego 

z krajów sąsiednich (dla Polski zachodniej są to Niemcy), które wyniosło 

ostatnio 0,5-1,0 mln ton na rok. 

Kruszywo łamane, podobnie jak piaski i żwiry, nie jest przez żaden 

urząd statystyczny rejestrowane, jeśli chodzi o zużycie w danym regionie 

Polski. Aby oszacować to zapotrzebowanie należy się posłużyć kolejnymi 

wskaźnikami pośrednimi. Jednym z nich jest udział opisywanego regionu 

w wartości produkcji budowlano-montażowej w zakresie budownictwa 

infrastrukturalnego, gdzie odnotowuje się duże zapotrzebowanie na surowce 

drogowe i budowlane. 
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Rys. 6.5 Udział procentowy województw w wartości produkcji  

budowlano-montażowej w zakresie budownictwa infrastrukturalnego [5] 

 

Z analizy danych zaczerpniętych z Głównego Urzędu Statystycznego za 

lata 2004-2010 (rys. 6.5) wynika, że w regionie zachodniopomorskim 

utrzymywał się zróżnicowany udział w wartości robót o charakterze 

inwestycyjnym. Od 2004 do 2008 stopniowo on wzrastał osiągając wartość 

5,5%, następnie gwałtownie spadł do 4,1% i obecnie utrzymuje się na 

poziomie 4,2%. Odnotowany wzrost prawdopodobnie związany był 

z modernizacją i budową dróg krajowych (np droga S3, A6). Średni udział 

w skali kraju wynosi 4,5% i plasuje region zachodniopomorski w pierwszej 

dziesiątce obok takich województw jak łódzkie czy kujawsko-pomorskie. 

Dla porównania danych z pozostałymi województwami zdecydowanym 

liderem (tak jak w przypadku kruszywa naturalnego) jest Mazowsze, 

natomiast najmniejszym udziałem w produkcji (nie przekraczającym 2%) 

charakteryzuje się województwo opolskie. 
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Rys. 6.6 Szacunkowe zużycie i saldo końcowe kruszywa łamanego 

i blocznego w woj. zachodniopomorskim [5] 

 

Jeśli chodzi o szacunkowe zużycie kruszywa łamanego w regionie 

zachodniopomorskim (rys. 6.6) to wzrosło ono 2,5 razy w ostatnich latach 

z 1,1 mln ton w 2004 roku do 2,7 mln ton w 2010 roku. Średnie 

wykorzystanie surowca mineralnego wynosi 2,1 mln ton na rok i jest 

przeciętne w porównaniu do pozostałych województw. 

Jeśli chodzi o relacje pomiędzy popytem i podażą na kruszywa łamane 

to jest ona zróżnicowana. W Polsce północnej brakuje niezbędnego surowca 

skalnego, natomiast w południowej skupiają się główne bazy zasobowe 

i produkcyjne. Największą podaż mają województwa dolnośląskie, 

małopolskie i świętokrzyskie. Zachodniopomorskie należy do aż dziesięciu 

regionów, w których odnotowuje się deficyt kruszyw łamanych na rynkach 

regionalnych. Brak znaczących źródeł (czynnych złóż) do produkcji kruszyw 

drogowych i budowlanych w opisywanym regionie powoduje konieczność 

dostaw głównie z trzech wymienionych jednostek administracyjnych. 

W przypadku odległości transportowych do 150-200 km dominuje transport 

samochodowy a dla wartości wyższych sięgających nawet 500 km bardziej 

opłacalny staje się transport kolejowy. Ponadto ze względu na stosunkowo 

wysoki koszt transportu dużą rolę odgrywa również importowany materiał 

skalny z Niemiec i Skandynawii (1,0-1,6 mln ton na rok). Import kruszywa 

zza Bałtyku stale rośnie i prawdopodobnie przekracza 30% popytu, podczas 

gdy w skali kraju sięga 5% [5]. 
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7. Działania strategiczne 

 

  7.1. Prognoza wydobycia i zapotrzebowania kruszywa naturalnego 

i łamanego w regionie zachodniopomorskim na lata 2013-2020 

 

Podstawą do oszacowania przyszłego zapotrzebowania na kruszywa 

łamane i piaskowo-żwirowe na celu budownictwa infrastrukturalnego 

w województwie zachodnipomorskim jest zanalizowanie planów 

(programów) dotyczących przyszłych inwestycji drogowych i kolejowych na 

szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym. 

Na podstawie "Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015" 

[23] oraz późniejszych zmian [22] w regionie zachodniopomorskim 

zaplanowane do budowy zostaną następujące drogi krajowe: 

 Zadania inwestycyjne, których realizacja rozpocznie się do 2013 roku: 

 Budowa węzła "Tczewska" wraz z przebudową autostrady A6 na 

odcinku od Kijewa do węzła "Rzęśnica" - długość ok. 3,0 km; 

 Zadania priorytetowe, których realizacja może zostać rozpoczęta do 

2013 roku: 

 Budowa obwodnicy Troszyna, Perłówko i Ostromice na drodze S-3 

- budowa drogi S-3 Wolin - Troszyn (długość odcinka ok. 6,4 km); 

 Budowa 2,2 kilometrowego odcinka drogi wspomagającej trasę 

ekspresową S-3 na odcinku Święta - Lubczyna; 

 Budowa obwodnicy miasta Myślibórz w ciągu drogi krajowej  

nr 26 (długość obwodnicy ma wynieść około 3,4 km); 

 Zadania, których realizacja przewidywana jest po roku 2013: 

 Dostosowanie drogi krajowej nr 3 do parametrów drogi 

ekspresowej na odcinkach Brzozowo -Rurka oraz Rurka - Rzęśnica 

(odpowiednio: około 21 i 13 km); 

 Budowa drogi S-6 na odcinku od S-3 (Goleniów) - Koszalin - 

Słupsk (węzeł Redzikowo). Fragment trasy przebiegający przez 

teren województwa zachodniopomorskiego ma mieć długość ponad 

153 km (całość około 162 km); 

 Budowa drogi S-10 od A-6 (Szczecin) - Piła - Bydgoszcz - Toruń - 

Płońsk (S-7). Na terenie regionu zachodniopomorskiego (do 

granicy województwa) trasa będzie miała ponad 108 km  

(z wyjątkiem obwodnicy Wałcza i 8,8 km odcinka w okolicach 

Kobylanki, Morzyczyna i Zieleniewa); 

 Budowa drogi S-11 Kołobrzeg - Koszalin - Poznań (z wyjątkiem 

obwodnicy Poznania i Wyrzyska) - Ostrów Wielkopolski  

(z wyjątkiem obwodnicy Ostrowa Wielkopolskiego i Kępna) - 
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Tarnowskie Góry - A-1. Na terenie regionu zachodniopomorskiego 

od Koszalina do granicy województwa powstanie ponad 110 km 

opisywanej trasy. 

 Budowa drugiej jezdni obwodnicy Kobylanki, Morzyczyna, 

Zieleniewa wraz z drogą wspomagającą odcinek Niedźwiedź - 

Zdunowo w ciągu S-10 - długość 8,8 km; 

 Budowa obwodnicy Brzozowa na drodze S-3 - planowana długość 

to ponad 4 km; 

 Budowa obwodnicy Koszalina i Sianowa na S-6 wraz z odcinkiem 

S-11 od węzła Koszalin do węzła Szczecińska - całkowita długość 

około 21 km; 

 Budowa obejścia Wałcza w ciągu drogi S-10 - długość ok. 17 km; 

 Budowa pond sześciokilometrowej obwodnicy Kołobrzegu na 

drodze krajowej nr 11; 

 Budowa obwodnicy miasta Węgorzyno (niecały kilometr) w ciągu 

drogi krajowej nr 20; 

 Budowa obwodnicy miasta Gryfino w ciągu drogi krajowej nr 31, 

długość obejścia wyniesie około 6 km; 

 Budowa stałego połączenia drogowego pomiędzy wyspami Uznam 

i Wolin w Świnoujściu na drodze krajowej nr 3. 

 Zadania inwestycji realizowanych w nowej perspektywie finansowej 

Unii Europejskiej, dla których postępowania przetargowe na wybór 

wykonawców robót zostaną uruchomione w 2013 roku: 

 brak przyszłościowych planów. 

Zapotrzebowanie surowców skalnych (łamanych i piaskowo-

żwirowych) na drogi krajowe to tylko część materiałów potrzebnych do 

realizacji budowy i modernizacji dróg w Polsce. Dużym zapotrzebowaniem 

charakteryzują się też drogi samorządowe. Należy również pamiętać 

o liniach kolejowych, które szczególnie faworyzowane są przez 

administrację UE. 

Realizacja tych przedsięwzięć uzależniona jest od wielkości obecnie 

pozyskiwanych i wykorzystywanych środków oraz przyznawania Polsce 

nowych, w budżecie unijnym na lata 2014 -2020. Należy do tych danych 

podchodzić bardzo ostrożnie ze względu na rzeczywisty stan gospodarki 

krajów starej UE oraz spowolnienia gospodarek głównych płatników. 

Prognozę przyszłego wydobycia kruszywa piaskowo-żwirowego na lata 

2013-2020 w regionie zachodniopomorskim oszacowano na podstawie 

zebranych danych dotyczących produkcji od 2001 do 2012 roku włącznie 

oraz prognozy, jaką zaproponował A. Kabziński na lata 2012-2020 [źr. 9]. 
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Analizując zebrane dane z lat 2001-2012 oszacowano średni udział 

województwa zachodniopomorskiego w krajowej produkcji kruszywa 

naturalnego, który wyniósł około 8,1%. Oszacowana wartości średnia 

obarczona jest znaczącym błędem statystycznym, ponieważ coroczny udział 

w całym analizowanym okresie (2001-2012) był zróżnicowany. W latach od 

2001 do 2007 utrzymywał się w granicach 7-10% i był optymalny, natomiast 

po 2007 wzrósł do ponad 11,8% po czym gwałtownie zaczął spadać do 

rekordowo niskiej wartości 4,9% odnotowanej w 2011 roku. Do tych danych 

należy podchodzić z ostrożnością. 

Kolejny etap prognozy polegał na skonfrontowaniu otrzymanej średniej 

z danymi, jakie zaproponował w swojej krajowej prognozie A. Kabziński 

[9]. Otrzymane wartości pozwoliły określić przyszłą produkcję  

kruszywa piaskowo-żwirowego w województwie zachodniopomorskim na 

lata 2013-2020 (rys. 7.1). 
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Rys. 7.1 Dotychczasowe i prognozowane wydobycie kruszywa naturalnego 

w woj. zachodniopomorskim na lata 2013-2020 [obliczono na podstawie 9] 

 

Prognozowane wydobycie po 2012 roku w woj. zachodniopomorskim 

charakteryzować się będzie minimalnym wzrostem po spadku jaki nastąpił 

w latach 2009-2012. Do 2017 roku wydobycie wzrosnąć ma z 9,84 mln ton 

do około 12,13 mln ton na rok i ustabilizuje się na tym poziomie do 2020 

roku (rys. 7.1). Na dodatek analizując trend wydobycia nie wyklucza się 

również symbolicznych wahań w produkcji kruszywa naturalnego na lata 

2016-2020. 

Chcąc w dalszym etapie oszacować wielkość uzyskiwanego asortymentu 

niezbędnego do produkcji betonu i zarazem określić czy prognozowane 

wielkości sprostają zapotrzebowaniu na rynku lokalnym wykorzystano dane 
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opracowane w rozdziale 6, które zostały oszacowane przez K. Galosa [5]. 

Według informacji za lata 2004-2010 procentowy udział żwirów, mieszanek 

i pospółki w całkowitym wydobyciu wahał się od 22,0% do 36,6%. 

Przyjmując średnią (ok. 32,1%) jako wartość bazową obliczono 

prognozowaną produkcję niezbędnego asortymentu wykorzystywanego 

w przemyśle betonowym. Otrzymane dane dodatkowo pomniejszono lub 

powiększono o 7,0% zgodnie z proponowanym scenariuszem 

gospodarczym. Otrzymane dane dla wszystkich trzech scenariuszy 

przystawiono na poniższym rysunku: 
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Rys. 7.2 Dotychczasowa i prognozowana produkcja żwirów mieszanek 

i pospółki na lata 2011-2020 [obliczono na podstawie 5] 

 

Regionalny rozkład prognozowanego zapotrzebowania na kruszywo 

naturalne w przemyśle betonowym według przyjętych scenariuszy 

gospodarczych kraju jest zróżnicowany (rys. 7.3). Zależy on od wielu 

czynników, ale przede wszystkim od ilości planowanych inwestycji 

infrastrukturalnych oraz zamożności danego województwa. Największe 

zapotrzebowanie na kruszywo naturalne wykorzystywane w przemyśle 

betonowym szacunkowo wystąpi w województwie mazowieckim (od 7,4 do 

9,0 mln ton) oraz śląskim (5,5-6,5 mln ton). Ważną rolę w zapotrzebowaniu 

odgrywa również Wielkopolska, Małopolska, Dolny Śląsk oraz region 

łódzki. Zachodniopomorskie należy do grupy województw (lubelskie, 

podkarpackie) o przeciętnym (średnio-niskim) popycie na piaski i żwiry. 
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Rys. 7.3 Prognozowane zużycie żwirów i mieszanek do betonów w poszczególnych województwach w zależności od scenariusza 

rozwoju kraju (wartości uśrednione w mln t) [6] 
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Analizując poszczególne okresy oraz warianty gospodarcze (rys. 7.3) 

można zaobserwować, iż popyt na mieszanki i żwiry w rozpatrywanym 

regionie od przyjętego scenariusza będzie oscylować w przedziale od 1,8 do 

2,2 mln to na rok, przy czym różnica w poszczególnych okresach będzie 

wynosiła jedynie 100 tys. ton na rok i za każdym razem wzrośnie o tą 

wartość w drugim pięcioleciu (2016-2020) w porównaniu do okresu 

wcześniejszego (2011-2015). 
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Rys. 7.4 Produkcja, zapotrzebowanie i saldo końcowe kruszyw naturalnych 

wykorzystywanych w przemyśle betonowym wg danego scenariusza gosp.[6] 

 

Ostatecznie porównując ze sobą popyt i podaż na kruszywo naturalne 

w województwie zachodniopomorskim (rys. 7.4) można zaobserwować 

dodatnie saldo końcowe dla wszystkich trzech scenariuszy gospodarczych. 

Najmniejszą wartość dodatnią (średnio ok. 1,2 mln ton za rok w okresie od 

2011-2015) odnotuje się w scenariuszu dynamicznym, natomiast największą 

(średnio około 2,1 mln ton za rok w okresie 2016-2020) podczas 

spowolnienia gospodarczego kraju. Nadwyżki w produkcji mogą zostać 

wykorzystane w regionach sąsiednich (na przykład: region lubuski lub 

wielkopolski), gdzie występuje deficyt na kruszywo piaskowo-żwirowe lub 

brakuje konkretnego asortymentu (żwiry i mieszanki wysokojakościowe). 

Analizując zapotrzebowanie na kruszywo łamane i bloczne w woj. 

zachodniopomorskim można tylko oszacować prognozowane zużycie, gdyż 

produkcja kruszywa łamanego w opisywanym regionie jest niemożliwa ze 

względu na brak czynnych złóż i danych dotyczących kruszywa 

pozyskiwanego z recyklingu oraz rozdrabniania otoczaków odseparowanych 

od kruszywa piaskowo-żwirowego. Przyjmuje się, że całe kruszywo będzie 

sprowadzane do regionu z południa kraju lub z zagranicy (Skandynawia). 
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Rys. 7.5 Prognozowane zużycie kruszyw łamanych do betonów w poszczególnych województwach w zależności od scenariusza 

rozwoju kraju (wartości uśrednione w mln t) [6] 
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Rys. 7.6 Średnioroczne perspektywiczne zapotrzebowanie na kruszywo łamane do budowy dróg dla wszystkich trzech 

scenariuszy w ujęciu wojewódzkim (wartości uśrednione w mln t) [6] 
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Prognozę zużycia kruszywa łamanego wykonano analogicznie jak dla 

piasków i żwirów biorąc pod uwagę trzy scenariusze gospodarcze  

kraju (umiarkowany, spowolniony i dynamiczny) [6]. Dodatkowo popyt 

rozdzielono na trzy kierunki zbytu: 

 

 do produkcji betonu na lata 2012-2020 (rys. 7.5); 

 do budowy infrastruktury drogowej na lat 2012-2020 (rys. 7.6); 

 do budowy infrastruktury kolejowej na lata 2012-2015 (rys. 7.7). 

 

Zdecydowanym liderem w przyszłym zapotrzebowaniu kruszywa 

łamanego na potrzeby produkcji betonu jest województwo mazowieckie. 

Zależnie od przyjętego okresu i scenariusza gospodarczego jego wartości 

wahają się od 1,8 do 2,3 mln ton na rok. Co się tyczy ostatniego  

miejsca to zajmuje je województwo opolskie z następującym wartościami:  

0,2-0,3 mln ton na rok. Popyt kruszywa łamanego dla przemysłu 

betonowego w województwie zachodniopomorskim jest identyczny jak na 

Podkarpaciu czy Lubelszczyźnie i prawie taki sam jak w regionie kujawsko-

pomorskim. Wartości te wahają się od 0,4 do 0,5 mln ton na rok. 

Inaczej natomiast wygląda sytuacja, jeśli chodzi o popyt kruszywa 

łamanego na budowę infrastruktury drogowej. Pierwsze miejsce w skali 

kraju na przemian zajmuje województwo mazowieckie z łódzkim zaś 

ostatnie tak jak w poprzednim przypadku województwo opolskie. Region 

zachodniopomorski ma dosyć niski i zróżnicowany popyt na kruszywo 

łamane. W każdym ze scenariuszy zajmuje ono niskie miejsca w skali kraju. 

Dla scenariusza umiarkowanego z wartością średnią 1,3 mln ton na rok dla 

obydwóch okresów i zajmuje odpowiednio czternaste (razem z pomorskim) 

oraz piętnaste miejsce. Dla wzrostu gospodarczego są to pozycje piętnasta 

i czternasta (średnio 2,0 i 2,5 mln ton na rok), natomiast dla spowolnienia 

gospodarczego miejsce czternaste (razem z pomorskim) i piętnaste (średnio 

0,9 i 0,7 mln ton na rok). 

Perspektywiczne zapotrzebowanie na kruszywa łamane do realizacji 

inwestycji kolejowych w latach 2012-2015 dla całej Polski wyniesie około 

23,6 mln ton. Według scenariusza umiarkowanego i dynamicznego 

największy zapotrzebowanie (przekraczający 3,0 mln ton na rok) będzie 

posiadało województwo śląskie i mazowieckie. Zachodniopomorskie 

z popytem około 0,8 mln ton na rok zajmie dopiero dwunastą pozycję 

w skali kraju (wraz z województwem wielkopolskim i warmińsko-

mazurskim). Ostatnie miejsce w klasyfikacji zajmie województwo podlaskie, 

w którym prognozowane zapotrzebowanie na kruszywo będzie znikome lub 

zerowe - brak dużych inwestycji kolejowych. 
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Rys. 7.7 Perspektywiczne zapotrzebowanie na kruszywo łamane (w mln t) do 

realizacji liniowych inwestycji kolejowych w ujęciu wojewódzkim w latach 

2012-2015 (wg scenariusza dynamicznego i umiarkowanego rozwoju) [6] 

 

  7.2. Doskonalenie logistyki transportu surowców skalnych 

 

7.2.1.  Analiza kolejowych punktów ładunkowych pod inwestycje 

drogowe 

 

Na obszarze województwa zachodniopomorskiego zaplanowanych jest 

aż 7 dużych inwestycji drogowych obejmujących trasy krajowe i jedną 

kolejowo-drogową (Zachodnie Obejście Szczecina). W najbliższych latach 

planuje się budowę/przebudowę krajowych dróg ekspresowych nr 3, 6, 10, 

11 oraz obejścia miasta Gryfino, Myśliborza, Wałcza i Węgorzyna. Do 

budowy wymienionych dróg potrzebne są znaczne ilości kruszywa łamanego 

oraz naturalnego. W tym celu niezbędne jest wykorzystanie wszystkich 

dostępnych środków transportu drogowego, rzecznego oraz kolejowego. 

Dowiezienie kruszywa do wyznaczonego miejsca wymaga wcześniejszego 

zaplanowania odpowiedniej i najkorzystniejszej trasy dojazdu oraz 

wyznaczenia strategicznych punktów wyładunkowych. Wykorzystując 

narzędzia GIS przeprowadzono analizę obejmującą wykorzystanie 

transportu kolejowego i drogowego. W wyniku otrzymano 27 stacji 

wyładunkowych, spełniających wszystkie zadane warunki [1]. 

Pierwszy etap analizy polegał na odrzuceniu punktów ładunkowych, do 

których niemożliwy jest dojazd składem towarowym (nieczynna lub 

zlikwidowane są tory dojazdowe). Jest to jedna stacja Darłowo w powiecie 

sławieńskim 

W drugim etapie selekcji odrzucono 9 ładowni, które pierwotnie pełniły 

funkcję wyładunkową pod inwestycje kolejowe. Są to stacje: 

 Białogard w powiecie białogardzkim, 

 Bierzwnik w powiecie choszczeńskim, 
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 Choszczno w powiecie choszczeńskim, 

 Police w powiecie polickim, 

 Recław w powiecie kamieńskim, 

 Runowo Pomorskie w powiecie łobeskim, 

 Szczecin Dąbie w powiecie m. Szczecin, 

 Świdwin w powiecie świdwińskim, 

 Świnoujście SiA w powiecie m. Świnoujście. 

Należy jednak wspomnieć, iż sześć z nich spełniło dwa pozostałe 

kryteria i nie można całkowicie skreślić tych ładowni z listy (tab. 7.2). Ich 

funkcje mogą zostać zmienione (z obsługi inw. kolejowych pod drogowe) 

pod warunkiem, że zostanie na nich odpowiednio zorganizowana 

infrastruktura rozładunkowa. Pozostałe 3 stacje (Białogard, Bierzwnik, 

Świdwin), nie spełniły trzeciego kryterium selekcji i nie są brane pod uwagę 

chyba, że w ich pobliżu rozpocznie się nowe przedsięwzięcie drogowe. 

 

Tabela 7.1 Wykaz stacji wyładunkowych spełniających 2 kryteria selekcji 

(ładownie obsługujące inwestycje kolejowe) 

Nazwa 

punktu 

wyład. 

Powiat 

Strefa od 

inwestycji 

drogowej 

Nazwa/odcinek budowanej drogi/wariant 

budowy 

Trasa 

dojazdu 

[km] 

Świnoujście 

SiA 
m. Świnoujście do 4 km S3 odcinek: Świnoujście - Międzyzdroje 0,5 

Recław kamieński do 4 km S3 odcinek: Wolin - Troszyn 0,8 

Szczecin 

Dąbie 
m. Szczecin do 4 km S10 odcinek: Węzeł Kijewo - gr. m. Szczecina 2,9 

Runowo 

Pomorskie 
łobeski do 4 km Obwodnica Węgorzyna 4,1 

Police policki do 4 km Zachodnie Obejście Szczecina (wariant A) 2,5 

Choszczno choszczeński od 8 do 12 km S10 odc.: Stargard Szczeciński - Wałcz (wariant I) 15,2 

 

Ostatni etap analizy GIS pozwolił na szczegółową selekcję 

poszczególnych obiektów kolejowych pod względem odległości, w jakiej się 

one znajdują od planowanej drogi. W tym celu wyznaczono trzy strefy 

odległościowe (każda o szerokości 4 km) oraz rzeczywistą trasę dojazdu 

dostępnymi drogami. Ostatecznie otrzymano: 

 17 stacji w odległości nie większej niż 4 km, 

 8 stacji w odległości od 4 do 8 km, 

 2 stacje w odległości od 8 do 12 km. 

Pozostałe punkty ładunkowe (18 stacji) nie spełniły ostatniego kryterium 

selekcji i zostały odrzucone. Wyniki analizy przedstawiono na mapie 

7.8 oraz tabeli 7.2. 
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Tabela 7.2 Wykaz stacji wyładunkowych spełniających wszystkie trzy kryteria selekcji 

Nazwa punktu  

wyładunkowego 
Powiat 

Strefa od inwestycji 

drogowej 
Nazwa/odcinek budowanej drogi/wariant budowy 

Trasa dojazdu 

[km] 

Kliniska Wielkie goleniowski do 4 km S3 odcinek: Rurka - Rzęśnica (dostosowanie do drogi ekspresowej) 0,1 

Goleniów goleniowski do 4 km S6 odcinek: Goleniów - Glewice (wariant V) 3,7 

Osina goleniowski do 4 km S6 odcinek: Obwodnica Kolonia Olchowa (wariant V) 3,9 

Nowogard goleniowski do 4 km S6 odcinek: Obwodnica Kolonia Olchowa (wariant V) 3,9 

Koszalin m. Koszalin do 4 km S6 odcinek: Obwodnica Koszalina i Sianowa (wariant V) 2,8 

Skibno koszaliński do 4 km S6 odcinek: Obwodnica Koszalina i Sianowa (wariant V) 1,4 

Sławno sławieński do 4 km S6 odcinek: Obwodnica Sławna (wariant V) 2,0 

Prostynia choszczeński do 4 km S10 odcinek: Stargard Szczeciński - Wałcz (wariant I) 0,7 

Recz Pomorski choszczeński do 4 km S10 odcinek: Stargard Szczeciński - Wałcz (wariant I) 1,3 

Wałcz wałecki do 4 km S10 odcinek: Obwodnica Wałcza (wariant IV) 1,9 

Ulikowo stargardzki do 4 km S10 odcinek: Stargard Szczeciński - Wałcz (wariant I) 5,6 

Tarnowo Pomorskie stargardzki do 4 km S10 odcinek: Stargard Szczeciński - Wałcz (wariant I) 3,3 

Dalęcino szczecinecki do 4 km S11 odcinek: Koszalin - Szczecinek (wariant z decyzji środ.) 3,0 

Szczecinek szczecinecki do 4 km S11 odcinek: Obwodnica Szczecinka (wariant II) 2,4 

Dolna Odra gryfiński do 4 km Obwodnica Gryfina (wariant III) 1,2 

Kołobrzeg kołobrzeski do 4 km Obwodnica Kołobrzegu 2,6 

Szczecin Gumieńce m. Szczecin do 4 km Zachodnie Obejście Szczecina (wariant A) 3,6 

Rokita goleniowski od 4 do 8 km S3 odcinek: Brzozowo - Rurka (wariant II) 5,4 

Szczecin Port Centralny m. Szczecin od 4 do 8 km S10 odcinek: Lubieszyn - Szczecin (wariant A) 7,6 

Szczecin Podjuchy m. Szczecin od 4 do 8 km S10 odcinek: Węzeł Kijewo - Granica miasta Szczecina 8,9 

Stargard Szczeciński stargardzki od 4 do 8 km S10 odcinek: Obwodnica Kobylanki, Morzyczyna i Zieleniewa (budowa 2 pasów) 6,0 

Ognica stargardzki od 4 do 8 km S10 odcinek: Stargard Szczeciński - Wałcz (wariant I) 6,8 

Kolin stargardzki od 4 do 8 km S10 odcinek: Stargard Szczeciński - Wałcz (wariant I) 11,8 

Stargard Szczeciński Kluczewo stargardzki od 4 do 8 km S10 odcinek: Stargard Szczeciński - Wałcz (wariant I) 7,8 

Głazów myśliborski od 4 do 8 km Obwodnica Myśliborza 5,7 

Gryfice gryficki od 8 do 12 km S6 odcinek: Obwodnica Płoty (wariant V) 11,7 

Trąbki stargardzki od 8 do 12 km S10 odcinek: Stargard Szczeciński - Wałcz (wariant I) 14,4 
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Rys. 7.8 Położenie punktów ładunkowych względem planowanych inwestycji 

drogowych [XII, 1, 8, 13, 15] 
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7.2.2.  Analiza kolejowych punktów ładunkowych, jako stacji 

załadunkowych 

 

Szczegółowo opisane w rozdziale 5.2. punkty ładunkowe, po uprzednim 

przystosowaniu obecnej na nich infrastruktury kolejowej, mogą 

w przyszłości również pełnić funkcję załadunkową. Mogłyby one 

obsługiwać pobliskie kopalnie a także niezagospodarowane jeszcze dzisiaj 

złoża. W tym celu przeprowadzono kolejną analizę GIS. Polegała ona na 

wyznaczeniu identycznych obszarów wokół każdej ładowni. Odległość od 

centrum stacji w każdym kierunku była taka sama i nie przekraczała 6 km. 

Z istniejących kopalń oraz niezagospodarowanych złóż (P i R) znajdujących 

się wywnętrz danego bufora wyznaczono najkorzystniejsze trasy dojazdu do 

danych punktów ładunkowych. Złoża i kopalnie, które znajdowały się poza 

buforami nie były brane pod uwagę w przeprowadzanej analizie. 

W analizie GIS pod uwagę wzięto 55 stacji ładunkowych znajdujących 

się na terenie województwa zachodniopomorskiego. Ponad połowa z nich 

(30 ładowni) obsługiwać może aż 62 złoża, które leżą w odległości nie 

większej niż 6 km. Na 23 złożach działają czynne lub okresowe kopalnie. 

Łączne zasoby geologiczne tych zakładów górniczych wynoszą  

pond 67,3 mln ton kopaliny, natomiast wydobycie roczne wyniosło  

prawie 3,6 mln ton. Najbardziej obciążonymi w przyszłości punktami 

załadunkowymi mogą być stacje: 

 

 Biały Bór, 

 Jankowo Pomorskie, 

 Nowogard. 

 

Obciążenie to jest związane przede zarówno z wydobyciem (ponad 

100 tys. ton na rok) jak i ilością zasobów geologicznych (ponad 5 mln ton) 

przypadających na jedną stację kolejową. Analizując w kolejnym etapie 

złoża niezagospodarowane ustalono, że ilość wykorzystywanych do 

załadunku stacji wzrośnie z 15 do 30, natomiast łączne zasoby geologiczne 

wyniosą aż 331,4 mln ton możliwego do wywozu surowca mineralnego. 

Do najbardziej obciążonych punktów ładunkowych dojdą jeszcze takie 

stacje jak: 

 

 Boleszkowice, 

 Świdwin. 
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Tabela 7.3 Wykaz przyszłych stacji załadunkowych [21] 

Nazwa stacji załadunkowej 

Złoża zagospodarowane (E i T) Złoża rozpoznane (P i R) Suma Minimalna 

i maksymalna 

trasa dojazdu 
Ilość 

obsługiwanych 

złóż 

Zasoby 

geologiczne 

Wydobycie 

roczne 
Ilość 

obsługiwanych 

złóż 

Zasoby 

geologiczne 
Ilość 

obsługiwanych 

złóż 

Zasoby 

geologiczne 

[tys. ton] [tys. ton] [tys. ton] [tys. ton] [km] 

Białogard brak - - 1 822 1 822 7,2 

Biały Bór 1 12 408 1 451 brak - 1 12 408 5,4 

Boleszkowice brak - - 2 31 052 2 31 052 8,5 - 8,8 

Dalęcino 1 1 432 526 brak - 1 1 432 2,2 

Darłowo brak - - 1 45 1 45 3,3 

Goleniów 2 4 338 194 2 2 579 4 6 917 3,6 - 6,2 

Jankowo Pomorskie 2 20 137 857 7 170 697 9 190 834 0,1 - 5,6 

Karlino brak - - 1 408 1 408 5,1 

Kolin brak - - 1 1 250 1 1 250 0,7 

Koszalin brak - - 3 741 3 741 6,3 - 6,5 

Łobez brak - - 4 8 652 4 8 652 1,5 - 5,4 

Łubowo brak - - 1 2 391 1 2 391 1,4 

Nowogard 1 5 177 133 1 140 2 5 317 6,1 - 6,2 

Uwaga: Ciąg dalszy tabeli na następnej stronie 
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Ciąg dalszy tabeli 7.3 - "Wykaz przyszłych stacji załadunkowych" 

Nazwa stacji załadunkowej 

Złoża zagospodarowane (E i T) Złoża rozpoznane (P i R) Suma Minimalna 

i maksymalna 

trasa dojazdu 
Ilość 

obsługiwanych 

złóż 

Zasoby 

geologiczne 

Wydobycie 

roczne 
Ilość 

obsługiwanych 

złóż 

Zasoby 

geologiczne 
Ilość 

obsługiwanych 

złóż 

Zasoby 

geologiczne 

[tys. ton] [tys. ton] [tys. ton] [tys. ton] [km] 

Osina 1 991 14 brak - 1 991 4,3 

Police 1 22 38 1 14 836 2 14 858 5,0 - 6,0 

Recław brak - - 1 2 191 1 2 191 3,5 

Rębusz brak - - 1 650 1 650 5,6 

Rokita brak - - 1 13 291 1 13 291 4,1 

Skibno 3 2 162 71 1 145 4 2 307 4,1 - 4,9 

Sławno 1 251 10 brak - 1 251 3,4 

Stargard Szczeciński brak - - 1 66 1 66 6,2 

Stargard Szczeciński Kluczewo 1 275 4 brak - 1 275 3,5 

Szczecin Gumieńce 1 913 18 brak - 1 913 5,0 

Szczecin Podjuchy brak - - 1 1 250 1 1 250 6,0 

Szczecinek brak - - 1 330 1 330 6,5 

Świdwin brak - - 1 7 811 1 7 811 5,8 

Trąbki 4 1 342 27 2 1 670 6 3 012 0,9 - 8,4 

Wałcz 1 181 10 1 398 2 579 2,3 - 4,4 

Worowo 1 3 987 240 3 2 640 4 6 627 9,7 - 10,8 

Złocieniec 2 13 710 0 brak - 2 13 710 3,1 - 3,9 
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Rys. 7.9 Rozmieszczenie planowanych punktów załadunkowych 

i najbliższych zagospodarowanych złóż [XII, 8, 13, 15] 
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Na koniec należy zauważyć, iż stacje Goleniów, Łobez, Police, Rokita 

Worowo i Złocieniec nie będą punktami znacząco obciążonymi. Łączne 

zasoby geologiczne przypadające na daną ładownię, mimo że są duże to 

w większości lub w całości stanowią kopaliny, które są wykorzystywane 

lokalnie i nie wymagają transportu kolejowego. Są to piaski kwarcowe do 

produkcji betonów komórkowych i cegły wapienno-piaskowej (PB i PC), 

surowce ilaste do ceramiki budowlanej (IB) oraz wapienie i margle dla 

przemysłu cementowego (WC). 

 

7.2.3. Analiza wodnych punktów ładunkowo-rozładunkowych 

 

Oprócz transportu drogowego i kolejowego do przewozu kruszywa 

można również zastosować transport wodny. Analogicznie, jak w przypadku 

kolejowych punktów załadunkowych wykonano kolejną analizę GIS mającą 

na celu wykorzystanie portów i przystani leżących wzdłuż Odry i innych 

wód śródlądowych na terenie województwa zachodniopomorskiego. 

Pod uwagę wzięto 16 z 20 obiektów posiadających odpowiednią 

infrastrukturę nadbrzeżną (pozostałe 4 obiekty stanowią porty i przystanie 

morskie). W odległości 6 km od portu/przystani znalazło się 12 złóż 

zagospodarowanych oraz 8 złóż rozpoznanych wstępnie i szczegółowo. 

Łączna masa surowców mineralnych do załadowania i przetransportowania 

barkami wynosi 92,9 mln ton. Docelowym obiektami, gdzie można będzie 

dokonać szybkiego rozładunku barek, mogą być nabrzeża portowe 

w Szczecinie, Świnoujściu i Policach. 

Do najbardziej obciążonych ładowni rzecznych można zaliczyć przystań 

w Bielinku oraz Chlewicach. Są one na dzień dzisiejszy wykorzystywane do 

załadunku surowca na barki przez przedsiębiorstwa górnicze eksploatujące 

pobliskie złoża. Właścicielami tych kopalń są następujące firmy: 

 "Szczecińskie Kopalnie Surowców Mineralnych" S.A.; 

 "Minerały" Sp. z o.o.. 

Natomiast w niedalekiej przyszłości i w mniejszym zakresie, niż dla 

powyższych dwóch obiektów, do załadunku kruszywa na barki będzie 

można wykorzystać trzy pozostałe przystanie znajdujące się 

w miejscowości: 

 Gryfino; 

 Ognica; 

 Wolin. 

Ponadto należy wspomnieć, iż porty nadmorskie w Darłowie  

i w Kołobrzegu mogą pełnić funkcję rozładunkową dla statków i barek 

transportujących kruszywo naturalne wydobyte spod dna Bałtyku. 



 

 

1
95

5
 

Tabela 7.4 Wykaz przyszłych portów i przystani w województwie zachodniopomorskim do załadunku barek [21] 

Nazwa 

portu/przystani 

Złoża zagospodarowane (E i T) Złoża rozpoznane (P i R) Suma ogółem 
Minimalna  

i maksymalna 

trasa dojazdu 
Ilość 

obsług. 

złóż 

Nazwa złoża 

Zasoby 

geologiczne 

w sumie 

Wydobycie 

roczne  

w sumie 

Ilość 

obsług. 

złóż 

Nazwa złoża 

Zasoby 

geologiczne 

w sumie 

Ilość 

obsług. 

złóż 

Zasoby 

geologiczne 

[tys. ton] [tys. ton] [tys. ton] [tys. ton] [km] 

Bielinek - 

kopalnia 
4 

Bielinek 

7 989 335 1 Bielinek IV pole A 22 932 5 30 921 0,1 - 3,0 

Bielinek III-pole W 

Bielinek III-pole E 

Bielinek-Stara 

Żwirownia 

Chlewice - 

kopalnia 
3 

Kaleńsko-Pole 

Zachodnie I 

6 325 0 2 

Namyślin-Wielopole  

 

Namyślin 

31 052 5 37 377 0,8 - 6,1 Kaleńsko-Pole 

Zachodnie II 

Chlewice 

Gryfino brak - - - 2 
Wełtyń 

6 135 2 6 135 5,0 - 5,3 
Daleszewo 

Ognica 2 
Krzywin 

11 572 358 1 Ognica - Północ 3 295 3 14 867 0,8 - 7,4 
Ognica 

Wolin 3 

Mokrzyca Wielka III 

838 1 2 
Wolin Mokrzyca  

Wielka II 
2 795 5 3 633 3,2 - 8,4 Mokrzyca Wielka V 

Dargobądz 

Uwaga: Złoże Wełtyń jest kopaliną IB o zasobach geologicznych 1 384 tys. ton  

(należy tą wartość zredukować, jeśli pod uwagę brane jest tylko kruszywo naturalne) 
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Rys. 7.10 Rozmieszczenie planowanych przystani /portów załadunkowych 

i najbliższych zagospodarowanych kopalń [VIII, X, 21] 
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7.2.4. Działania możliwe do realizacji w zakresie logistyki 

transportu zmniejszające niekorzystne oddziaływania na 

środowisko 

 

• nie dopuszczanie (w miarę możliwości, na poziomie decyzji 

formalno-prawnych) do lokalizowania zbiorczych zakładów przeróbki 

(obsługujących więcej niż jeden zakład górniczy jednego przedsiębiorcy) 

w miejscach szczególnie eksponowanych z punktu widzenia rozchodzenia 

się hałasu na tereny okoliczne a zwłaszcza na tereny zamieszkania oraz 

cenne jako siedliska fauny ptaków i ssaków; 

• zastępowanie przestarzałych i wyeksploatowanych pojazdów 

nowymi/nowoczesnymi o większej sprawności i obniżonym zużyciu energii 

/paliwa, co przekłada się na zmniejszenie emisji gazów spalinowych do 

atmosfery; 

• poprawa jakości nawierzchni głównych dróg transportu surowca > 

zmniejszenie poziomu wibracji i hałasu przy jednoczesnym skróceniu 

efektywnego czasu ich trwania oraz wielkości emisji spalin (możliwość 

przejazdu pojazdów z utrzymaniem pracy silnika na wyższych 

przełożeniach, z niższym i wyrównanym w czasie poziomem obrotów); 

• redukcja /eliminacja problemu przeładowywania samochodów 

poprzez stosowanie wag samochodowych – duże zakłady /firmy przeważnie 

stosują, jednak problemem są kopalnie będące własnością wykonawców 

inwestycji budowlanych, dla których nie ma sensu ekonomicznego ważenie 

surowca, który sami wykorzystują a zmniejszenie liczby kursów powrotnych 

oznacza oszczędność czasu i kosztów; 

• wyznaczenie dla ciężkich pojazdów alternatywnych dróg 

dojazdowych przebiegających poza strefami bezpośredniej bliskości 

zabudowy mieszkalno-gospodarczej; 

 wprowadzenie nasadzeń ochronnych krzewów i drzew, a nawet 

zastosowanie ekranów wzdłuż odcinków dróg przecinających obszary 

mieszkaniowe i szczególnie interesujące przyrodniczo i/lub wrażliwe, 

narażone na zapylenie i hałas; 

• budowa obwodnic i objazdów miejscowości położonych na szlakach 

dróg krajowych i wojewódzkich; 

• poprawa układu sieci drogowej poprzez możliwie równomierne 

i dopasowane do faktycznych potrzeb rozmieszczenie dróg określonych 

kategorii i klas technicznych; 

• zmiany w istniejących ofertach spedytorów kolejowych w kierunku 

zwiększenia elastyczności ich struktury oraz cenowej; 
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• wzrost zainteresowania i zaangażowania finansowego władz 

samorządowych w remonty i modernizacje lokalnych/regionalnych linii 

kolejowych oraz towarzyszącej infrastruktury punktowej ze szczególnym 

uwzględnieniem istniejących i potencjalnych punktów załadunkowo-

rozładunkowych; 

• wykorzystanie formuły partnerstwa publiczno-prywatnego do 

realizacji projektów, których charakter (jak lokalne linie kolejowe 

i przystanie rzeczne) sprawia, że mogą być źródłem potencjalnych korzyści 

dla większej liczby zainteresowanych podmiotów (nie tylko samorządów 

i branży górniczej); 

• uwzględnianie w decyzjach inwestycyjnych pełnej analizy kosztów, 

w tym także kosztów zewnętrznych (środowiskowych i społecznych); 

• tworzenie przez gminy systemów motywacyjnych (na przykład 

poprzez ulgi w podatkach i innych opłatach pobieranych przez gminy) dla 

firm chcących prowadzić działalność i inwestycje zmierzające do 

zmniejszenia niekorzystnych oddziaływań na środowisko - promującego 

m.in. transport kolejowy, wodny jak też kombinowany; 

• wywieranie przez samorządy i organizacje branżowe różnego rodzaju 

nacisków na rząd i parlament (w tym z wykorzystaniem mediów) w celu 

doprowadzenia do zmiany polityki transportowej państwa powodującej 

występowanie dziś w transporcie bardzo nierównych warunków konkurencji 

stawiających transport kolejowy i wodny śródlądowy w nieuzasadnionej 

silnie niekorzystnej sytuacji. 
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8. Podsumowanie 

 

1. Województwo zachodniopomorskie pod względem wielkości  

w 2011 roku obejmowało obszar o powierzchni 22 892,5 km2. 

Stanowiło to 7,3% powierzchni całego kraju i klasyfikowało Pomorze 

Zachodnie na 5 miejscu. Ponadto dzięki dostępowi do morza oraz 

posiadaniu dwóch dużych portów morskich w Szczecinie i Świnoujściu 

jest to region otwarty na handel zagraniczny, natomiast pod względem 

występowania złóż kopalin skalnych jest to obszar umiarkowanie 

zasobny. 

2. W bazie zasobowej surowców skalnych regionu zachodnio-

pomorskiego kruszywo naturalne (symbol KN) posiada dominujący 

udział pod względem zasobów geologicznych oraz przemysłowych. 

3. Geologiczne zasoby bilansowe piasku i żwiru według stanu na koniec 

2010 roku wynosiły ogółem 960,8 mln ton i w stosunku do 2001 roku 

nastąpił ich wzrost o blisko 292,3 mln ton, czyli o 43,7%. 

4. Spośród 278 udokumentowanych złóż na koniec 2010 rok największą 

liczbę stanowiły złoża rozpoznane szczegółowo - 102 o łącznych 

zasobach geologicznych 519 882 tys. ton. 

5. Całkowite zasoby geologiczne i przemysłowe złóż zagospodarowanych 

(84 złoża) na koniec 2010 roku wyniosły odpowiednio 198 428 tys. ton 

i 142 900 tys. ton.  

6. Największe zasoby geologiczne wszystkich udokumentowanych złóż 

odnotowano w powiecie drawskim - 208 993 tys. ton a najmniejsze 

w polickim - 1 021 tys. ton. 

7. Wydobycie w 2010 r. koncentrowało się szczególnie w 3 powiatach: 

gryfińskim, łobeskim i szczecineckim - łącznie 6 743 tys. ton, czyli 

55% całkowitego wydobycia odnotowanego w województwie 

zachodniopomorskim. 

8. W ujęciu geograficznym wyróżnić można następujące ośrodki 

koncentracji wydobycia: 

 obszar Szczecinek - Biały Bór (łączne wydobycie 2 736 tys. ton); 

 obszar Chociwel - Węgorzyno -Drawsko Pomorskie (łączne wydobycie 

2 656 tys. ton); 

 obszar Chojna - Myślibórz (łączne wydobycie 2 412 tys. ton); 

9. W skali ostatniego dziesięciolecia (2001-2010) w województwie 

zachodniopomorskim doszło do dwukrotnego wzrostu wydobycia  

(z około 6 do około 12 mln ton piasków i żwirów). 

10. Produkcja asortymentu żwirowo-piaskowego w województwie 

zachodniopomorskim koncentruje się głównie w dwóch dużych 
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przedsiębiorstwach. Są to Szczecińskie Kopalnie Surowców 

Mineralnych oraz Lafarge Kruszywa i Beton. Łączny udział ich 

produkcji (w 2010 roku) w województwie wyniósł niemal 37%. 

11. Według danych za lata 2001-2010 wystarczalność kruszywa 

naturalnego w regionie zachodniopomorskim szacowana jest na około 

20 lat. 

12. Drugim surowcem skalnym pod względem wielkości bazy zasobowej 

w województwie zachodniopomorskim są skały ilaste wykorzystywane 

w ceramice budowlanej (symbol IB). łączne zasoby geologiczne  

w 23 udokumentowanych złożach na koniec 2010 roku wyniosły  

32 242 tys. m3. 

13. Iły do ceramiki budowlanej występują w 12 powiatach województwa 

zachodniopomorskiego, z czego tylko w dwóch prowadzona jest 

eksploatacja (powiat drawski i sławieński). 

14. Pod względem wielkości zasobów na szczególną uwagę w regionie 

zachodniopomorskim zasługuje złoże Złocieniec, które ma  

największe zasoby geologiczne - ponad 75% bilansowych złóż 

zagospodarowanych i ponad 20% całkowitych oraz 90% zasobów 

przemysłowych w regionie. 

15. Wydobycie IB w latach 2001-2010 wynosiło średnio 51 tys. m3 na rok, 

przy czym wykazywało duże wahania. 

16. Ze względu na niewielką skalę wydobycia surowców ilastych 

w badanym regionie wskaźnik wystarczalności WS kształtuje się na 

wysokim poziomie - dla badanego dziesięciolecia (2001-2010) wyniósł 

on 103 lata. 

17. Trzecim surowcem skalnym pod względem wielkości bazy zasobowej 

w województwie zachodniopomorskim są pisaki kwarcowe do 

produkcji cegły wapienno-piaskowej (symbol PC). Łączne zasoby 

geologiczne w 13 udokumentowanych złożach na koniec 2010 roku 

wyniosły 30 113 tys. m3, co stanowiło 11% zasobów krajowych  

(3 miejsce w Polsce). 

18. Ponad 44% i 40% wszystkich zasobów geologicznych PC w regionie 

stanowią odpowiednio złoża rozpoznane wstępnie i szczegółowo . 

19. Złoża PC występują w 10 z 21 powiatów z czego eksploatowane są 

tylko na dwóch obszarach i z dwóch kopalń (powiat stargardzki - 

Trąbki 1 i szczecinecki - Łęknica). 

20. Wydobycie piasków kwarcowych do produkcji cegły wapienno-

piaskowej w ostatnim dziesięcioleciu (2001-2010) było małe i tylko raz 

przekroczyło wartość 15 tys. m3 na rok, w związku z tym wartość 

wskaźnika wystarczalności zasobów wynosi aż 72 lata. 
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21. Czwartym i ostatnim surowcem skalnym eksploatowanym do końca 

2010 roku na terenie województwa zachodniopomorskiego był piasek 

kwarcowy do produkcji betonu komórkowego (symbol PB). 

22. Bazę zasobową PB w regionie tworzą dwa złoża - Łozienica (Kliniska) 

w powiecie goleniowskim oraz Łobez w powiecie łobeskim o łącznych 

zasobach 5 133 tys. m3. Zagospodarowane jest tylko pierwsze 

z wymienionych złóż. 

23. Według danych za lata 2001-2010 wystarczalność PB w regionie 

zachodniopomorskim szacowana jest na około 65 lat. 

24. Pozostałą grupę surowców skalnych (niezagospodarowanych) 

w województwie zachodniopomorskim stanowią: 

 dwa niezagospodarowane złoża wapieni i margli dla przemysłu 

cementowego leżące w powiecie kamieńskim i goleniowskim (łączne 

zasoby geologiczne - 168 022 tys. ton); 

 dwa niezagospodarowane złoża piasków formierskich w powiecie 

sławieńskim i koszalińskim (łączne zasoby geolog. - 12 047 tys. ton); 

 jedno rozpoznane złoże szczegółowo surowców szklarskich 

zlokalizowane w powiecie sławieńskim o całkowitych zasobach 

geologicznych - 6 427 tys. ton; 

 jedno zaniechane złoże kamieni drogowych i budowlanych (głazy 

narzutowe) leżące w powiecie szczecineckim - zasoby geologiczne 

225 tys. ton. 

25. Pełnej waloryzacji uległo jedynie 69 złóż z czego tylko 14 zaliczono do 

klasy N i W (ze względu na walory surowcowe - zasoby i jakość 

kopaliny). Są to złoża: piasków szklarskich i formierskich (jedno złoże 

klasy N), piasków i żwirów (7 klasy W), piasków kwarcowych do 

produkcji cegły wapienno-piaskowej lub betonów komórkowych  

(5 klasy W), oraz kopalin ilastych ceramiki budowlanej (jedno złoże 

klasy W). Mają one znaczenie ponadlokalne (regionalne lub rzadziej  

- krajowe) i możliwość ich zagospodarowania oraz ochrony na 

potrzeby przyszłej eksploatacji jako źródła niezbędnych surowców 

mineralnych powinna być rozpatrywana na poziomie planowania 

przestrzennego w skali województwa. Pozostałe złoża klasy Z o niższej 

jakości lub mniejszych zasobach (najczęściej złoża piaskowe, a także 

piaskowo-żwirowe i kopalin ilastych) stanowią bazę zasobową 

surowców na potrzeby lokalne i gospodarka nimi powinna być 

rozpatrywana na poziomie gmin i powiatów. 

26. Województwo zachodniopomorskie w odniesieniu do pozostałych 

regionów w Polsce charakteryzuje się najmniejszym zagęszczeniem 

dróg. Łączna długość wszystkich tras w 2011 roku wyniosła  
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19 078,5 km, przy czym współczynnik zagęszczenia równy był  

83,3 km na 100 km2. 

27. Do dróg wojewódzkich charakteryzujących się największym dobowym 

obciążeniem w ruchu ciężarówek z/bez przyczepy zaliczyć można:  

DW 102 (30 km między Trzebiatowem i Kołobrzegiem, tylko bez 

przyczep), 106 (około 50 ze 105 km), 108 (40 km - cała), 122 (12  

i 26,5 km), 162 (ok. 50 km, głównie z przyczepami), 163 (około 35  

i 80 km) i 177 (22 z 66 km), plus dodatkowo tylko dla ciężarówek 

z przyczepą: DW 109 (10 km), 142 (14 km), 144 (15,7 km), DW 152 

(37,5 z 58 km), DW 156 (25 km – cała), 172 (prawie cała). 

28. Do dróg krajowych charakteryzujących się największym dobowym 

obciążeniem w ruchu ciężarówek z/bez przyczepy zaliczyć można: A6 

(21,6 km czyli całość), S3 (27 km odcinek), DK 3 (7,6 i 55,8 km czyli 

całość), DK 6 (całe 172,7 km przy czym w części wschodniej 

zmniejsza się rozmiar relatywnej przewagi pojazdów z przyczepami), 

DK 10 (całość bez odcinka Szczecin - Lubieszyn na zachód od 

Szczecina tj. 139 km), DK 11 (około 13 km odcinek k/Szczecinka  

- szczególnie ciężarowe z przyczepami), ponadto w zakresie samego 

ruchu ciężarowego z przyczepami: DK 11 (ok. 13 km odcinek 

k/Szczecinka oraz w mniejszym stopniu 35 km odcinek Bobolice  

- Koszalin) oraz DK 22 (27,5 km odcinek na wschód od Wałcza). 

29. Udział pojazdów ciężarowych z przyczepą w ruchu ogółem stanowił 

średnio 3,1% na drogach wojewódzkich i 9,4% na drogach krajowych. 

30. Udział pojazdów ciężarowych bez przyczepy w ruchu ogółem stanowił 

średnio 2,3% na drogach wojewódzkich i 3,2% na drogach krajowych. 

31. Jeśli chodzi o położenie złóż zagospodarowanych (eksploatowane - E 

i okresowe - T) względem dróg krajowych lub wojewódzkich to: 

 w pasie do 1 km leżą 24 złoża, co stanowi ok. 27% złóż E i T; 

 w pasie od 1 do 2 km leży 26 złóż E i T; 

 w pasie od 2 do 3 km leżą 22 złoża czynne (E i T). 

32. W województwie zachodniopomorskim infrastruktura kolejowa 

stanowi 1 202 km czynnych torów, z czego prawie 63% to linie 

zelektryfikowane i 35% więcej niż jedno torowe. W całości czynnych 

jest 18 linii kolejowych oraz 12 częściowo eksploatowanych. Pozostałe 

odcinki są zamknięte, nieprzejezdne lub fizycznie zlikwidowane. 

33. Stan torów w całej Polsce w 40% jest zadawalający i wymaga jedynie 

robót konserwacyjnych. Pozostałe 60% stanowią linie kolejowe 

o obniżonych parametrach technicznych ze względu na zły stan 

techniczny. W celu podwyższenia tych standardów wymagane są 

w niektórych przypadkach drobne naprawy lub gruntowne remonty 
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całego torowiska. Identycznie stan techniczny infrastruktury kolejowej 

wygląda w regionie zachodniopomorskim oraz na terenie portów 

morskich w Szczecinie i Świnoujściu. 

34. Oprócz kolei normalnotorowej na terenie województwa 

zachodniopomorskiego działa dodatkowo kolej wąskotorowa (rozstaw 

torów 750/1 000 mm). Wykorzystywana jest ona między innymi 

w kopalni torfu Przybiernówko-Grądy II (powiat gryficki) do 

transportu kopaliny pomiędzy wyrobiskiem a zakładem przeróbczym 

oraz jako kolej turystyczna. 

35. Na terenie regionu zachodniopomorskiego zlokalizowanych jest 

55 stacji kolejowych, na których potencjalnie dokonać można 

załadunku lub rozładunku podstawionego składu towarowego. 

Większości z nich znajduje się na czynnych linia kolejowych i tylko  

do jednego obiektów możliwy jest dojazd po ówczesnym 

zmodernizowaniu głównej linii kolejowej. Wśród zebranych stacji 

znajduje się: 

 34 ładownie prognostyczne; 

 8 ładowni załadunkowo-wyładunkowych; 

 9 ładowni wyładunkowych przeznaczonych pod inwestycje kolejowe; 

 2 ładownie wyładunkowe przeznaczone pod inwestycje drogowe; 

 2 ładownie wyładunkowe przeznaczone pod inw. kolejowo-drogowe. 

36. W obsłudze dużych inwestycji drogowych w przyszłości wykorzystać 

będzie można 27 stacji ładunkowych leżących w odległości nie 

większej niż 12 km od planowanego przebiegu budowanej trasy. 

37. W analizie punktów kolejowych, jako przyszłych stacji załadunkowych 

wynika, że do transportu kruszywa wykorzystać można aż 30 ładowni, 

które obsłużą łącznie 62 złoża o łącznych zasobach geologicznych 

około 331,4 mln ton. 

38. W transporcie kruszywa łamanego i piaskowo-żwirowego do/z regionu 

zachodniopomorskiego wykorzystać można również wodne drogi 

śródlądowe i wewnątrz-morskie. Do tego celu służą kanały, zalewy, 

rzeki oraz 16 portów/przystani. Niestety stan techniczny tych szlaków 

oraz obiektów nabrzeżnych ulega systematycznemu pogorszeniu - 

niezbędne są remonty. 

39. W analizie portów/przystani, jako przyszłych obiektów załadunkowo-

wyładunkowych wynika, że w odległości nie większej niż 6 km znaleźć 

się może 20 złóż. Łączne zasoby do potencjalnego transportowania 

barkami określono na ponad 92,9 mln ton. 

40. Województwo zachodniopomorskie obok pomorskiego w ostatnich 

latach dołączyło do regionów o największej podaży (Małopolska, 
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Podlasie, Dolny Śląsk, Mazowsze, Warmia i Mazury). Ponadto 

charakteryzuje się ono wyraźnymi nadwyżkami podaży nad popytem. 

Nadwyżki w produkcji żwirów niższej klasy i częściowo mieszanki 

poza sprzedażą na rynku lokalnym woj. zachodniopomorskiego 

znajdują zbyt na rynkach sąsiednich regionów (np. woj. wielkopolskie). 

41. Zachodniopomorskie należy do aż dziesięciu regionów, w których 

odnotowuje się deficyt kruszyw łamanych na rynkach regionalnych. 

Brak znaczących źródeł (czynnych złóż) do produkcji kruszyw 

drogowych i budowlanych w opisywanym regionie powoduje 

konieczność dostaw z województw bogatych w ten surowiec skalny 

(np. dolnośląskie, świętokrzyskie, lubelskie, małopolskie). 

42. Prognozowane na lata 2013-2020 wydobycie kruszywa naturalnego 

w województwie zachodniopomorskim będzie charakteryzowało się 

minimalnym wzrostem z dolnej granicy jaką osiągnęło w 2012 w roku 

(9,84 mln ton). Swoje maksimum wynoszące około 12,13 mln ton 

uzyska w 2017 roku i po tym okresie do 2020 roku ustabilizuje się 

przyjmując wartość stałą lub nieznacznie zmaleje. 

43. Prognozowane saldo końcowe dla kruszyw piaskowo-żwirowych 

wykorzystywanych w przemyśle betonowym na lata 2011-2015 oraz 

2016-2020 dla wszystkich przyjętych scenariuszy gospodarczych 

w województwie zachodniopomorskim będzie dodatnie (średnio od  

1,2 do 2,1 mln ton na rok). 

44. Perspektywiczne zapotrzebowanie na kruszywa łamane dla przemysłu 

betonowego w województwie zachodniopomorskim będzie zbliżone do 

siebie dla każdego z przyjętych scenariuszy. Wartości te wahać się 

mogą od 0,4 do 0,5 mln ton na rok. 

45. Perspektywiczne zapotrzebowanie na kruszywa łamane na potrzeby 

budowy dróg będzie zróżnicowane i dla każdego z scenariuszy będzie 

wynosić odpowiednio: 

 1,3 mln to na rok (oba okresy) dla scenariusza umiarkowanego; 

 od 2,0 do 2,5 mln ton na rok dla scenariusza dynamicznego; 

 od 0,7 do 0,9 mln ton na rok dla spowolnienia gospodarczego. 

46. Perspektywiczne zapotrzebowanie na kruszywa łamane do realizacji 

inwestycji kolejowych na lata 2012-2015 w woj. zachodniopomorskim 

wyniesie około 0,8 mln ton na rok. 
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