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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 

kujawsko-pomorskim" 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 kujawsko-

pomorskiego zakłada opisanie rodzaju i wielkości znajdujących się na jego 

terenie zasobów surowców skalnych, wskazanie i ocenę możliwości 
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transportowych oraz opisanie wielkości i lokalizacji popytu na surowce 

w ujęciu lokalnym i regionalnym. Opisanie wymienionych 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 kujawsko-pomorskiego; 

 opis bazy zasobowej surowców skalnych; 

 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 kujawsko-pomorskie 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 kujawsko-pomorskiego 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 kujawsko-pomorskim. 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) kujawsko - pomorskiego 

 

Województwo kujawsko-pomorskie 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 włocławskiego oraz zdecydowana większość 

województw bydgoskiego (bez 3 gmin na północy i 1 na południu) 

i toruńskiego (bez 4 gmin na północnym wschodzie). 

Analizowany region znajduje się w centralno-północnej części Polski. 

Od północy graniczy z województwem pomorskim, od zachodu oraz 

południa z województwem wielkopolskim, od północnego wschodu 

z warmińsko-mazurskim, od wschodu z mazowieckim i na skraju 

południowo-wschodnim z województwem łódzkim. Położenie województwa 

sprawia, że głównymi elementami wpływającymi na podział przestrzeni są 

naturalne bariery a zarazem korytarze wodne Wisły i Noteci oraz łączący 

północ z południem kraju antropogeniczny korytarz transportowy 

(ale i bariera) autostrady A1. Główne szlaki komunikacyjne koncentrują się 

na najstarszym centrum regionalnym – Toruniu oraz nieco młodszej ale 

większej Bydgoszczy. Tworzą one aglomerację bydgosko-toruńską będącą 

jednym z tzw. potencjalnych europolów. 

Według danych z 2011 roku Kujawsko-Pomorskie obejmuje obszar 

o powierzchni 17 971,3 km2 co stanowi 5,75% powierzchni kraju - 10 

pozycja. Rozciągłość południkowa regionu wynosi 161,7 km, zaś 

równoleżnikowa 167,5 km. Teren województwa w blisko 23,5% pokryty jest 

lasami i prawie w 65,5% obszarami użytków rolnych. Na omawianym 

obszarze znaczną powierzchnię zajmują grunty pod wodami: cieków 

wodnych, jezior i sztucznych zbiorników wodnych, które pokrywają blisko 

479 km2 powierzchni regionu (2,7% całości). Największym akwenem jest 

Zbiornik Włocławski na Wiśle (70,4 km2), natomiast największym 

naturalnym jeziorem Gopło (21,5  km2). Pozostałą część terenów zajmują 

grunty zurbanizowane i zabudowane, nieużytki i tereny różne oraz użytki 

ekologiczne (tabela 2.1). 

Według podziału administracyjnego w skład województwa wchodzą 

23 powiaty (w tym 4 grodzkie) i 144 gminy (w tym 17 miejskich, 

35 miejsko-wiejskich i 92 wiejskie). Najbardziej wysuniętymi powiatami są: 

 od północy powiat tucholski; 

 od wschodu powiat brodnicki; 

 od południa powiat włocławski; 

 od zachodu powiat sępoleński (rys. 2.1). 
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Tabela 2.1 Powierzchnia geodezyjna woj. kujawsko-pomorskiego według 

kierunków wykorzystania terenów [XIII] 

Kierunek wykorzystania powierzchni gruntowej 
Powierzchnia gruntu 

Udział w skali 

województwa 

[ha] [km2] [%] 

Użytki rolne 1 176 826 11 768,26 65,5% 

Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione 437 199 4 371,99 24,3% 

Grunty pod powierzchniowymi ciekami wodnymi 43 177 431,77 2,4% 

Grunty pod powierzchniowymi zbiornikami wodnymi 4 705 47,05 0,3% 

Grunty  zabudowane i zurbanizowane 83 036 830,36 4,6% 

Użytki ekologiczne 4 963 49,63 0,3% 

Nieużytki 42 175 421,75 2,3% 

Tereny różne  5 053 50,53 0,3% 

Całkowita powierzchnia woj. kujawsko-pomorskiego 1 797 134 17 971,34 100,0% 

 

Na terenie województwa znajdują się 52 miasta, w tym cztery z nich 

posiadają prawa powiatów. Głównymi ośrodkami miejskimi posiadającymi 

prawa powiatu są centralnie położone, stołeczne Bydgoszcz  

(356 tys. mieszkańców) i Toruń (205 tys.). Funkcje stolicy regionu dzielone 

są następująco: Bydgoszcz jest siedzibą wojewody zaś Toruń marszałka 

i sejmiku wojewódzkiego. Dwa mniejsze ośrodki to Włocławek (117 tys.) 

i Grudziądz (99 tys.) położone tak jak Toruń nad Wisłą, lecz odpowiednio 

w południowo-wschodniej i północnej części regionu. Piątym, istotnym 

ośrodkiem miejskim jest Inowrocław (76 tys. mieszkańców) leżący na 

południu województwa. System osadniczy dopełnia regularna sieć, 

w większości dobrze rozwiniętych, ośrodków powiatowych tworząc 

korzystne uwarunkowania rozwojowe [XIII]. 

W zakresie demografii województwo kujawsko-pomorskie nie wyróżnia 

się. Według stanu ludności za 2011 rok region ten zamieszkiwało  

2,098 mln mieszkańców. Oznaczało to 10 pozycję pod względem liczby 

obywateli spośród wszystkich 16 województw w kraju i stanowiło 5,44% 

ludności Polski. Gęstość zaludnienia wynosiła 116,76 mieszk./km2 

(nieznacznie poniżej średniej krajowej) [XIII]. 

Region jest zróżnicowany kulturowo - leży na styku kilku historycznych 

obszarów etnicznych - Kujaw, Ziemi Chełmińskiej, Borów Tucholskich, 

Krajny, Ziemi Dobrzyńskiej, Pałuk, Kociewia oraz Wielkopolski. 
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Rys. 2.1 Podział administracyjny woj. kujawsko-pomorskiego i pokrycie 

terenu szatą roślinną [opracowanie własne] 

 

 

  2.1. Regionalizacja fizyczno-geograficzna rozpatrywanego regionu 

 

Obszar województwa kujawsko-pomorskiego charakteryzuje dość 

zróżnicowany krajobraz rolno-leśny z dominującą Doliną Wisły wraz 
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z Doliną Środkowej Noteci i dolinami większych dopływów (Brda, Drwęca, 

Gwda i Osa) oraz jeziorami, zwłaszcza w części północno-zachodniej, 

wschodniej i południowo-zachodniej. 

W centrum oraz częściowo na południu (po linię Inowrocław – 

Radziejów – Włocławek) przeważa raczej płaski krajobraz rolniczy bez 

jezior. Najbardziej urozmaicony krajobraz leśno-rolny z wyraźniejszymi 

deniwelacjami i jeziorami występuje na północnym zachodzie oraz na 

wschodzie regionu. 

Najwyżej położony punkt to Czarne Góry (189 m n.p.m.) na zachód od 

miejscowości Dąbrówka (gmina Kamień Krajeński), niedaleko północno-

zachodniej granicy województwa, najniżej położony punkt znajduje się 

w gminie Nowe i stanowi go średni poziom Wisły w Nowem (13 m n.p.m.) 

na północnym skraju regionu. Całkowita deniwelacja jest więc niewielka 

i wynosi 176 m. Dotyczy to naturalnych elementów morfologii i nie 

uwzględnia tym samym najniższego ale antropogenicznego punktu terenu 

znajdującego się na dnie wyrobisk największej w regionie kopalni wapienia 

na złożu Barcin-Piechcin [7]. 

Najbardziej wyróżniającymi się elementami morfologii terenu są 

wzgórza moren czołowych zlodowacenia bałtyckiego oraz niezdenudowane 

części wysoczyzn morenowych na pojezierzach Krajeńskim i Dobrzyńskim, 

podczas gdy strefy moren dennych budują rozległe powierzchnie falistych 

wysoczyzn morenowych a piaszczyste obszary stożków sandrowych tworzą 

równiny urozmaicone licznymi obniżeniami i rozmyciami erozyjnymi. 

Najniżej położone są tarasy pradolinne oraz współczesne doliny rzeczne. 

Szczególnym dla opisywanego regionu elementem w ukształtowaniu terenu 

jest rozległe pole drumlinowe znane jako Obszar Chronionego Krajobrazu 

Drumliny Zbójeńskie (w powiecie Golubsko-Dobrzyńskim), oraz Fordoński 

Przełom Wisły i połączenie Doliny Środkowej Noteci z Doliną Wisły 

w rejonie Bydgoszczy [7]. 

Zgodnie z regionalizacją fizyczno-geograficzną według Jerzego 

Kondrackiego [źródło 7] wszystkie makroregiony obszaru Kujawsko-

Pomorskiego wchodzą w skład prowincji Nizina Środkowoeuropejska (Niż 

Środkowoeuropejski). Niemal cały teren województwa stanowi część jednej 

podprowincji (Pojezierza Południowobałtyckie); z wyjątkiem niewielkiego 

skrawka terenu na południowym wschodzie. Podprowincje zajmują 

następujące obszary: 

 Pojezierza Południowobałtyckie – 17 893,5 km2 powierzchni 

w Kujawsko-Pomorskim; 

 Niziny Środkowopolskie – 77,8 km2 powierzchni w Kujawsko-

Pomorskim [7]. 
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Rys. 2.2 Regionalizacja fizyczno-geograficzna woj. kujawsko-pomorskiego [7] 

 

W obrębie podprowincji Pojezierzy Południowobałtyckich wyróżniono 

następujące Makroregiony (położone w całości lub części na terenie 

województwa kujawsko-pomorskiego): 

 Pojezierze Południowopomorskie z mezoregionami Pojezierze 

Krajeńskie, Dolina Brdy, Bory Tucholskie i Wysoczyzna Świecka; 

 Pojezierze Wschodniopomorskie z fragmentem mezoregionu 

Pojezierze Starogardzkie, 
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 Pojezierze Iławskie z jednym mezoregionem Pojezierze Iławskie; 

 Dolina Dolnej Wisły z mezoregionami Dolina Fordońska, Kotlina 

Grudziądzka i Dolina Kwidzyńska; 

 Pojezierze Chełmińsko-Dobrzyńskie z mezoregionami Pojezierze 

Chełmińskie, Pojezierze Brodnickie, Dolina Drwęcy, Pojezierze 

Dobrzyńskie, Garb Lubawski i Równina Urszulewska; 

 Pradolina Toruńsko-Eberswaldzka z mezoregionami Dolina 

Środkowej Noteci, Kotlina Toruńska i Kotlina Płocka; 

 Pojezierze Wielkopolskie z mezoregionami Pojezierze Chodzieskie, 

Pojezierze Gnieźnieńskie, Równina Inowrocławska i Pojezierze 

Kujawskie [7]. 

W obrębie podprowincji Nizin Środkowopolskich wyróżniono tylko 

jeden Makroregion położony w małej części na terenie województwa: 

 Nizina Południowowielkopolska z fragmentem mezoregionu 

Wysoczyzna Kłodawska. 

 

 

 

  2.2. Budowa geologiczna 

 

Na terenie regionu kujawsko-pomorskiego przebiega jedna z głównych 

europejskich granic geologicznych jaką jest strefa Teisseyre’a-Tornquista 

(T-T) oddzielająca platformę wschodnioeuropejską zbudowaną 

z prekambryjskich skał magmowych i metamorficznych od paleozoicznej 

platformy Europy środkowej. Do jej przebiegu z południowego wschodu na 

północny zachód nawiązuje Dolina Wisły po okolice Bydgoszczy, gdzie 

rzeka wykonuje gwałtowną zmianę kierunku na północno-wschodni 

przełamując się przez plejstoceńską wysoczyznę morenową [16]. 

Na utworach paleozoicznych oraz częściowo na obniżonej strefie 

brzeżnej platformy prekambryjskiej zalegają mezozoiczne serie osadowe. 

Ich kompletność stratygraficzna oraz miąższość szybko wzrasta przesuwając 

się z północnego wschodu na południowy zachód. W tzw. niecce 

warszawskiej (najgłębsza część niecki brzeżnej) miąższość przekracza 

1 000 m, maksymalnie osiągając 1 500 m, natomiast na obszarze wału 

kujawskiego (część wału środkowopolskiego) miąższości osadów są 

kilkukilometrowe osiągając maksymalnie 9 000 metrów [11]. 

W związku z dużym udziałem sedymentacji morskiej, w tym facji 

salinarnych w obrębie wału kujawskiego charakterystyczne są dla jego 

struktury liczne wysady solne (diapiry), ukształtowane poprzez  

zjawiska tektoniki solnej w nawiązaniu do sieci uskoków występujących 
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w szeroko pojmowanej strefie T-T. Również w zachodniej części niecki 

warszawskiej występują liczne (choć o mniejszej skali) przejawy tektoniki 

halokinetycznej [11]. 

W stropowej części wału kujawskiego występują jurajskie wapienie 

i margle, które odsłaniają się na powierzchni ziemi (okolice Piechcina) lub 

występują na głębokości od kilkuset metrów do kilkudziesięciu metrów 

(Ciechocinek). Natomiast serię utworów kredowych tworzą wapienie, 

margle, piaski, iły, mułki [11]. 

W trzeciorzędzie utworzyła się w środkowej Polsce rozległa depresja, na 

obszarze której zalegają osady detrytyczne sedymentacji trwającej od eocenu 

do pliocenu. Z paleogenu najpełniejszy jest profil oligocenu, zbudowany 

głównie z osadów ilasto-mułowo-piaszczystych – tzw. iły toruńskie. 

Sedymentację neogenu rozpoczęły lądowo-jeziorne utwory miocenu 

określane jako formacja brunatno-węglowa. Na głębokości od 

kilkudziesięciu do ponad 100 m pod powierzchnią ziemi zalegają warstwy 

węgla brunatnego do kilku metrów miąższości. Odsłaniają się one miejscami 

na powierzchni terenu (np. zbocza doliny Wisły w Dobrzyniu n/Wisłą i we 

Włocławku). Osady pliocenu to tzw. iły pstre, zwane poznańskimi, tworzące 

ciągły pokład (do kilkudziesięciu metrów miąższości), miejscami zaburzony 

glacitektonicznie, w środkowej i południowej części regionu (na południe od 

linii Brodnica – Piła). Również one odsłaniają się na zboczach dolin 

rzecznych (szczególnie Wisły i Drwęcy). Miąższość najmłodszych osadów 

plejstocenu i holocenu zmienia się od kilkunastu do ponad 200 m. Utwory te 

stanowią najczęściej polodowcowe gliny, gliny piaszczyste, piaski i piaski 

gliniaste budujące przeważające w regionie obszary wysoczyzn morenowych 

oraz równin sandrowych, których osady są urozmaicone poprzez produkty 

sedymentacji glacjolimnicznej, glacjofluwialnej oraz utwory biogeniczne 

(kreda jeziorna, torfy i gytie) [11]. 

Płaskie i faliste równiny morenowe występują na Kujawach, zaś na 

północy i wschodzie teren jest pagórkowaty. Największe urozmaicenie 

morfologiczne na północnym zachodzie regionu wyraża się znacznymi 

deniwelacjami terenu, wały moren czołowych, ozy, kemy oraz głęboko 

wcięte rynny subglacjalne (m.in. Rynna Jezior Byszewskich) [11]. 

Wysoczyznowe tereny cechuje występowanie licznych form kemowych, 

których największe skupiska znajdują się na Pojezierzach Krajeńskim 

(ok. Więcborka) i Brodnickim [11]. 

Urozmaicenie w powierzchni wysoczyzn morenowych tworzą 

zagłębienia wytopiskowe i wąskie, głęboko wcięte rynny polodowcowe, 

w których występują liczne jeziora, często ciągami. Najciekawsze są rynny: 

brodnicka, byszewska, chełmżyńska, goplańska i głuszyńska. 
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Piaszczyste sandry wykształcone są szczególnie w rejonie Borów 

Tucholskich, Pojezierza Brodnickiego i Równiny Urszulewskiej. Większość 

równin sandrowych pokrywają lasy [11]. 

Północną część województwa zajmuje piaszczysta równina sandrowa 

Borów Tucholskich, urozmaicona licznymi jeziorami. W województwie leży 

jedno z większych w Polsce obszarów wydm śródlądowych, które zajmuje 

Puszcza Bydgoska [11]. 

Na wschodzie regionu w okolicy Zbójna znajduje się najokazalsze 

w Polsce pole drumlinów. Unikalnym tworem natury jest także Dolina 

Dolnej Wisły, stanowiąca rodzaj przełomu w wysoczyznach pojezierzy. 

Inicjuje ją w pobliżu Bydgoszczy - Fordoński Przełom Wisły. Powstanie 

przełomowego odcinka doliny Wisły poniżej Fordonu u schyłku ostatniego 

zlodowacenia, polegało na znalezieniu przez pra-Wisłę krótszego odpływu 

na północ z przerwaniem przepływu pradoliną na zachód [11]. 

 

 

 

3. Stan zasobów surowców skalnych ze względu na rodzaj kopaliny 

 

Województwo kujawsko-pomorskie pod względem zróżnicowania 

geologicznych surowców skalnych jest w skali kraju regionem słabo 

przeciętnym, natomiast w zakresie wielkości zasobów kruszywa naturalnego 

mało zasobnym. 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 cegły wapienno-piaskowej, 

 piaski kwarcowe do produkcji betonów komórkowych, 

 wapienie i margle (przemysł cementowy) 

 iły do produkcji cementu [15]. 

Według stanu na rok 2010 zagospodarowane złoża występowały 

w przypadku trzech pierwszych oraz piątej spośród wyżej wymienionych 

rodzajów kopalin. Złoża piasków kwarcowych do produkcji betonów 

komórkowych oraz iłów do produkcji cementu (jedno złoże) były wyłącznie 

niezagospodarowane [17]. 

Zaznaczyć należy tutaj fakt, że zasoby wapieni i margli ze złoża 

„Barcin-Piechcin-Pakość” zostały, zgodnie z ustawą - Prawo geologiczne 

i górnicze, zaliczone do grupy kopalin podstawowych występujących 

w regionie (obok soli kamiennych i węgla brunatnego) [17]. 
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  3.1. Zasoby kruszywa naturalnego 

 

W bazie zasobowej surowców skalnych regionu kujawsko-pomorskiego 

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

udział pod względem liczby złóż jednakże co do zasobów geologicznych 

oraz przemysłowych zdecydowanie ustępują wapieniom i marglom. 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 [15]. 

W przeciągu ostatniego dziesięciolecia ilość złóż kruszywa naturalnego 

w województwie kujawsko-pomorskim wzrosła ponad 2,6-krotnie -  

z 224 udokumentowanych złóż w 2001 roku do 599 na koniec 2010 roku 

(przybyło 375 złóż). Był to więc wzrost ponad 2 razy większy niż relatywny 

wzrost (o blisko 80%) zaobserwowany w całej Polsce (rys. 3.1.). 
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Rys. 3.1 Całkowite zasoby geologiczne i liczba złóż kruszywa naturalnego 

w Polsce i regionie kujawsko-pomorskim w latach 2001-2010 [17] 

 

Zasoby piasku i żwiru w województwie kujawsko-pomorskim stanowią 

tylko 1,8% wszystkich zasobów w Polsce i zajmuje ono 16 – ostatnią lokatę 

wśród wszystkich regionów. Podobne, tj. 15-te, czyli przedostatnie miejsce 

zajmuje ono również, jeśli chodzi o zasoby przemysłowe, które stanowią 

2,5% w skali kraju. Nieco lepiej przedstawiała się sytuacja z wydobyciem 

całkowitym, które przekroczyło 6,5 mln ton w 2010 roku (4,0% w skali 

kraju). Było to 12 miejsce, przed następującymi województwami: śląskim, 

lubelskim, lubuskim i świętokrzyskim. 
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W kontekście w/w ostatniej lokaty regionu w zasobach pozytywnie 

wygląda dynamika ich wzrostu. Geologiczne zasoby bilansowe piasku 

i żwiru według stanu na koniec 2010 roku wyniosły ogółem 295,943 mln ton 

i w stosunku do 2001 roku nastąpił ich wzrost o ponad 172,5 mln ton, czyli 

o ok. 140% (podczas gdy w skali całego kraju o 16%). Wyraźny wzrost 

zasobów zaznaczył się po roku 2005, a w latach 2007-2010 ich wielkość 

przyrastała średnio o blisko 44 mln ton z roku na rok. Największy wzrost 

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

w 2009 roku wyniósł 55,5 mln ton. 
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Rys. 3.2 Liczebność poszczególnych grup złóż (woj. kujawsko-pomorskie) [17] 

 

Spośród 588 złóż (rys. 3.2), jakie zostały udokumentowane na koniec 

2010 roku najwięcej (261 z 56% zasobów łącznych) stanowią złoża 

rozpoznane szczegółowo (R). Złóż eksploatowanych ciągle lub okresowo 

(E i T) było również bardzo dużo, tj. 190, zaś złóż zaniechanych (Z) 130. 

Pozostałe 7 przypadków stanowią złoża rozpoznane wstępnie. Udział 

procentowy ilości poszczególnych złóż kruszyw naturalnych w powiatach 

przedstawiono na rysunku 3.3 [17]. 
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Rys. 3.3 Udział poszczególnych grup złóż w całkowitych zasobach [17] 
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Zlokalizowane na terenie województwa kujawsko-pomorskiego 

199 zagospodarowanych złóż (E i T) kruszywa naturalnego stanowią 43,5% 

łącznej liczby złóż w regionie, jednak ich zasoby stanowią tylko 26,8% 

(79 443tys. ton) całkowitych bilansowych zasobów geologicznych (rys. 3.2 i 

3.3). 

 

Tabela 3.1 Zestawienie 10 zagospodarowanych złóż kruszywa naturalnego 

o największych zasobach na terenie województwa kujawsko - pomorskiego 

w 2010 roku [17] 

Nazwa 

złoża 
Powiat/gmina 

Zasoby w 2010 r. Wydobycie 

w 2010 r. 

Ilość lat 

eksp.  

(E i T) 

od  

2001 r. 

Wydobycie 

średnie 

Współ. 

wystar. 

Ws 
geolog. przem. 

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

Skoki II - 

Dąb Mały 

włocławski/ 

Włocławek 
6 031 1 483 303 10 180 34 

Górna 

Grupa V 

świecki/ 

Dragacz 
5 188 5 188 84 4 497 10 

Nowe 

Dąbie II 

żniński/ 

Łabiszyn 
3 773 3 773 134 5 457 8 

Dźwierzno I 
toruński/ 

Chełmża 
3 558 3 558 772 2 717 5 

Mielenko 
mogileński/ 

Mogilno 
3 357 215 - (złoże T) 10 12 271 

Wojdal I,II 
inowrocławski/ 

Pakość 
3 302 3 302 283 10 205 16 

Ludkowo II 
inowrocławski/ 

Pakość 
2 805 2 424 379 10 126 22 

Kamionki 

Duże I 

toruński/ 

Łysomice 
2 511 2 511 233 1 233 11 

Radziki IV 
rypiński/ 

Wąpielsk 
2 148 1 990 330 2 242 9 

Huta 

Chojno - RS 

rypiński/ 

Rogowo 
1 820 1 790 26 2 18 101 

Gutowo II 
toruński/ Zła 

Wieś Wielka 
1 801 1 801 149 2 162 11 

 

Tworząc ranking największych złóż E i T pod względem ilości bazy 

zasobowej wybrano 11 kopalni, które przedstawiono w tabeli 3.1. Wśród 

w/w brak jest złóż bardzo dużych (o zasobach powyżej 10 mln ton). Ich 

łączne zasoby wynosiły 36 294 tys. ton, czyli 53,2% zasobów złóż E i T oraz 

tylko 12,3% całkowitych w regionie. Wydobycie z nich, 2 693 tys. ton 

w 2010 roku, stanowiło 41,4% całego w regionie (daje to wskaźnik 

Ws równy 13,5 lat). Wysokim średnim wydobyciem (na poziomie rzędu 
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0,5 mln ton i więcej) wyróżniały się 3 złoża: Górna Grupa V, Nowe Dąbie II 

i Dźwierzno I, przy czym w Dźwierznie eksploatacja trwała tylko 2 lata 

a współczynnik WS wyniósł zaledwie 5 lat. Przez całe analizowane 

dziesięciolecie eksploatacja miała miejsce w 4 złożach, z których 3 miały 

średnie wydobycie rzędu 100-200 tys. ton zaś czwarte (Mielenko) tylko 

12 tys. ton, gdyż przeważnie figurowało jako złoże „T”. 

Natomiast wydobycie z bardzo licznej (172) grupy złóż najmniejszych 

(o zasobach mniejszych niż 1 mln ton) wynosi ponad 48% podczas gdy ich 

zasoby stanowią 33 035 tys. ton, czyli tylko 11,2% zasobów złóż E i T (daje 

to wskaźnik Ws = 11 lat). Zasoby złóż małych łącznie z grupą o zasobach od 

1 do 5 mln ton stanowią aż 93% zasobów złóż E i T, zaś ich udział 

w wydobyciu osiąga tylko 23%. Złoża małe to również dominująca 

ilościowo grupa ogółem – 488 z 588 wszystkich złóż. Tylko 7 złóż 

w regionie przekracza poziom 5 mln ton zasobów, w tym dwa są 

zagospodarowane. 

Analizując poszczególne złoża pod względem wielkości zasobów, 

wydobycia i wskaźnika wystarczalności Ws można stwierdzić, że w związku 

z brakiem zagospodarowanych złóż o dużych zasobach (również wśród 

rozpoznanych tylko 2 średnio duże - 10 mln ton) w regionie wysoka wartość 

współczynnika wystarczalności jest możliwa tylko w przypadku 

prowadzenia eksploatacji na poziomie co najwyżej rzędu 100-200 tys. ton 

rocznie). Przy takim założeniu największe złoża byłyby w stanie 

zaopatrywać rynek w kruszywo naturalne przez okres rzędu 20-50 lat. 

Wydobycie kruszywa naturalnego w przeciągu dziesięciolecia  

2001-2010 (rys. 3.4) wykazywało dużą dynamikę zmian. 
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Rys. 3.4 Wydobycie i zasoby geologiczne kruszywa naturalnego w latach 

2001-2010 - województwo kujawsko-pomorskie [17] 
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Pierwsze pięć lat to okres stagnacji na poziomie około 2,5 mln ton, przy 

czym w roku 2003 zaznaczyło się minimum (2 315 tys. ton). W ciągu 

następnych dwóch lat od 2005 do 2007 nastąpił prawie 2,5-krotny wzrost do 

poziomu 7 031 tys. ton (czyli o 4,2 mln), po którym doszło do jego 

załamania w 2008 roku (spadek o ponad 2,5 mln ton). W rok później 

wydobycie gwałtownie wzrosło (ponad 2-krotnie) i osiągnęło historyczne 

maksimum 9 363 mln ton, po którym nastąpiło kolejne załamanie i w 2010 

roku wydobycie spadło do poziomu ok. 6,5 mln ton.  

Zachodzące w ostatnich latach silne fluktuacje w wielkości wydobycia 

można wiązać z głębokim kryzysem na rynku nieruchomości oraz cyklem 

budowy kolejnych odcinków autostrady A1 przez tereny regionu kujawsko-

pomorskiego. 

Sumarycznie można określić, że w skali dziesięciolecia doszło do  

2,5-krotnego wzrostu wydobycia, z ok. 2,6 do ok. 6,5 mln ton kruszywa 

rocznie. 

Biorąc pod uwagę największe kopalnie – siedem o wydobyciu ponad 

200 tys. ton, ich łączne wydobycie wyniosło w 2010 2 523 tys. ton  

(38,76%) podczas gdy zasoby 20 584 tys. ton (30% zasobów E i T). 

Natomiast 124 małe kopalnie o wydobyciu poniżej 50 tys. ton dały łączne 

wydobycie 2,1 mln ton (32,3%) przy zasobach 26 369 tys. ton (38,7%  

złóż E i T). 

Wydobycie w 2010 roku koncentrowało się głównie w 4 powiatach: 

toruńskim (dominujący -32% wydobycia), inowrocławskim, rypińskim 

i włocławskim – łącznie 4 647 tys. ton, czyli 72% całkowitego. Poza nimi 

tylko 2 powiaty osiągnęły znaczący poziom wydobycia (rzędu 5 - 6% 

całkowitego): świecki i lipnowski – łącznie 695 tys. ton, czyli około 10,8% 

całkowitego (rys. 3.5 i 3.6). Aż osiem powiatów nie przekroczyło granicy 

1% sumy wydobycia. 

Natomiast w ujęciu geograficznym można wskazać wyróżniający się 

obszar wydobycia w formie szerokiego, łukowatego pasa ciągnącego się 

generalnie przez centrum regionu od południowego zachodu (rejon Łabiszyn 

– Inowrocław) na północny zachód pomiędzy Bydgoszczą i Toruniem i dalej 

na wschód. W tym obszarze znajdowała się większość eksploatowanych 

złóż, spośród których tylko 17 (z 23 w regionie) kopalń o wydobyciu ponad 

50 tys. ton dała w 2010 roku łącznie ponad połowę całkowitego wydobycia 

(3510 tys. ton czyli 54%). Pozostałe kopalnie z większym wydobyciem 

zlokalizowane były głównie w strefie doliny Wisły w rejonie Grudziądza 

i Włocławka. 
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Rys. 3.5 Wydobycie kruszywa naturalnego w regionie kujawsko-pomorskim 

(u góry) oraz zasoby geologiczne złóż E i T w powiatach  

za rok 2010 (u dołu) [17, I] 
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Rys. 3.6 Wydobycie i zasoby geologiczne kruszywa naturalnego w 

województwie kujawsko-pomorskim w podziale na powiaty w roku 2010 [17] 

 

W odniesieniu do administracyjnego podziału województwa na powiaty 

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

wyróżnia się 5 powiatów: 

 toruński, inowrocławski, świecki, włocławski oraz rypiński. 
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Rys. 3.7 Udział procentowy poszczególnych powiatów w zasobach 

geologicznych złóż E i T w regionie [17] 

 

Powiat toruński położony w centrum jest najzasobniejszy, jego 

35 zagospodarowanych złóż zawierało 13,8 mln ton zasobów (17,4%). 

Pozostałe cztery powiaty posiadały zasoby na zbliżonym poziomie: od  

ok. 8 mln ton (10%) – rypiński do ok. 10,8 mln ton (13,5%) – 

inowrocławski. Łącznie w 93 zagospodarowanych złożach w/w powiatów 

było ponad 51 mln ton zasobów (ok. 64,5%). 
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Tymczasem w 10 powiatach o najmniejszych zasobach (nie licząc 

3 powiatów grodzkich bez zasobów), nie przekraczających 3% zasobów złóż 

E i T było łącznie tylko 11,4 mln ton kruszywa (14,4%) w 59 

zagospodarowanych złożach. Szczególnie ubogie (<1% zasobów E i T) były 

3 powiaty: aleksandrowski, radziejowski i wąbrzeski (0,5 – 0,7 mln ton). 

Specyfiką regionu kujawsko-pomorskiego jest silne rozdrobnienie 

zasobów, które dobrze ilustruje porównanie dwóch skrajnych powiatów pod 

względem średniej wielkości zasobów przypadających na złoże. I tak 

w powiecie grudziądzkim, gdzie było 11 złóż zagospodarowanych średnia 

zasobów na złoże wynosiła zaledwie 91,5 tys. ton, a nawet uwzględniając 

wszystkie złoża wciąż tylko 169 tys. ton. Natomiast jedynym, dla którego 

średnie zasoby złoża E i T przekraczają 1 mln ton jest powiat mogileński 

(średnia z dwóch złóż wynosiła ok. 1,8 mln ton).  

Analizując rozmieszczenie zasobów geologicznych bilansowych 

wszystkich złóż w powiatach (rys. 3.8 i 3.10) trudno określić wyraźny 

podział przestrzenny regionu pod względem zasobowym. Wyróżnić można 

obszary ubogie w zasoby na północnym zachodzie oraz północnym 

wschodzie (po 3 powiaty), które tworzyłyby ciągły pas na północy 

województwa gdyby nie uwzględnić jednej zasobnej gminy (Dragacz 

k/Grudziądza) powiatu świeckiego, dzięki której ten duży powiat uzyskał 

średnią pozycję (>6% zasobów) w regionie. 
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Rys. 3.8 Udział procentowy poszczególnych powiatów w zasobach 

geologicznych wszystkich złóż w regionie [17] 

 

Obszar centralno-południowy jest ogólnie wyraźnie zasobniejszy, 

jednak również tutaj występują rejony zdecydowanie ubogie w zasoby – są 

to 3 powiaty: aleksandrowski, mogileński i radziejowski, których udziały nie 

osiągają 2% całkowitych zasobów regionu (i wynoszą tylko w granicach od 

4 do 6 mln ton). 
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Rys. 3.9 Wielkość zasobów geologicznych kruszywa naturalnego w złożach 

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

kujawsko-pomorskiego [17, I] 



 

25 

 

 

Rys. 3.10 Zasoby geologiczne wszystkich złóż kruszywa naturalnego i ich 

procentowy udział w powiatach regionu kujawsko-pomorskiego [17, I] 



 

26 

Łącznie udział 9 najuboższych powiatów to tylko 18,4% zasobów 

kruszywa w regionie, z czego żaden nie osiąga 4% całości, a 7 powiatów ma 

udziały poniżej 2%. 

Natomiast grupa 4 powiatów najbogatszych w zasoby posiada łącznie 

blisko 47,5%, w tym każdy powyżej 10% całości zasobów województwa. Są 

to następujące powiaty: 

 inowrocławski, rypiński, toruński i włocławski. 

Również w zakresie wszystkich kategorii złóż kruszywa (podobnie jak 

w zagospodarowanych) zwraca uwagę bardzo duże rozdrobnienie zasobów. 

Średnio na jedno (z 488) złoże w regionie przypada tylko ok. 0,5 mln ton 

zasobów geologicznych. Tylko 2 złoża nieco przekraczają 10,0 mln ton 

zasobów: Adamowo-Nowy Kobrzyniec (R) i Dobromierz (P). 

Porównując rozmieszczenie zasobów złóż zagospodarowanych 

i całkowitych w regionie można stwierdzić, że sytuacja przedstawia się 

generalnie dość podobnie co do względnej rangi poszczególnych powiatów. 

Jednakże w ramach tego ogólnego/jakościowego podobieństwa są 

dostrzegalne wyraźne ilościowe różnice wyrażające się istotnymi zmianami 

w procentowych udziałach części powiatów. Największe wzrosty udziałów 

względnych (o 2 - 3,5 %) w zasobach regionu można odnotować dla 

powiatów golubsko-dobrzyńskiego (z 2,6 do 5,9%), rypińskiego (z 10 do 

13,3%), bydgoskiego grodzkiego i ziemskiego (po około 2,3%) oraz 

lipnowskiego (z 3,5 do 5,7%). Natomiast znaczne spadki udziałów  

(o 3 - 5,5 %) występują dla powiatów toruńskiego (z 17,4 do 11,8%), 

świeckiego (z 11,9 do 6,3%), inowrocławskiego (z 13,6% do 10,4%) 

i mogileńskiego (z 4,55 do 1,5%). 

Natomiast co najmniej dwukrotne (o ponad 100% w stosunku do 

wartości udziału dla złóż E i T) względne wzrosty odnotowano dla powiatów 

wąbrzeskiego, aleksandrowskiego, radziejowskiego, brodnickiego, golubsko 

-dobrzyńskiego, i miejskiego toruńskiego. Tak dużych analogicznych 

spadków względnych nie odnotowano dla żadnego z powiatów. 

Relacje między udziałem w wydobyciu oraz udziałem w zasobach złóż 

E i T zmieniają się w zakresie – od około 0,25 (powiat radziejowski, 

bydgoski i wąbrzeski) do około 2 (toruński), 2,4 (grudziądzki) i tylko 

w miejskim toruńskim przekracza 3 gdzie jest to pochodną eksploatacji przy 

znikomych zasobach. W/w relacje korelują z dużą rozpiętością wskaźnika 

wystarczalności: od około 5 lat dla powiatu grudziądzkiego i około 6 dla 

toruńskiego (ziemskiego; dla grodzkiego 3,7) do ok. 47 lat dla bydgoskiego 

i wąbrzeskiego oraz 56 lat dla radziejowskiego, przy średniej 12,3 dla całego 

regionu w roku 2010. Dane dotyczące wskaźników wystarczalności dla 

poszczególnych powiatów ujęto w tabeli 3.2. 
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Tabela 3.2 Wskaźniki wystarczalności Ws w poszczególnych powiatach województwa kujawsko-pomorskiego [17] 

Powiat 

Zasoby 

geolog. 

2010 

Udział 

w sumie 

zasobów 

geolog. 

Zasoby 

geolog. 

2010 złóż 

ET 

Udział  

 w sumie 

zasoby 

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] 

aleksandrowski 5 075 1,71 524 0,66 15 0,23 3/0 5,00 0,35 34,9 338,3 

brodnicki 8 710 2,94 1 075 1,35 46 0,71 4/0 11,50 0,53 23,4 189,3 

bydgoski 14 165 4,79 2 002 2,52 43 0,67 4/4 5,38 0,26 46,6 329,4 

m. Bydgoszcz 6 873 2,32 0 0,00 0 0,00 0/0 - - - - 

chełmiński 9 171 3,10 2 726 3,43 74 1,15 3/2 14,80 0,33 36,8 123,9 

golubsko-

dobrzyński 
17 532 5,92 2 040 2,57 161 2,50 6/3 17,89 0,97 12,7 108,9 

grudziądzki 4 891 1,65 1 007 1,27 198 3,07 10/1 18,00 2,42 5,1 24,7 

inowrocławski 30 872 10,43 10 772 13,56 1 127 17,49 16/4 56,35 1,29 9,6 27,4 

lipnowski 16 831 5,69 2 766 3,48 312 4,84 10/2 26,00 1,39 8,9 53,9 

mogileński 4 545 1,54 3 613 4,55 1 0,02 1/1 0,50 0,00 3 613,0 4 545,0 

nakielski 11 206 3,79 1 629 2,05 84 1,30 10/2 7,00 0,64 19,4 133,4 

radziejowski 5 790 1,96 673 0,85 12 0,19 2/1 4,00 0,22 56,1 482,5 

rypiński 39 326 13,29 7 954 10,01 698 10,83 10/2 58,17 1,08 11,4 56,3 

sępoleński 4 233 1,43 1 853 2,33 99 1,54 5/0 19,80 0,66 18,7 42,8 

świecki 18 558 6,27 9 425 11,86 383 5,94 7/3 38,30 0,50 24,6 48,5 

m. Toruń 609 0,62 159 0,20 43 0,67 1/0 43,00 3,33 3,7 14,2 

toruński 34 877 11,78 13 824 17,40 2 181 33,85 25/10 62,31 1,95 6,3 16,0 

tucholski 5 024 1,70 2 526 3,18 99 1,54 5/0 19,80 0,48 25,5 50,7 

wąbrzeski 4 879 1,65 471 0,59 10 0,16 3/0 3,33 0,26 47,1 487,9 

włocławski 35 228 11,90 9 283 11,69 641 9,95 12/4 40,06 0,85 14,5 55,0 

żniński 17 563 5,93 5 121 6,45 217 3,37 10/4 15,50 0,52 23,6 80,9 

Suma:    295 958 100,00 79 443 100,00 6 444 100,00 147/43 33,92 1,00 12,3 45,9 

Uwaga: kolory rubryk w tabeli wskazują powiaty o największych (żółty, blado-żółty) i średnich (pomarańczowy) udziałach 
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Tabela 3.3 Zasoby przemysłowe i geologiczne złóż KN w powiatach województwa kujawsko-pomorskiego [17] 

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] 

aleksandrowski 3 524 0 0,66 0,00 8 4495 2,71 0 0 1 56 12 5075 

brodnicki 4 1075 186 1,35 0,36 9 5675 3,42 1 860 4 1100 18 8710 

bydgoski 8 2002 1113 2,52 2,16 7 1234 0,74 1 10627 5 302 21 14165 

m. Bydgoszcz 0 0 0 0,00 0,00 1 6873 4,15 0 0 0 0 1 6873 

chełmiński 5 2726 1189 3,43 2,31 12 6181 3,73 0 0 2 264 19 9171 

golubsko-

dobrzyński 
9 2040 1209 2,57 2,35 26 7967 4,81 2 4435 10 3090 47 17532 

m. Grudziądz 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 

grudziądzki 11 1007 0 1,27 0,00 13 3677 2,22 0 0 5 207 29 4891 

inowrocławski 20 10772 9593 13,56 18,64 14 16492 9,95 1 2012 19 1596 54 30872 

lipnowski 12 2766 654 3,48 1,27 15 11831 7,14 0 0 10 2234 37 16831 

mogileński 2 3613 471 4,55 0,92 2 848 0,51 0 0 3 84 7 4545 

nakielski 12 1629 1213 2,05 2,36 14 6464 3,90 0 0 14 3113 40 11206 

radziejowski 3 673 436 0,85 0,85 6 4013 2,42 0 0 2 1104 11 5790 

rypiński 12 7954 7170 10,01 13,93 13 23184 13,99 2 5278 2 2910 29 39326 

sępoleński 5 1853 595 2,33 1,16 4 1204 0,73 0 0 2 1176 11 4233 

świecki 10 9425 7681 11,86 14,92 13 7555 4,56 0 0 9 1578 32 18558 

m. Toruń 1 159 0 0,20 0,00 1 450 0,27 0 0 0 0 2 609 

toruński 35 13824 10678 17,40 20,75 38 18879 11,39 0 0 26 2174 99 34877 

tucholski 5 2526 2017 3,18 3,92 2 2073 1,25 0 0 3 425 10 5024 

wąbrzeski 3 471 0 0,59 0,00 12 3708 2,24 0 0 3 700 18 4879 

m. Włocławek 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 

włocławski 16 9283 3471 11,69 6,74 29 25433 15,35 0 0 1 512 46 35228 

żniński 14 5121 3793 6,45 7,37 22 7500 4,53 0 0 9 4942 45 17563 

SUMA:  190 79443 51469 100 100 261 165736 100 7 23212 130 27567 588 295958 
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Wskaźnik wystarczalności WS dla województwa kujawsko-pomorskiego 

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. 3.4). 

 

Tabela 3.4 Współczynnik wystarczalności Ws dla kruszywa naturalnego 

w województwie kujawsko-pomorskim [17] 

Lata 

Zasoby geologiczne 

złóż E i T 

Średnie wydobycie 

w danym okresie  
Wskaźnik wystarczalności Ws 

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

2001-2005 

68 182 

2 649 30 

2006-2010 6 336 13 

2001-2010 4 493 18 

 

Przez wzgląd na bardzo mały wskaźnik wystarczalności dla kruszywa 

naturalnego w regionie (małą bazę zasobową złóż zagospodarowanych) 

bardzo istotny dla ogólnej oceny sytuacji zasobowej regionu jest fakt, że 

w 261 złożach rozpoznanych szczegółowo (R) występowały zasoby w ilości 

ponad 165 mln ton kruszywa naturalnego. Stanowiło to większość, 

a dokładnie 56% całkowitych zasobów, czyli nieco ponad 2-krotnie więcej 

niż w zagospodarowanych złożach. Jakkolwiek, tak jak we wszystkich 

kategoriach złóż, brak jest dużych to jednak zauważyć należy, że cztery 

największe złoża, przekraczające 5 mln ton zasobów, zawierają łącznie 

blisko 29 mln ton kruszywa, czyli blisko 10% zasobów całkowitych 

województwa. Jednocześnie w ogromnej większości złóż R (214) znajduje 

się 60,7 mln ton kruszywa (tylko 20,5% całkowitych). Daje się również 

zauważyć znaczna korelacja powiatów w zakresie dużych udziałów 

w zasobach złóż R oraz E i T. Najbardziej czytelne jest to dla 

najzasobniejszych w obu kategoriach powiatów inowrocławskiego, 

rypińskiego, toruńskiego i włocławskiego. Szczególnym przypadkiem jest 

powiat bydgoski grodzki posiadający wyłącznie zasoby perspektywiczne, 

dość znaczne bo ok. 6,9 mln ton (2,3% zasobów całkowitych) w jednym 

złożu Czarnówko położonym na północ od miasta [17]. 

Zdecydowanie niekorzystna jest natomiast bardzo mała ilość zasobów 

perspektywicznych (23,2 mln ton), które stanowią poniżej 8% całkowitych, 

niewielkich zasobów piasku i żwiru w regionie kujawsko-pomorskim, co 

rokuje w dłuższej perspektywie czasowej dużym uzależnieniem od dostaw 

surowca z zewnątrz, czyli transportowanego na długich dystansach. Ponadto 

zwraca uwagę ich skoncentrowanie w większości (5 spośród zaledwie 
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7 wszystkich złóż P) w 3 powiatach: 88% zasobów w bydgoskim, rypińskim 

i golubsko-dobrzyńskim w tym prawie 46% w samym tylko powiecie 

bydgoskim w jednym złożu Dobromierz. Jest to jedyna grupa, w której 

średnia wielkość złoża przekracza 1 mln ton i to trzykrotnie, przy czym tylko 

jedno złoże nie osiąga w/w granicy. 

Udział zasobów złóż zaniechanych (Z), pomimo dużej ich liczby (130) 

jest niewiele większy od złóż P i stanowi 27,5 mln ton czyli 9,3% 

całkowitych zasobów kruszywa w Kujawsko-Pomorskim – są to z kilkoma 

wyjątkami złoża małe i bardzo małe (największe z nich -Łabiszyn posiada 

3,4 mln ton zasobów). W związku z tym nawet zakładając, że część z nich 

nie jest wyraźnie konfliktowa lub całkiem nieopłacalna do wydobycia 

i mogłaby zostać w konkretnej potrzebie przywrócona do eksploatacji to ich 

niski potencjał nie stanowi wystarczającego uzupełnienia do nielicznych 

złóż perspektywicznych dla zabezpieczenia przyszłego zapotrzebowania 

województwa na kruszywo naturalne. Natomiast korzystny jest fakt ich 

znacznego rozproszenia przestrzennego, a zwłaszcza zwiększonego udziału 

w zasobach większości powiatów ubogich w kruszywo naturalne. Daje to 

szanse na złagodzenie przyszłego deficytu surowca przynajmniej w skali 

lokalnej lub subregionalnej. 

W kontekście tak przedstawionej sytuacji pozostaje mieć nadzieję, że 

w przyszłych latach uda się udokumentować w regionie kujawsko-

pomorskim nowe złoża piasku i żwiru, które poprawią jego bilansowe 

perspektywy w zakresie kruszywa naturalnego. 

 

 

  3.2. Zasoby surowców ilastych ceramiki budowlanej 

 

Skały ilaste wykorzystywane w ceramice budowlanej są pod względem 

wielkości bazy zasobowej niemalże wspólnie z PC (różnica ok. 1 mln ton, 

czyli ok. 3%) trzecim surowcem skalnym w województwie kujawsko-

pomorskim. 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) [15]. 
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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 Pomorzu 

i Kujawach znaczenie praktyczne mają surowce pochodzenia 

czwartorzędowego zwane "iłami warwowymi" oraz ilaste utwory 

trzeciorzędowe [15, 17]. 
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Rys. 3.11 Całkowite zasoby geologiczne i liczba złóż surowców ilastych 

ceramiki budowlanej (IB) w Polsce i regionie kujawsko-pomorskim  

w latach 2001-2010 [17] 

 

 

Całkowite zasoby geologiczne w regionie kujawsko-pomorskim 

w dziesięcioleciu 2001-2010 podlegały nieznacznym wahaniom (rys. 3.11). 

W latach 2003-2005 zasoby przejściowo obniżały się, w dwóch pierwszych 

latach o niecałe 200 tys. m3 i w kolejnym roku o niespełna 800 tys. m3 

(łącznie o 1 126 tys. m3 czyli mniej niż 4%) do minimalnego poziomu 

27 878 tys. m3 odnotowanego w 2005 roku. W 2006 roku ilość surowców 

ilastych ceramiki budowlanej powróciła do poziomu ponad 29 mln m3, który 

utrzymał się bez istotnych zmian do końca dekady, przy czym słabo 

dostrzegalne maksimum odnotowano w roku 2008 ( 29 322 tys. m3). Stan 

zasobów na koniec 2010 roku wyniósł 29 130 tys. m3 i w porównaniu do 

2001 roku był większy o 104 tys. m3 czyli 0,36% co można uznać za różnicę 

mieszczącą się w zakresie błędu pomiarów i obliczeń. 
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Zmiany wynikały po części z prowadzonej eksploatacji, zmian 

w ustaleniach stanu zasobów złóż zagospodarowanych (w tym zakresie 

generalnie spadek) oraz ze wzrostu ilości złóż, których liczba zwiększyła się 

o jeden w latach 2006 i 2008 (czyli sumarycznie z 19 w 2001 roku do 

21 w roku 2010). Należy zauważyć, że przyrost liczby złóż (o dwa, czyli 

ok. 10%) był duży w porównaniu do całego kraju (o 21, czyli tylko 1,7%). 

Jednakże łączna baza zasobowa surowców IB w Kujawsko-Pomorskim 

stanowiła jedynie 1,4% wszystkich zasobów w Polsce i klasyfikuje region 

dopiero na 15 pozycji (słabsza była tylko w podlaskim). Minimalnie lepiej 

sytuacja przedstawia się jeśli chodzi o zasoby przemysłowe - było to miejsce 

13-te (2,4% - 3 948 tys. m3). Natomiast wydobycie w 2010 roku 

kwalifikowało region na miejscu 12-tym w skali kraju (2,5%) przed 

łódzkim, lubuskim, podlaskim i zachodniopomorskim. 

Złoża zagospodarowane znajdują się w 4 powiatach: bydgoskim 

ziemskim i grodzkim, toruńskim grodzkim i świeckim (rys. 3.12) przy czym 

wydobycie rozkładało się dość równomiernie (jedynie w świeckim dużo 

mniejsze). W ostatnim okresie wydobycie prowadzone było w czterech 

z pięciu kopalń w regionie. 

Baza zasobowa województwa kujawsko-pomorskiego znajdująca się 

w pięciu zagospodarowanych złożach (E i T) znajdujących się  

w wyżej wymienionych powiatach wynosiła (2010) 4 459 tys. m3  

zasobów geologicznych bilansowych (tab. 3.5). Stanowiło to ponad 15% 

całych zasobów bilansowych w 21 złożach surowców ilastych ceramiki 

budowlanej. 

 

Tabela 3.5 Zestawienie zagospodarowanych złóż IB w 2010 roku 

w województwie kujawsko-pomorskim [17] 

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] 

Rudak I 
miasto 

Toruń 
1 954 1 954 15 10 29,1 67 67 

Stopka I 
bydgoski/ 

Koronowo 
1 362 691 0 (złoże T) 10 11,1 123 62 

Stopka II 
bydgoski/ 

Koronowo 
614 614 23 4 25,5 24 24 

Przechowo 
świecki/ 

Świecie 
284 284 3 10 3,1 92 92 

Fordon 
miasto 

Bydgoszcz 
245 216 12 10 10,5 23 21 
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Rys. 3.12 Wielkość zasobów geologicznych złóż IB w złożach 

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

i zaniechanych (Z) na terenie województwa kujawsko-pomorskiego [17, I] 
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Pod względem wielkości zasobów na szczególną uwagę zasługuje złoże 

Rudak I (w powiecie toruńskim grodzkim), którego zasoby geologiczne 

stanowią blisko 44% bilansowych zasobów złóż zagospodarowanych i 52% 

zasobów przemysłowych w regionie. W analizowanym dziesięcioleciu było 

ono eksploatowane w sposób ciągły, w związku z czym na podstawie 

uśrednionego wydobycia (przy założeniu utrzymania dotychczasowych 

wahań) można określić jego współczynnik wystarczalności Ws na poziomie 

67 lat (tab. 3.5) [17]. 
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Rys. 3.13 Liczebność poszczególnych grup złóż IB w woj. kujawsko-

pomorskim [17] 

 

W 9 złożach zaniechanych (Z) było 5 900 tys. m3 iłów budowlanych 

czyli 20,25% zasobów całkowitych (rys. 3.14), co jest wartością bardzo 

umiarkowaną dla tej kopaliny w porównaniu z innymi regionami. Występują 

one w 8 na 13 powiatów, w których występują zasoby, w tym w czterech 

z powiatów występują tylko złoża Z (brodnicki, grudziądzki, inowrocławski 

i nakielski). Natomiast w pięciu powiatach tej kategorii złóż nie było wcale.  

Największe zasoby złóż zaniechanych występują w powiecie grudziądzkim, 

na którego terenie leży największe zaniechane złoże Świerkocin o zasobach  

2 074 tys. m3 [17]. 

 

15,31%20,25%

35,87%

28,57%

Zasoby złóż E i T

Zasoby złóż R

Zasoby złóż P

Zasoby złóż Z

 

Rys. 3.14 Udział poszczególnych grup złóż IB w całkowitych zasobach [17] 
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Wśród złóż rozpoznanych szczegółowo (R) wyróżnia się złoże 

Toporzysko w powiecie toruńskim o zasobach 5 662 tys. m3, co stanowi 

blisko 20% całkowitych zasobów iłów do produkcji ceramiki budowlanej 

w województwie. Ogółem w sześciu złożach (R) w pięciu powiatach 

znajdowało się 8 323 tys. m3, czyli 28,6% całkowitych zasobów tego 

surowca. Niemal całość (96%) tej kategorii zasobów skupia się praktycznie 

tylko w dwóch powiatach: toruńskim i golubsko-dobrzyńskim [17]. 

Natomiast w zakresie zasobów perspektywicznych (P) jedynym 

i zarazem bardzo mocnym powiatem jest włocławski – na którego obszarze 

położone jest jedyne złoże tej kategorii w Kujawsko-Pomorskim 

i jednocześnie największe ze wszystkich w regionie złoże Pikutkowo-

Smólsk o zasobach bilansowych wynoszących 10 448 tys. m3, czyli prawie 

36% całkowitych zasobów iłów do produkcji ceramiki budowlanej 

w województwie kujawsko-pomorskim (rys. 3.14) [17]. 
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Rys. 3.15 Wydobycie i zasoby geologiczne złóż IB w latach 2001-2010 -

województwo kujawsko-pomorskie [17] 

 

Wydobycie w latach 2001-2010 (rys. 3.15) kształtowało się 

w większości na poziomie między 50 a 90 tys. m3/rok, przy czym 

wykazywało duże wahania z roku na rok. Wystąpiły w tym okresie dwa 

minima – silne w 2002 r. (22 tys. ton) i słabe w 2006 r. (43 tys. ton) oraz 

jedno maksimum w roku 2009 – 108 tys. m3. Całkowity zakres zmienności 

wydobycia wyniósł więc bezwzględnie 86 tys. m3 oraz względnie 68% w dół 

i 59% w górę od średniej równej 68 tys. m3. W 2010 roku eksploatowane 

były cztery spośród pięciu zagospodarowanych złóż (status T posiadało 

złoże Stopka I) [17]. 
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Opisana w poprzednim akapicie 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. 

Brakuje również widocznego związku z ogólną koniunkturą na rynku 

budowlanym w latach 2001-2010. Sytuacja powyższa wskazuje na to, że 

powody wyraźnej zmienności wydobycia miały charakter niezwiązany 

z popytem. Mogą one wynikać z jednej strony z problemów z utrzymaniem 

przez firmy wykorzystujące ten surowiec do swojej produkcji 

odpowiedniego potencjału konkurencyjnego na rynku producentów 

ceramicznych materiałów budowlanych z drugiej zaś strony ze 

specyficznego cyklu wydobywczo-produkcyjnego, w którym duże zmiany 

z roku na rok wynikają z tego, że możliwości przerobowe lub/oraz 

sprzedażowe zakładów producenta są wyraźnie mniejsze niż możliwy 

poziom wydobycia w kopalniach dostarczających surowiec do produkcji. 

Analizując zasoby przemysłowe i geologiczne złóż E i T w ostatnim 

dziesięcioleciu można zaobserwować wyraźną różnicę ich zmienności 

w funkcji czasu. 

Bilansowe zasoby geologiczne charakteryzuje generalnie powolne 

zmniejszanie się w ciągu dekady. Przebieg ten urozmaicają dwa większe 

spadki w latach 2005 i 2008 odpowiednio o 767 i 848 tys. m3 oraz jedyny, 

jakkolwiek istotny wzrost w 2007 roku o 577 tys. m3. Były one 

spowodowane głównie ubytkami zasobów na złożu Fordon (2005), 

przekwalifikowaniem złóż Papowo o istotnych zasobach geologicznych 

i przemysłowych na zaniechane (2008) oraz Stopka II o podobnych do 

Papowa zasobach z R na E. Łącznie w okresie 2001 – 2010 nastąpił 

znaczący spadek zasobów geologicznych o 28,5% (1783 tys. m3 ) z czego 

678 tys. m3 (38%) stanowi łączna wartość wydobycia. Należy zauważyć, że 

bez uruchomienia złoża Stopka II straty zasobów bilansowych byłyby 

jeszcze poważniejsze, gdyż jego zasoby odpowiadały w przybliżeniu łącznej 

wartości wydobycia w analizowanym dziesięcioleciu [17]. 

Największe ubytki zasobów przemysłowych nastąpiły w latach 2003 

i 2004 (kolejno o 844 oraz 450 tys. m3). Były one w większości 

spowodowane przeszacowaniem zasobów dwóch złóż Rudak I (ubytek  

694 tys. m3 w 2003 r.) oraz Przechowo (z 397 do 0 tys. m3 2004 r.). Jednak 

po minimum w roku 2005 (2.193 tys. m3) nastąpiło odwrócenie trendu 

i wzrosty zasobów aż do największego w 2009 (o 853 tys. m3) po którym 

nastąpiło spodziewane załamanie, gdyż wartości zasobów przemysłowych 

i geologicznych zbliżały się coraz bardziej. Za wzrost o 1 650 tys. m3 

w okresie 2005-2009 odpowiadają w większości uruchomienie złoża Stopka 
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II (692 tys. m3 w 2007 r.) i przeszacowanie zasobów złoża Rudak I  

(900 tys. m3 w 2009 roku). Sumarycznie ujmując wartości początkowe 

i końcowe są niemal takie same – minimalny wzrost o 55 tys. m3 do  

3 759 tys. m3 w 2010 roku. W latach 2009-2010 zmiany były minimalne. 

Historię wydobycia oraz ilości poszczególnych zasobów opisywanej 

kopaliny przedstawiono na rysunku 3.15 [17]. 

 

 

Rys. 3.16 Zasoby geologiczne wszystkich złóż ilastych ceramiki budowlanej 

i ich procentowy udział w powiatach regionu kujawsko-pomorskiego [17, I] 
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Tabela 3.6 Zasoby przemysłowe i geologiczne złóż ilastych ceramiki budowlanej w powiatach woj. kujawsko-pomorskiego [17] 

Powiat 

Liczba 

złóż  

E i T 

Łączne zasoby  

złóż E i T 

Procentowy udział 

zasobów E i T 
Liczba 

złóż  

P 

Łączne 

zasoby 

geolog. 

złóż P 

Liczba 

złóż  

R 

Łączne 

zasoby 

geolog. 

złóż R 

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] 

aleksandrowski 0 0 0 0,0 0,0 0 0 1 30 1 119 2 149 

brodnicki 0 0 0 0,0 0,0 0 0 0 0 1 100 1 100 

bydgoski 2 1 976 1 305 44,3 34,7 0 0 0 0 0 0 2 1 976 

m. Bydgoszcz 1 245 216 5,5 5,7 0 0 0 0 0 0 1 245 

golubsko-

dobrzyński 
0 0 0 0,0 0,0 0 0 2 2 341 0 0 2 2 341 

grudziądzki 0 0 0 0,0 0,0 0 0 0 0 1 2 074 1 2 074 

inowrocławski 0 0 0 0,0 0,0 0 0 0 0 1 376 1 376 

mogileński 0 0 0 0,0 0,0 0 0 1 102 0 0 1 102 

nakielski 0 0 0 0,0 0,0 0 0 0 0 1 60 1 60 

świecki 1 284 284 6,4 7,6 0 0 1 188 0 0 2 472 

m. Toruń 1 1 954 1 954 43,8 52,0 0 0 0 0 1 393 2 2 347 

toruński 0 0 0 0,0 0,0 0 0 1 5 662 2 1 411 3 7 073 

włocławski 0 0 0 0,0 0,0 1 10 448 0 0 1 1 367 2 11 815 

SUMA : 5 4 459 3 759 100,0 100,0 1 10 448 6 8 323 9 5 900 21 29 130 
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Ze względu na umiarkowaną skalę wydobycia surowca wskaźnik 

wystarczalności WS kształtuje się na zadowalająco wysokim poziomie – dla 

badanego dziesięciolecia wyniósł 55 lat. Interesujące jest, że pomimo 

opisywanych zmian w wydobyciu jego wartość zmienia się praktycznie 

nieistotnie (do 3 lat) w zależności od okresu przyjętego do obliczeń 

średniego wydobycia: 2001 - 2005, 2006 - 2010 i 2001 - 2010 (tab. 3.7). Ma 

to związek z względną długookresową stabilizacją wydobycia, którą ilustruje 

przebieg linii trendu (rys. 3.15). 

 

Tabela 3.7 Współczynnik wystarczalności Ws dla kopaliny IB w woj. 

kujawsko-pomorskim [17] 

Lata 
Zasoby przemysłowe 

Średnie wydobycie 

w danym okresie 
Wskaźnik wystarczalności Ws 

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

2001-2005 

3 759 

66 57 

2006-2010 69 54 

2001-2010 68 55 

 

 

  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  

0,05-0,50 mm i pochodzenia lodowcowego, wodnolodowcowego, rzecznego 

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 [15, 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 [15, 17]. 

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) [17]. 
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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 ok. 265 mln m3 

a następnie wzrosła o ok. 8 mln m3 w 103 złożach. Sumarycznie od 2001 do 

2010r. zmiana była nieznaczna i był to wzrost o 4 767 tys. m3 (powyżej 2%). 
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Rys. 3.17 Zasoby geologiczne piasków kwarcowych do cegły wapienno-

piaskowej (PC) w 10-leciu 2001-2010 [17] 

 

Łączne zasoby geologiczne bilansowe piasków kwarcowych do 

produkcji cegły wapienno-piaskowej w województwie kujawsko-pomorskim 

wyniosły 22 512 tys. m3 co stanowiło 8,2% zasobów krajowych  

(w 2010 roku). Daje to regionowi dobre piąte miejsce w kraju – nieznacznie 

(0,5%) za czwartym województwem łódzkim. W zakresie zasobów 

przemysłowych pomimo większego udziału – 9,5% zasobów krajowych 

Kujawsko-Pomorskie lokowało się o jedno miejsce niżej. Natomiast pod 

względem wydobycia region uzyskał wysoką czwartą pozycję z udziałem 

10,7% w krajowym wydobyciu surowca PC [17]. 

Analizując zasoby wszystkich złóż udokumentowanych w latach  

2001-2010 na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (rys. 3.17) 

dostrzegamy następujący systematycznie ale bardzo powoli spadek. Można 

stwierdzić, że za całkowitą nieznaczną zmianę (spadek o 390 tys m3 czyli 

1,7%) odpowiada z małą nadwyżką łączne wydobycie w analizowanej 

dekadzie (493 tys. m3) przy czym wyżej wymienioną nadwyżkę pokryło 

drobne przeszacowanie zasobów. 
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Rys. 3.18 Wielkość zasobów geologicznych piasków kwarcowych (PC) 

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

i zaniechanych (Z) na terenie województwa kujawsko-pomorskiego [17, I] 
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W 2010 roku, podobnie jak przez całe analizowane dziesięciolecie, 

w województwie kujawsko-pomorskim znajdowało się siedem złóż, w tym 

2 zagospodarowane (rys. 3.18). 

Złoża występują w 7 powiatach, które tworzą 2 grupy w zachodnio-

północnym oraz południowym obszarze województwa. Zdecydowanie 

zasobniejszy (i większy) jest obszar zachodnio-północny, na którym  

skupia się ok. 76,5% całkowitych zasobów, w tym wszystkie ze złóż 

zagospodarowanych. 

Specyfiką w położeniu dwóch złóż zagospodarowanych jest to, 

że faktycznie występują one w czterech powiatach: bydgoskim  

oraz inowrocławskim, mogileńskim i żnińskim, przy czym złoże  

Barcin-Piechcin-Pakość ze względów techniczno-analitycznych przypisano 

do powiatu żnińskiego, na terenie którego znajduje się większa część 

obszaru złoża. Zasoby złóż E i T to niespełna 3,3 mln m3 (niecałe  

15% całkowitych), z czego większość (¾ całości) znajduje się w złożu 

Barcin-Piechcin-Pakość [17]. 

 

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

w województwie kujawsko-pomorskim [17] 

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] [lata] 

Barcin-

Piechcin-

Pakość 

żniński*/ 

Barcin* 
2 444 1 643 16 10 16,0 153 103 

Zielonka-

Trzciniec 

bydgoski/ 

Białe Błota 
839 839 50 10 36,0 23 23 

Uwaga: * - w podanym powiecie i gminie znajduje się największa cześć złoża [I] 

 

Szczegółowo rozpoznane (R) jest tylko jedno złoże Tuchola położone 

w powiecie tucholskim ale posiada ono największe w regionie zasoby 

wynoszące 6.638 tys. m3 czyli prawie 30% całkowitych. Ze względu na 

lokalizację tylko ok. 1,5 km od centrum miasta Tucholi stwarza ono znaczny 

potencjał rozwojowy na przyszłość dla tego dość peryferyjnie położonego 

ośrodka powiatowego. 
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Tabela 3.9 Zestawienie niezagospodarowanych złóż PC w 2010 roku na 

terenie woj. kujawsko-pomorskiego [17] 

Nazwa złoża 
Zagospodarowanie 

złoża w 2010 r. 

Zasoby geologiczne 

w 2010 roku Powiat Gmina 

[tys. m3] 

Tuchola R 6 638 tucholski Tuchola 

Smolniki P 5 448 nakielski Szubin 

Lubaty-Aleksandrynów P 3 968 włocławski Włocławek 

Barcin Z 1 848 żniński Barcin 

Opatowice-Radziejów Z 1 327 radziejowski Radziejów 

SUMA: 19 229 

 

Perspektywicznie dużą rangę mają dwa złoża rozpoznane wstępnie (P): 

Lubaty-Aleksandrynów w powiecie włocławskim i Smolniki w powiecie 

nakielskim posiadające łącznie ponad 9,4 mln m3 czyli blisko 42% 

całkowitych zasobów w województwie [17]. 

Złoża zaniechane (Z) posiadają zdecydowanie mniejsze znaczenie 

w bazie zasobowej regionu kujawsko-pomorskiego - w dwóch takich 

złożach było ok. 14% całkowitych zasobów (3175 tys. m3) przy czym jedno 

z nich - złoże Barcin (eksploatowane do roku 2001) w powiecie żnińskim, 

leży niedaleko eksploatowanego złoża Barcin-Piechcin-Pakość [17]. 
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Rys. 3.19 Wydobycie i zasoby geologiczne piasków kwarcowych PC 

w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2001-2010 [17] 

 

Wydobycie piasku kwarcowego do produkcji cegły wapienno-piaskowej 

w ostatnim dziesięcioleciu (rys. 3.19) prowadzone było nieprzerwanie, przy 
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czym eksploatacja miała do roku 2006 wyraźnie trend rosnący. niewielka 

osiągając maksimum w 2007 roku (24 tys. m3 w tym ze złoża Trąbki  

19 tys. m3). Natomiast w okresie 2006-2010 doszło do znacznej stabilizacji 

linii trendu na poziomie ok. 56 tys. m3 na rok pomimo, że w pięcioleciu tym 

wystąpiło zarówno roczne załamanie wydobycia do 40 tys. m3 w roku 2009 

(poziom z lat 2002-2003) jak również dziesięcioletnie maksimum 

wydobycia w roku 2010 (66 tys. m3). 

Ponadto zdecydowanej zmianie uległa względna relacja wydobycia 

z dwóch działających kopalń: na początku było ono zbliżone, w latach  

2003-2004 ze złoża Zielonka-Trzciniec pochodziło już dwukrotnie więcej 

surowca a później nawet ponad trzykrotnie więcej niż ze złoża  

Barcin-Piechcin-Pakość. 

W związku z opisaną zmiennością wydobycia wartość wskaźnika 

wystarczalności zasobów zależnie od przyjętego okresu zmienia się dość 

znacznie, jednak nawet wartość najniższa jest całkowicie zadowalająca. 

Obliczony dla całego rozpatrywanego okresu 2001-2010 wynosi on 50 lat, 

dla pięciolecia 2001-2005 59 lat natomiast dla drugiego pięciolecia  

2006-2010 tylko 44 lata (tab. 3.10). 

 

Tabela 3.10 Współczynnik wystarczalności Ws dla kopaliny PC w regionie 

kujawsko-pomorskim [17] 

Lata 

Zasoby przemysłowe 
Średnie wydobycie 

w danym okresie  
Wskaźnik wystarczalności Ws 

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

2001-2005 

2  482 

42 59 

2006-2010 56 44 

2001-2010 49 50 

 

W regionie kujawsko-pomorskim trend wydobycia np. danych za 

ostatnią dekadę był rosnący, jednakże obecnie można oczekiwać stabilizacji 

wydobycia na średnim poziomie zbliżonym do 60 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 był znaczący i odpowiadał udziałowi w zasobach. 

Analizując porównawczo sytuację w skali kraju i regionu można 

stwierdzić dość wyraźną, chociaż niepełną korelację przebiegów wydobycia 

piasków kwarcowych do produkcji cegieł wapienno-piaskowych w ostatnich 
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10 latach. Względną skala zmian w obu przypadkach jest zbliżona (sięga  

45-50%), generalny przebieg również natomiast znaczące różnice występują 

w części względnych relacji „rok do roku” (szczególnie 2002/2001, 

2007/2006 i 2010/2009) oraz czasowej lokalizacji minimów i maksimów. 

 

 

Rys. 3.20 Zasoby geologiczne wszystkich złóż piasków kwarcowych (PC) 

i ich procentowy udział w powiatach w woj. kujawsko-pomorskim [17, I] 
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Porównanie poniższych dwóch wykresów (rys. 3.21) pokazuje, że  

udział zasobów złóż perspektywicznych (rozpoznanych wstępnie - P) 

i rozpoznanych szczegółowo (R) jest dominujący a złóż zagospodarowanych 

(E) i zaniechanych (Z) podobnie nieduży przy niewielkiej łącznej liczbie 

wszystkich kategorii złóż w Kujawsko-Pomorskim. 

 

 

Rys. 3.21 Liczba złóż poszczególnych grup (z lewej) i udział tychże grup 

w całkowitych zasobach (z prawej) [17] 

 

 

  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. 

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 porotwórczych 

(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 [15]. 

Jest to materiał popularny i powszechnie stosowany w budownictwie: 

 mieszkaniowym (jedno- i wielorodzinnym), 

 przemysłowym, 

 handlowym [15]. 

Asortyment produktów z betonu lekkiego jest dość bogaty. Z materiału 

tego produkuje się nie tylko bloczki do budowania ścian, ale także inne 
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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 [15]. 

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 [17] 
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Rys. 3.22 Zasoby geologiczne piasków kwarcowych do betonów 

komórkowych (PB) w 10-leciu 2001-2010 [17] 

 

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. 3.22). 

W województwie kujawsko-pomorskim położone są cztery złoża, wśród 

których ani jedno nie jest zagospodarowane (rys. 3.23). 

Dwa złoża rozpoznane szczegółowo (R) położone są w powiecie 

bydgoskim a ich zasoby to tylko 16,5% zasobów łącznych regionu. 

Natomiast po jednym rozpoznanym wstępnie złożu (P) znajduje się 

w powiatach chełmińskim - 21,2% zasobów i świeckim – złoże Grupa Dolna 
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prawie trzykrotnie większe, którego zasoby (blisko 9 mln m3 ) stanowią 

62,3% całkowitych zasobów tej kopaliny w Kujawsko-Pomorskim [17]. 

Łączne zasoby geologiczne bilansowe tych złóż od 2001 do 2009 roku 

były stałe i jedynie w 2010 roku nieznacznie się zmniejszyły o 278 tys. m3 

i wynosiły 14 339 tys. m3. Stanowią one 10% wszystkich zasobów w kraju, 

co daje regionowi kujawsko-pomorskiemu wysoką 4 lokatę wśród 

15 województw posiadających zasoby (więcej mają tylko województwa 

lubelskie, pomorskie i łódzkie). Zasobów przemysłowych natomiast nie było 

podobnie jak w czterech innych regionach (lubuskim, małopolskim, 

opolskim i podlaskim). 

 

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

w województwie kujawsko-pomorskim [17] 

Nazwa złoża 
Zagospodarowanie 

złoża w 2010 r. 

Zasoby geolog. 

w 2010 r. Powiat Gmina 

[tys. m3] 

Przyłubie Krajeńskie R 1 266 
bydgoski Solec Kujawski 

Solec Kujawski R 1 105 

Wymiary Dolne - Podwiesk P 3 031 chełmiński Chełmno 

Grupa Dolna P 8 937 świecki Dragacz 

SUMA: 14 339 

 

W ciągu ostatniej, analizowanej dekady, pomimo znacznych zasobów, 

eksploatacja piasku kwarcowego do produkcji betonu komórkowego nie 

była prowadzona. 

W związku z brakiem wydobycia piasków kwarcowych do produkcji 

betonu komórkowego w całym rozpatrywanym okresie 2001-2010 nie jest 

możliwe określenie wartości wskaźnika wystarczalności zasobów dla 

regionu kujawsko-pomorskiego. 

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 latach 
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właśnie województwa pomorskie i wielkopolskie zajmowały pierwsze 

miejsca w rankingu wydobycia rozpatrywanego surowca (PB). Wskazuje to, 

że szanse na uruchomienie eksploatacji ze złóż w regionie kujawsko-

pomorskim są niewielkie [15]. 

 

 

Rys. 3.23 Rozmieszczenie piasków kwarcowych (PB) oraz ich zasoby 

geologiczne w powiatach woj. kujawsko-pomorskiego w 2010 roku [17, I] 
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  3.5. 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 (< 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. 

Surowce cementowo-wapiennicze występują dość powszechnie 

w różnych formacjach geologicznych, głównie w południowej i centralnej 

Polsce. Blisko 60% udokumentowanych zasobów stanowią utwory  

jurajskie [15, 17]. 

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 [17]. 

Złoża wapieni i margli dokumentowane są do głębokości możliwej do 

eksploatacji systemem odkrywkowym. Według kryteriów bilansowości 

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

grubości nadkładu do miąższości złoża (do 0,3) [17]. 
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Rys. 3.24 Zasoby geologiczne i przemysłowe wapieni i margli dla przemysłu 

cementowego (WC) w latach 2001-2010 [17] 

 

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 



 

51 

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. 

Do roku 2002 na terenie woj. kujawsko-pomorskiego występowały także 

niewielkie zasoby wapieni margli dla przemysłu wapienniczego (WW), 

które w formie zwału znajdowały się na terenie złoża/kopalni  

Barcin-Piechcin. Jednakże, ponieważ były to odpady górnicze, w związku ze 

zmianą prawa złoże to (antropogeniczne) zostało skreślone z bilansu [17]. 
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Rys. 3.25 Zasoby geologiczne i przemysłowe wapieni i margli dla przemysłu 

wapienniczego (WW) w latach 2001-2010 [17] 

 

Zasoby geologiczne bilansowe wapieni i margli dla przemysłu 

cementowego w regionie kujawsko-pomorskim w ciągu analizowanego 

dziesięciolecie 2001 – 2010 obniżyły się o 41,3 mln ton, do poziomu 

988,9 mln ton, co wobec rozmiaru złoża było relatywnie nieznacznym 

spadkiem (4% stanu zasobów na 2001 r.). Stawiało to region na dobrym  

5-tym miejscu (7,8% udziału w kraju) wśród 11 województw posiadających 

zasoby surowca WC (5 województw nie ma wcale zasobów). W trakcie 

prowadzonej nieprzerwanie na dużą skalę eksploatacji dokonano 

nieznacznych przeszacowań (wzrost o 5 mln ton) zasobów gdyż łączne 

wydobycie w ciągu dekady wyniosło około 46,4 mln ton. 
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Natomiast w zakresie zasobów przemysłowych – 558,2 mln ton (24,8% 

udziału w kraju) oraz wydobycia – 5,17 mln ton w 2010 roku (23% udziału 

w kraju) region kujawsko-pomorski jest w ścisłej czołówce – w obu 

przypadkach na 2-gim miejscu, odpowiednio za województwami opolskim 

i świętokrzyskim. 

 

 

Rys. 3.26 Rozmieszczenie wapieni i margli dla przemysłu cementowego 

(WC) oraz ich zasoby geologiczne w powiatach woj. kujawsko-pomorskiego 

w 2010 roku [17, I] 
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Jedyne udokumentowane złoże Barcin-Piechcin-Pakość leży faktycznie 

na pograniczu trzech powiatów żnińskiego, inowrocławskiego 

i mogileńskiego jednak ze względów techniczno-analitycznych przypisane 

zostało do powiatu żnińskiego, na terenie którego znajduje się większa część 

obszaru złoża. 

W trakcie dziesięciolecia 2001-2010 poziom wydobycia był 

nieprzerwanie bardzo wysoki i stabilny, nie wykazując wyraźnych minimów 

ani maksimów, a jedynie łagodne zafalowania których zmiany licząc „rok do 

roku” tylko dwa razy (w roku 2002 i 2006) przekroczyły 10%. 
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Rys. 3.27 Wydobycie i zasoby geologiczne wapieni i margli dla przemysłu 

cementowego (WC) w woj. kujawsko-pomorskim w latach 2001-2010 [17] 

 

Uogólniając można stwierdzić, że drugie pięciolecie ze średnim 

wydobyciem na poziomie 5,01 mln ton było nieco silniejsze (o ok. 17%) od 

pierwszego ze średnim wydobyciem na poziomie 4,28 mln ton. Najniższą 

wielkość wydobycia (4 mln ton) odnotowano w 2002 roku zaś najwyższą 

(5,2 mln ton) w roku 2010. Generalnie więc trend miał charakter nieznacznie 

ale stabilnie rosnący. 

W związku z małą zmiennością wydobycia omawianego surowca 

w całej dekadzie 2001-2010 wskaźnik wystarczalności zasobów w regionie 

kujawsko-pomorskim zmienia się nieznacząco w zależności od różnych 

przyjętych czasookresów. Zmiany te nie osiągały 10% wartości policzonej 

dla całego okresu, a co najistotniejsze wszystkie wartości były wysokie 

i przekraczały 100 lat. 
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Tabela 3.12 Współczynnik wystarczalności Ws dla kopaliny WC w regionie 

kujawsko-pomorskim [17] 

Lata 
Zasoby przemysłowe 

Średnie wydobycie 

w danym okresie  
Wskaźnik wystarczalności Ws 

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

2001-2005 

558 203 

4 275 131 

2006-2010 5 009 111 

2001-2010 4 642 120 

 

  3.6. Zasoby iłów do produkcji cementu (IC) 

 

Surowce ilaste są w produkcji cementu określane jako tzw. „surowce 

niskie”, w których zawartość węglanu wapnia CaCO3 wynosi do 40 %. 

Wykorzystuje się je do korekcji składu surowca podstawowego 

(tzw. „surowca wysokiego”), którym są z reguły wapienie i margle, 

obniżając zawartość CaCO3 (i zwiększając udział krzemionki oraz tlenków 

glinu i żelaza) gdyż optymalna zawartość CaCO3 we wsadzie do pieca 

cementowego wynosi 75-80 % [15, 17]. 

Zagospodarowanie zasobów i wydobycie surowców ilastych do 

produkcji cementu jest małe. Jest to wynik dążenia do pozysku surowca 

o minimalnej konieczności jego korekcji już na etapie dokumentowania złóż 

dla przemysłu cementowego. Ponadto jako surowiec niski wykorzystywane 

są również surowce odpadowe: pyły, popioły, żużle i inne. Pod względem 

litologicznym udokumentowane zasoby tej kopaliny obejmują przede 

wszystkim iły, a także gliny, lessy, pyły i iłosyderyty [15, 17]. 

Geologiczne zasoby bilansowe w 2010 r. wynosiły 283,8 mln ton, przy 

tym w 2010 roku nastąpił jedyny w ostatnim dziesięcioleciu przyrost 

zasobów i to duży, gdyż o 63,7 mln ton (blisko 29 %). Przyrost zasobów 

nastąpił głównie w wyniku uwzględnienia w bilansie, dodatku do 

dokumentacji geologicznej złoża wapieni i margli oraz iłów dla przemysłu 

cementowego „Niegowonice II” w województwie śląskim. Ponieważ jednak 

na początku dekady miał miejsce spadek o 31 mln ton (2003 r.) sumaryczny 

wzrost zasobów w ciągu dziesięciolecia 2001-2010 był o około połowę 

mniejszy – 32,7 mln ton (13%). Zwraca uwagę fakt, że zmiany zasobów 

geologicznych jak również przemysłowych (które w 2003 roku gwałtownie 

się zmniejszyły a w latach 2007 -2008 osiągnęły poziom zerowy) nie 

wykazują korelacji ze zmianami liczby złóż, co wskazuje, że głównym ich 

czynnikiem były przeszacowania zasobów. 

Łącza suma zasobów geologicznych surowców ilastych do produkcji 

cementu w województwie kujawsko-pomorskim w dekadzie 2001-2010 

utrzymywała się na stałym poziomie i wynosiła 12,5 mln ton (rys. 3.28). 
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Daje to Kujawsko-Pomorskiemu czwarte miejsce wśród 8 regionów 

posiadających zasoby. Zasoby przemysłowe występują tylko 

w województwie lubelskim. 
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Rys. 3.28 Zasoby geolog. i przem. iłów do produkcji cementu  

w latach 2001 – 2010 [17] 

 

Eksploatacja miała miejsce tylko na Lubelszczyźnie, gdzie w 2010 roku 

z 3 eksploatowanych złóż wydobyto 132 tys. t surowca, co oznacza wzrost o 

16 % wobec wydobycia w 2009 roku. Zauważyć należy, że chociaż średnia 

roczna suma wydobycia w analizowanym dziesięcioleciu była bliska  

77 tys. ton to zdarzyły się również dwa lata bez wydobycia (2002  

i 2005) [17]. 

Jedynym udokumentowanym złożem w województwie kujawsko-

pomorskim jest Michałowo, które zlokalizowane jest w północno-

wschodniej części powiatu inowrocławskiego, w przybliżeniu w połowie 

drogi między Inowrocławiem i Toruniem oraz w odległości poniżej 0,5 km 

od drogi krajowej nr 15 (rys. 3.29). Jest to dotychczas nie eksploatowane 

złoże rozpoznane szczegółowo (R). 

Natomiast cementowania „Kujawy” w Kujawsko-Pomorskim 

wykorzystuje jako surowiec niski do produkcji cementu również piaski 

z własnego złoża „Barcin-Piechcin-Pakość” zaklasyfikowane zgodnie 

z dokumentacją geologiczną jako piaski kwarcowe do produkcji betonów 

komórkowych i cegły wapienno-piaskowej. 
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W związku z tym, że w 2010 roku i całym dziesięcioleciu brak było 

wydobycia omawianego surowca w regionie kujawsko-pomorskim, nie jest 

możliwe określenie wskaźnika wystarczalności zasobów. 

 

 

Rys. 3.29 Rozmieszczenie iłów do produkcji cementu (IC) oraz ich zasoby 

geologiczne w powiatach woj. kujawsko-pomorskiego w 2010 r. [17, I] 

 

 

4.  Waloryzacja udokumentowanych, niezagospodarowanych złóż 

kopalin skalnych województwa kujawsko-pomorskiego 

 

  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 
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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 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. 
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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 

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 (>1,5 m3), 

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 dekoracyjnych W W 

10-2 Mt dekoracyjnych W W 

<2 Mt W W W 

 

Tabela 4.2 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) 
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Tabela 4.3 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 

do 10 % frakcji 

żwirowej 

>10 mln t N W W Z 

10-1 mln t W W W Z 

<1 mln t Z Z Z Z 

 

 

Tabela 4.4 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 Jakościowych W Z 

1-5 Mm3 W Jakościowych Z Z 

<1 Mm3 Z Jakościowych Z 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. 
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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. 

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 4.5 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 4.6 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 

Uwagi: * przewidywane, ** wg Zasad dokumentowania złóż. Ministerstwo 

Środowiska, Warszawa 2002 
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Tabela 4.7 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 do 5 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 

Uwagi: PŻ –piaskowo-żwirowe, KŁ – kamień łamany, W – wapień,  

ICB – iły ceramiki budowlanej 

 

 

Tabela 4.8 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; 
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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. 

Proponowany sposób waloryzacji środowiskowej złóż przedstawiono 

w poniższych tabelach: 

 

Tabela 4.9 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 4.10 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 4.11 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 4.12): 

 N – najwyższa; 

 W – wysoka; 

 Z – zabraniająca; 

 X – wykluczająca. 

 

 

Tabela 4.12 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 

 NZNZ 

Wynik waloryzacji złóż województwa kujawsko-pomorskiego 

przedstawiony jest w zestawieniu w tabeli 4.13. Na mapie zaprezentowany 

jest za pomocą opisu obok nazwy złoża: 

 

 

 
 

Rys. 4.1 Sposób prezentowania danych na mapie 
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Tabela 4.13 Zestawienie udokumentowanych złóż poszczególnych typów kopalin województwa kujawsko-pomorskim 

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 Kreda 11 - 11 4 984* 0 - - -  

2 Piaski i żwiry 621 175 446 302 701 14 669 48 - 7 
tylko złoża 

piasków 

3 
Piaski 

kwarcowe 

d/p cegły wapienno-piaskowej 7 2 5 21 932* 101* 4 - 4  

d/p betonów komórkowych 4 - 4 14 339* 0 4 - 2  

4 
Surowce 

ilaste 

ceramiki budowlanej 21 3 18 28 474* 27* 6 - 2  

d/p cementu 1 - 1 12 500 0 1 - 1  

5 Torf 26 6 20 1 777* 15* - - -  

6 Wapienie dla przemysłu cementowego 1 1 - 981 851 7 083 - - -  

Uwaga:: Dane wg stanu na 31.12.2010 [17] 
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  4.2. Wyniki ogólnej waloryzacji 

 

Na terenie województwa kujawsko-pomorskiego znajdują się 

692 udokumentowane złoża kopalin skalnych, wykazywanych w bilansie 

zasobów złóż kopalin w Polsce (wg stanu na 31.12.2011), w tym 

621 piasków i żwirów i 11 kredy jeziornej i piszącej, 21 kopalin ilastych 

ceramiki budowlanej, 1 surowców ilastych do produkcji cementu, 26 torfu 

i kilkanaście złóż piasków kwarcowych (szklarskich i do produkcji cegły 

wapienno-silikatowej i betonów komórkowych) oraz 1 złoże wapieni dla 

przemysłu cementowego (tab. 4.13). 

 

Tabela 4.14 Waloryzacja złóż woj. kujawsko-pomorskiego 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 

Kruszywo piaskowo-żwirowe 

1 Adamowo - MK czwartorzęd p ZNWW 6 588  

2 Adamowo II czwartorzęd p ZNNN 2 454  

3 Adamowo III czwartorzęd p ZNNN 1 519  

4 Adamowo VI czwartorzęd p ZNNW 2 157  

5 Adamowo VII czwartorzęd p ZNNW 2 752  

6 Beszyn II czwartorzęd p ZNNN 1 382  

7 Bilno czwartorzęd p ZNNN 1 416  

8 Czarnówko czwartorzęd p ZNWN 6 873  

9 Dąbrówka Słupska I czwartorzęd p ZNNN 1 139  

10 Dobromierz czwartorzęd p ZNNW 10 627  

11 Dźwierzchno II czwartorzęd p ZNNN 1 375  

12 Dźwierzno III czwartorzęd p ZNNN 2 413  

13 Dźwierzno J czwartorzęd p WNNN 1 920  

14 Dźwierzno J 1 czwartorzęd p ZNNN 1 879  

15 Elgiszewo II* czwartorzęd pż ZWZW 2 804 Z 

16 Elgiszewo III* czwartorzęd pż ZNZN 2 327  

17 Gąbinek V czwartorzęd p ZNNN 1 150  

18 Glinki I czwartorzęd p ZNNN 4 148  

19 Gorzuchowo 1 czwartorzęd p ZNWW 1 189 Z 

20 Górna Grupa XIX czwartorzęd p ZNWW 2 435  

21 Huta Chojno czwartorzęd p ZNNZ 2 779 Z 

22 Iłowo-Diabli Kąt czwartorzęd p ZWZW 1 176 Z 

23 Kamionki Duże AW czwartorzęd p ZNNN 1 838  

24 Kania czwartorzęd p WNNW 1 535  

25 Kęsowo II czwartorzęd p WNZN 1 682  

26 Królikowo I* czwartorzęd pż ZNNN 2 089  

27 Mielenko czwartorzęd p WNWW 3 336 Z 

28 Młyniec XII czwartorzęd p ZNNW 1 007  

Uwaga: Ciąg dalszy tabeli na następnej stronie 



 

66 

Ciąg dalszy tabeli 4.14 "Waloryzacja złóż woj. kujawsko-pomorskiego  

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 

29 Nowe Dąbie VII czwartorzęd p ZNNW 1 337  

30 Nowy Dwór IV czwartorzęd p ZNWW 1 040  

31 Nowy Dwór J czwartorzęd p ZNNZ 1 017  

32 Osiek Wielki II czwartorzęd p ZNNN 1 256  

33 Pinino - Kobrzyniec czwartorzęd p WNNW 2 996  

34 Przypust czwartorzęd p ZNWN 1 214  

35 Pszczółczyn I dz.nr 57i 60 czwartorzęd p WNWW 1 060  

36 Pusta Dąbrówka I* czwartorzęd pż ZNZN 2 108  

37 Puszcza Miejska II czwartorzęd p ZNNN 1 407  

38 Radziki III* czwartorzęd pż ZNZW 2 928  

39 Ruda 1* czwartorzęd pż ZNNN 1 583  

40 Ruda* czwartorzęd pż ZNNN 1 254  

41 Smolniki I czwartorzęd p ZNNN 1 536  

42 Stary Kobrzyniec I czwartorzęd p ZNNN 2 656  

43 Suchatówka czwartorzęd p ZNWN 2 012  

44 Sztynwag czwartorzęd p ZNNN 1 090  

45 Teodorowo II czwartorzęd p ZNWN 1 040 Z 

46 Tomkowo* czwartorzęd pż ZNZN 2 350  

47 Wojdal XV* czwartorzęd pż ZNNN 1 021  

48 Żużoły II czwartorzęd p ZNNW 1 067  

- - - - - 105 961  

Piaski kwarcowe do produkcji betonów komórkowych 

1 Grupa Dolna czwartorzęd pk ZNZW 8 937*  

2 Przyłubie Krajeńskie czwartorzęd pk ZNZN 1 266*  

3 Solec Kujawski czwartorzęd pk WNZN 1 105*  

4 Wymiary Dolne - Podwiesk czwartorzęd pk WNZN 3 031*  

 - - - - 14 339*  

Piaski kwarcowe do produkcji cegły wapienno-piaskowej 

1 Lubaty-Aleksandrynów czwartorzęd pk WNWN 3 968*  

2 Opatowice-Radziejów czwartorzęd pk WNWW 1 327* Z 

3 Smolniki czwartorzęd pk WNWN 4 969*  

4 Tuchola czwartorzęd pk WNWW 6 638*  

- - - - - 16 902*  

Kopaliny ilaste ceramiki budowlanej 

1 Elgiszewo XVI trzeciorzęd ic WWNN 1 483*  

2 Pikutkowo-Smólsk czwartorzęd ic ZWWW 10 448*  

3 Rumaki czwartorzęd ic ZWWN 1 367* Z 

4 Stopka I trzeciorzęd ic ZWWN 1 362* Z 

5 Świerkocin czwartorzęd ic ZWWW 2 074* Z 

6 Toporzysko trzeciorzęd ic WWWW 5 662*  

- - - - - 22 396*  

Surowce ilaste dla przemysłu cementowego 

1 Michałowo czwartorzęd i WNWW 12 500  

Uwaga: Rodzaj litologiczny kopaliny oznaczenia: ic – iły i łupki ilaste 

ceramiki budowlanej, i - iły i łupki ilaste, p - piaski, pk – piaski kwarcowe, 

pż – piaski i żwiry; do uwag: Z - eksploatacja kopaliny zaniechana 
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Wśród nich, waloryzacją objęto 63 złoża, z których ze względu na 

walory surowcowe (zasoby i jakość kopaliny) tylko 16 zaliczono do klasy 

W. Żadne ze złóż nie zostało zaliczone do klasy N. Są to złoża (tab. 4.14): 

piasków (7 złóż), kopalin ilastych ceramiki budowlanej i przemysłu 

cementowego (3 złoża), piasków kwarcowych do produkcji cegły wapienno-

piaskowej (4 złoża) i piasków kwarcowych do produkcji betonów 

komórkowych (2 złoża). 

Dalszej waloryzacji górniczo-środowiskowo-planistycznej poddano 

tylko złoża klasy surowcowej: W. Mają one znaczenie ponadlokalne 

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, to złoża klasy Z, wyróżnione najczęściej z uwagi 

na małe zasoby kopaliny, oraz częściowo niską jej jakość. Stanowią one 

bazę zasobową surowców na potrzeby lokalne i gospodarka nimi powinna 

być rozpatrywana na poziomie gmin i powiatów. Do grupy złóż o znaczeniu 

lokalnym należą głównie niewielkie złoża piasków, kilka złóż piasków 

i żwirów, złoża piasków kwarcowych do produkcji betonów oraz kilka złóż 

iłów ceramiki budowlanej. 

 

 

 

  4.3. Charakterystyka waloryzowanych złóż 

 

Szczegółowa charakterystyka waloryzowanych złóż przedstawiona jest 

w kartach złóż. 

Z punktu widzenia czynników górniczych w zdecydowanej przewadze 

warunki zagospodarowania waloryzowanych złóż są stosunkowo łatwe. 

Większość ocenianych złóż w ilości 55, z 62 złóż analizowanych, znajduje 

się w klasie N. Natomiast do klasy W należy jedynie 8 złóż, dla których 

warunki zagospodarowania są utrudnione. Są to złoża surowców ilastych 

oraz dwa złoża kruszyw naturalnych. Żadne ze złóż nie zostało zaliczone do 

klasy Z, gdzie mieszczą się złoża o trudnych warunkach zagospodarowania. 

Dogodne warunki zagospodarowania większości złóż województwa 

kujawsko-pomorskiego wynikają najczęściej z korzystnego stosunku 

miąższości nadkładu do miąższości złoża (N/Z) oraz z ich prostej budowy 

geologicznej i możliwości eksploatacji z pod wody lub braku zawodnienia, 

co dotyczy większości złóż kruszyw naturalnych. Czynnikiem decydującym 

o zaliczeniu złoża do tej kategorii, była również jego dogodna lokalizacja 
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względem potencjalnych odbiorców kopaliny oraz zazwyczaj korzystna 

dostępność komunikacyjna. 

Wymagania ochrony środowiska będące zasadniczym czynnikiem 

ograniczającym dostępność eksploatacji kopaliny dotyczą 32 złóż, to znaczy 

ponad połowy analizowanych. Dla 20 złóż jest to czynnik utrudniający 

(klasa W), a dla 11 czynnik ograniczający dostępność (klasa Z). Częstym 

czynnikiem warunkującym te ograniczenia było położenie złóż w granicach 

obszarów chronionego krajobrazu, następnie obszarów Natura 2000 oraz 

obszarów ochrony ujęć powierzchniowych, co najlepiej widoczne jest na 

przykładzie rejonu Doliny Drwęcy. Dodatkowym środowiskowym 

czynnikiem ograniczającym dostępność do złóż, było ich położenie 

w obrębie zalesionych dolin rzecznych, gdzie występują również zwiększone 

wymagania ochrony wód podziemnych. W mniejszym stopniu ograniczenia 

ochrony środowiska miały związek z występowaniem gleb chronionych. 

Warto zwrócić uwagę że zastrzeżona dostępność do złóż, związana 

z wymogami ochrony środowiska, dotyczy kilku złóż kruszywa naturalnego, 

o wyróżniającym w skali województwa korzystnym udziale frakcji 

żwirowej. Są to złoża „Elgiszewo III”, „Pusta Dąbrówka I”, „Radziki III”, 

„Tomkowo” oraz „Elgiszewo II”, które jednak mimo dogodnej  

jakości kopaliny, posiadają niewielkie zasoby do 3 mln ton. Do złóż 

o większych zasobach, w skali województwa, objętych zastrzeżoną 

dostępnością w związku z ochroną środowiska należy złoże „Grupa Dolna”  

(8 937 tys. m
3
), piasków kwarcowych do produkcji betonów komórkowych. 

Ograniczenia planistyczne, to znaczy stan zagospodarowania 

powierzchni w zdecydowanej większości nie stanowi bariery dla 

wykorzystania waloryzowanych złóż. Do klasy N ograniczeń planistycznych 

należ 37 złóż, to znaczy ponad połowa objętych oceną, 24 z nich zostało 

zaliczonych do klasy W, a tylko dwa złoża piasków o niskich zasobach 

zaliczono do klasy Z. 

Najbardziej atrakcyjnymi złożami z uwagi na walory surowcowe, 

dostępność górniczą i środowiskową są złoża – o kodzie klasyfikacji 

WNNN: „Dąbrówka Słupska I” „Dźwierzno J”. Są to jednak złoża o niskich 

zasobach kopaliny nie przekraczających 3 mln ton. 

W podsumowaniu charakterystyki waloryzowanych złóż województwa 

kujawsko-pomorskiego należy zwrócić uwagę, że w zdecydowanej 

większości są to złoża o małych zasobach. W grupie dominujących 

ilościowo 48 analizowanych złóż kruszyw naturalnych tylko 3 posiadają 

zasoby powyżej 5 mln t, z czego największe to złoże „Dobromierz” 

o zasobach nieco powyżej 10 mln t., a 28 złóż posiada zasoby nie większe 

niż 2 mln t. Kolejną bardzo charakterystyczną cechą waloryzowanych złóż 
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jest ich gniazdowe położenie, w obrębie charakterystycznych dla podziału 

fizjograficznego obszaru województwa, erozyjnych dolin rzecznych. 

Analizowane złoża często graniczą ze sobą lub ze złożami obecnie 

eksploatowanymi lub o zaniechanej eksploatacji tworząc wyraźne obszary 

o zintensyfikowanej eksploatacji kopalin. Oznacza to, że wyniki waloryzacji 

pojedynczych złóż, wyselekcjonowanych pod kątem ich zasobów, należy 

również rozpatrywać z uwzględnieniem cech geologiczno-środowiskowych 

jednostek geologiczno-surowcowych, charakterystycznych dla obszaru 

województwa, jakimi są doliny rzeczne, a w innych miejscach rozległe 

równiny sandrowe i wystąpienia piasków lodowcowych. W szczególności 

dotyczy to doliny Drwęcy na północny-wschód od Torunia, doliny Noteci 

w rejonie na wschód od Barcina i doliny Wisły w rejonie Grudziądza. Do 

innych obszarów tego typu należy rejon występowania piasków sandrowych 

na wschód od Tucholi oraz rejon występowania piasków fluwioglacjalnych 

i lodowcowych na wschód od Chełmży. 

 

 

5.  Wykorzystanie infrastruktury drogowej, kolejowej i wodnej do 

transportu surowców skalnych 

 

  5.1. Charakterystyka infrastruktury drogowej 

 

Województwo kujawsko-pomorskie w odniesieniu do pozostałych 

regionów w Polsce charakteryzuje się znacznym zagęszczeniem dróg. 

Łączna długość wszystkich tras w 2011 roku wyniosła 26 528,2 km, przy 

czym współczynnik ilości dróg przypadających na 100 km2 terenu wynosił 

147,5. W odniesieniu do przedstawionych danych opisywany region zajmuje 

piąte miejsce w skali kraju z udziałem 6,4% (tabela 5.1 i rysunek 5.1). 

Podstawowy układ sieci drogowej województwa kujawsko-pomorskiego 

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

9 970 kilometrów. 

Odnosząc się do danych dotyczących udziału poszczególnych kategorii 

dróg w województwie kujawsko-pomorskim największy procent stanowią 

trasy gminne i powiatowe - w sumie 83%. W dalszej kolejności są drogi 

wojewódzkie (11,1%) i na końcu krajowe (5,8%). Ponadto należy zauważyć, 

iż region kujawsko-pomorski cechuje bardzo duże zagęszczenie dróg 

gminnych - ponad 92 km dróg na 100 km2 (trzecia pozycja w kraju) oraz 

dróg wojewódzkich - wskaźnik na 100 km2 blisko 10 km (piąta pozycja 

w kraju). 
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Rys. 5.1 Gęstość sieci dróg publicznych oraz ich bezwzględna długość 

i struktura w zakresie kategorii w poszczególnych regionach Polski [XIII] 
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Tabela 5.1 Gęstość sieci dróg publicznych oraz ich bezwzględna długość 

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

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 

 

Udział poszczególnych kategorii dróg na obszarze regionu kujawsko-

pomorskiego ilustruje rysunek 5.2. 
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Rys. 5.2 Udział poszczególnych kategorii dróg w województwie  kujawsko-

pomorskim w 2011 roku [XIII] 
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Na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego przebiegają trzy 

główne korytarze transportowe w tym jeden o randze międzynarodowej  

- część VI transeuropejskiego korytarza transportowego sieci TINA - na osi 

północ – południe: 

 Gdańsk - Toruń - Łódź - Częstochowa - Katowice - Granica 

Państwa - Bratysława - Budapeszt - Belgrad - Ateny (ciąg drogi 

E 75-autostrada A1, drogi krajowe nr 1, 91). 

oraz dwa rangi krajowej: 

 na osi południe – północny wschód: Lubawka / granica państwa - 

autostrada A4 - Wrocław - Poznań - Bydgoszcz - Grudziądz 

/autostrada A1 (droga krajowa nr 5 /S5, traktowana również 

jako odgałęzienie korytarza VI - oznaczenie VI A (E-261) - 

stanowiące łącznik z korytarzem II – ciągiem drogi E 65); 

 na osi wschód – zachód: (Granica Państwa) – Szczecin – Piła – 

Bydgoszcz – Toruń – Płońsk /droga S7 w kierunku Warszawy 

(droga krajowa nr 10 /S10) [12]. 

Realizacja budowy autostrady A1 (jako całości) jest opóźniona, zaś na 

dużym odcinku z Piotrkowa Trybunalskiego do Pyrzowic znacznie 

przesunięta w czasie (na etapie planowanych przetargów do roku 2015). 

Aktualnie oddana jest do użytku od Gdańska do Torunia – z tego na terenie 

Kujawsko-Pomorskiego funkcjonuje odcinek oddany w 2008 roku (24,5 km) 

od granicy z województwem pomorskim do węzła Nowe Marzy z drogą 

DK 5) oraz odcinek Nowe Marzy – Toruń (51,7 km) oddany w 2011 roku. 

W budowie jest obecnie długi (odcinek na terenie kujawsko-pomorskiego: 

Toruń-Czerniewice – Brzezie (Włocławek Północ) – węzeł Kowal na S od 

Włocławka (64 km, planowane – z dwuletnim opóźnieniem, ukończenie 

w roku 2014). Ponadto od końca 2012 roku oddany został do użytku odcinek 

od węzła Kowal na południe – do węzła Stryków k/Łodzi z autostradą A2 

z czego na obszarze Kujawsko-Pomorskiego znajduje się odcinek 

ok 14,5 km. Autostrada A1, jako jedyna przewidziana w planach droga tej 

klasy, łącząca centralnie północ z południem kraju oraz dalej z południowo-

wschodnią Europą stanowi o strategicznym znaczeniu tej podstawowej dla 

kraju inwestycji drogowej [1, 12, 13, V]. 

Korytarz transportowy drogi krajowej numer 5 o przebiegu  

zbliżonym do południkowego ma natomiast kluczowe znaczenie dla  

sprawnego skomunikowania czterech ważnych aglomeracji polskich: 

Wrocławia, Poznania, Bydgoszczy (z Toruniem) oraz Gdańska / Trójmiasta 

(z wykorzystaniem odcinka autostrady A1 na północ od Grudziądza). Jego 

przebudowa do standardu drogi ekspresowej jest bardzo opóźniona, obecnie 

funkcjonuje tylko jeden dłuższy odcinek drogi S5 – łączący autostradę A2 
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z Gnieznem (w Wielkopolsce) oraz trzy obwodnice (w tym Bydgoszczy, 

wspólna z S10, oraz Świecia na terenie kujawsko-pomorskiego). Brakująca 

większość odcinków, w tym dwa w analizowanym regionie: Gniezno – 

granica województwa – Bydgoszcz oraz Bydgoszcz – obwodnica Świecia 

(plus niewielki, poniżej 10 km długości, łącznik obwodnicy z autostradą A1) 

jest przewidziana do przeprowadzenia procedury przetargowej do roku 2015. 

Tak więc możliwość pełnego funkcjonowania drogi S5 wydaje się realna 

w perspektywie nie krótszej niż rok 2020 [1, 12, 13, V]. 

Dużo gorzej przedstawiają się perspektywy modernizacji ciągu  

drogi krajowej nr 10 według standardów drogi ekspresowej. Poza oddanymi 

do użytku krótkim odcinkiem Szczecin – obwodnica Stargardu 

Szczecińskiego oraz czterema obwodnicami (Stargardu, Wyrzyska oraz 

Bydgoszczy i Torunia) w aktualnych planach jest przeprowadzenie 

procedury przetargowej do roku 2015 tylko dla dwóch odcinków. 

Szczęśliwy, z punktu widzenia Kujawsko-Pomorskiego jest fakt, że są one 

zlokalizowane w regionie: połączyć mają Bydgoszcz z Toruniem oraz Toruń 

(węzeł Toruń Wschód) – z wschodnią granicą województwa (węzeł  

Blinno) [1, 12, 13, V]. 

Ze względu na maksymalne dopuszczalne naciski na oś dla dróg 

krajowych sytuacja w województwie kujawsko-pomorskim przedstawia 

się następująco: 

W regionie 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: 

 autostrada A1 (Gdańsk) granica województwa – Toruń oraz 

Kowal – granica województwa); 

 droga krajowa nr 1 /91 – istniejące równolegle /alternatywnie do 

autostrady A1 odcinki dawnej drogi krajowej nr 1. 

Pozostałe drogi krajowe w województwie kujawsko-pomorskim 

odpowiadają naciskom do 10 ton na oś. 

Są to następujące drogi krajowe: 

 droga krajowa nr 1 (na terenie regionu pozostał tylko odcinek 

Toruń - Włocławek - Kowal, którego kontynuację na północ i na 

południe stanowi DK-91 opisana niżej); 

 droga krajowa nr 5 (Świecie - Bydgoszcz - Poznań - Wrocław -

Lubawka granica Polski); 

 droga krajowa nr 10 (Lubieszyn granica państwa z Niemcami - 

Szczecin - Stargard Szczeciński - Piła - Bydgoszcz - Toruń - 

Lipno - Płońsk ); 
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 droga krajowa nr 15 (Trzebnica - Jarocin - Gniezno - Inowrocław 

- Toruń - Brodnica - Ostróda); 

 droga krajowa nr 16 (Dolna Grupa - Grudziądz - Łasin - Iława - 

Olsztyn - Ełk - Augustów - Ogrodniki granica państwa ); 

 droga krajowa nr 25 (Bobolice - Człuchów - Bydgoszcz - 

Inowrocław - Konin - Kalisz - Gęsia Górka); 

 droga krajowa nr 55 (Stolno - Grudziądz - Kwidzyn - Malbork - 

Nowy Dwór Gdański); 

 droga krajowa nr 56 (Trzeciewiec - Koronowo ); 

 droga krajowa nr 62 (Strzelno - Włocławek - Płock - Nowy Dwór 

Mazowiecki - Siemiatycze); 

 droga krajowa nr 67 (Lipno - Włocławek); 

 droga krajowa nr 80 (Pawłówek - Bydgoszcz - Zławieś Wielka - 

Toruń - Lubicz ); 

 droga krajowa nr 91 (2 odcinki: Gdańsk - granica województwa - 

Grudziądz - Toruń oraz Kowal - granica województwa - Łódź ). 

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

są następujące drogi lub odcinki dróg wojewódzkich: 

 droga wojewódzka nr 240 Świecie - Tuchola - gr. województwa - 

Chojnice; 

 droga wojewódzka nr 241 na odcinku Sępolno Krajeńskie - 

Więcbork - granica województwa - Rogoźno; 

 droga wojewódzka nr 247 Kcynia - Szubie (cała droga); 

 droga wojewódzka nr 251 na odcinku Barcin - Inowrocław; 

 droga wojewódzka nr 254 Brzoza - Łabiszyn - Barcin - Mogilno - 

Wylotowo (cała droga). 

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 mogą wystąpić 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 nieraz nawet wyższe od nośności 

samej drogi. 
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       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 

i wytyczono najkrótszą trasę dojazdową. Otrzymane wyniki szczegółowo 

opisano i przedstawiono na rysunku 5.3. 

W związku ze szczególną sytuacją, jaką w regionie kujawsko-pomorskim 

stwarza wielkie złoże wapieni dla przemysłu cementowego Barcin- 

Piechcin w zakresie rozmieszczenia zasobów (91,9% - 988,9 mln ton) oraz  

wydobycia surowców skalnych (44,1% - 5,17 mln ton) dla zachowania 

porównywalności analizy z pozostałymi regionami złoże to zostało 

oddzielone. Ponadto bardzo ważnym argumentem uzasadniającym takie 

potraktowanie jest fakt, że większość produkcji z tej dominującej 

w Kujawsko-Pomorskim kopalni wykorzystywana jest przez właściciela 

złoża (Lafarge) na potrzeby produkcji cementu w jego, zlokalizowanych 

w sąsiedztwie, zakładach cementowych, do których biegnie linia 

napowietrznej kolei linowej służącej do transportu surowca [15, XIV]. 

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

położonych jest największa ilość złóż zagospodarowanych (E i T) - 77 co 

stanowi 39,1% wszystkich złóż E i T, z czego 59 złóż miało wydobycie 

w roku 2010. W tym 4 złoża iłów do ceramiki budowlanej (IB), z tego  

3 z wydobyciem oraz 1 złoże piasków kwarcowych do cegły wapienno-

silikatowej (PC) z wydobyciem. Do tej grupy należy między innymi złoże, 

z którego w 2010 roku eksploatowano najwięcej kruszywa (772 tys. ton) 

spośród złóż w Kujawsko-Pomorskim – Dźwierzno I w powiecie toruńskim. 

Łączne wydobycie z tej grupy złóż przekraczało 3 mln ton i stanowiło 46% 

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 39 z 77 w/w złóż przekracza 1 km a wydobycie z tych złóż 

przekraczało 2 mln ton i stanowiło 31,4% całkowitego wydobycia surowców 

skalnych w regionie. 

W tym dla 8 złóż dystans przekracza 2 km (m.in. złoże Ludkowo V 

o zasobach 1,2 mln ton i wydobyciu 45 tys. ton) oraz dla 2 przekracza 3 km 

(złoże Kamionki Duże I o zasobach 2,5 mln ton i wydobyciu 233 tys. ton 

oraz złoże Nowy Dwór II – odpowiednio 650 tys. ton i 78 tys. ton ). 
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Rys. 5.3 Położenie złóż zagospodarowanych od drogi krajowej 

lub wojewódzkiej w województwie kujawsko-pomorskim [I] 
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W pasie od 1 do 2 km odległości jw. znajduje się 37 złóż 

zagospodarowanych czyli 18,8%, w tym 1 złoże iłów do ceramiki 

budowlanej (IB) oraz 1 złoże piasków kwarcowych do produkcji cegły 

wapienno-silikatowej (PC) z wydobyciem. Spośród powyższych wydobycie 

w roku 2010 prowadzono w 34 kopalniach. Łączne wydobycie z tej grupy 

złóż przekraczało 1,3 mln ton i stanowiło 20,3% całkowitego wydobycia 

kruszywa naturalnego i surowców skalnych ogółem w 2010 roku. 

Faktyczna długość trasy dojazdu dla 17 złóż z tej grupy przekracza 2 km 

(m.in. dla znaczniejszego złoża Tuchola III o zasobach 1 735 tys. ton 

i wydobyciu ponad 50 tys. ton rocznie), w tym dla 5 złóż wynosi ponad 3 km 

(zbliżając się do 5 km dla złóż Nowe Dąbie V, VIII i IX – wszystkie 

o niewielkiej eksploatacji i zasobach poniżej 200 tys. ton). Wydobycie z tych 

złóż nieznacznie przekraczało 300 tys. ton i stanowiło 4,7% całkowitego 

wydobycia surowców skalnych w regionie. 

W pasie od 2 do 3 km odległości jw. położonych jest 31 złóż czynnych, 

w tym wyłącznie złoża kruszywa naturalnego, z czego na 22 złożach 

prowadzono eksploatację w roku 2010. Łączne wydobycie z tej grupy złóż 

wynosiło 674 tys. ton i stanowiło 10,3% całkowitego wydobycia w regionie 

w 2010 roku. 

Rzeczywista długość trasy dojazdu dla 21 złóż z tej grupy przekracza 3 km 

(wśród nich dwa o zasobach rzędu 800-900 tys. ton: Świecie I n/Drwęcą 

oraz Nowa Wieś I – drugie z wydobyciem ponad 100 tys. ton), w tym dla 

12 wynosi ponad 4 km (m.in. dla złoża Huta Chojno - RS o zasobach 

1 820 tys. ton). Wydobycie z tych złóż przekraczało 0,52 mln ton i stanowiło 

8% całkowitego wydobycia w województwie. 

W strefie/buforze przekraczającym izolinię 3 km od najbliższej drogi 

krajowej lub wojewódzkiej położone są 52 złoża zagospodarowane, spośród 

których w 38 prowadzona była eksploatacja w roku 2010. Faktyczna długość 

dojazdu z w/w do dróg dla większości (38) złóż tej grupy mieści się 

w granicach 3-6 km, dla dziesięciu od 6 do 10 km () oraz dla czterech złóż 

ponad 10 km (). Wśród nich największą długości dojazdu ma złoże 

Mieczkowo VIII – 16,1 km, jest to jednak bardzo małe złoże. 

Odnosząc się do faktycznej długości dojazdu uwzględniającej dostępne 

w terenie drogi liczby uzyskane dla wszystkich złóż ogółem kształtują się na 

znacznie wyższym poziomie:  

 długość dojazdu do 1 km – 39 złóż (19,8%) z 17,73 mln ton 

zasobów (20,3%) i 0,98 mln ton wydobycia w 2010 roku (14,9%); 

 długość dojazdu do 3 km – 117 złóż (59,4%) z 56,78 mln ton 

zasobów (65,1%) i 4,17 mln ton wydobycia w 2010 roku (63,5%); 
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 długość dojazdu od 3 do 6 km - 66 złóż (33,5%) z 21,82 mln ton 

zasobów (25%) i 1,92 mln ton wydobycia w 2010 roku (29,2%); 

 długość dojazdu powyżej 6 km - 14 złóż (7,1%) z 8,58 mln ton 

zasobów (9,8%) i 0,48 mln ton wydobycia w 2010 roku (7,3%). 

 

 

      5.1.2. Obciążenie dróg transportem ciężarowym 

 

 Drogi Wojewódzkie - ciężarówki bez przyczepy 

 

Największe obciążenia –z wyodrębnionych siedmiu grup trzy najwyższe 

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

125 sztuk na dobę. 

W poszczególnych grupach znalazły się następujące odcinki dróg 

wojewódzkich: 

 

Grupa 5 (125 do 200 pojazdów/dobę) - 24 odcinki na 15 drogach DW: 

 

DW 241 Kcynia (przejście); Sępólno Krajeńskie; Więcbork - Nakło; 

DW 251 Barcin - Pakość; 

DW 252 Brzezie - Rózinowo; Inowrocław (przejście); 

DW 254 Mogilno (przejście); 

DW 255 Pakość (przejście); 

DW 265 Brześć Kujawski - Kowal; Kowal - granica województwa; 

DW 266 Ciechocinek - Odolion; Odolion - Służewo; 

DW 412 Tupadły - Kobylniki; 

DW 534 Golub Dobrzyń - Rypin; Grudziądz - Radzyń Chełmiński; 

Wąbrzeźno - Obwodnica – Lipnica; 

DW 544 Brodnica - Grążawy; 

DW 551 Chełmża (przejście); Strzyżawa - Unisław; 

DW 559 Lipno (przejście); 

DW 560 Rypin - granica województwa; Rypin (przejście); 

DW 562 Szpetal Górny - Dyblin; 

DW 563 Rypin - granica województwa. 

 

Grupa 6 (>200 do 400 pojazdów/dobę) - 11 odcinków na 6 drogach DW: 

 

DW 223 Bydgoszcz - Trzyciniec; 

DW 240 Granica woj. - Tuchola; Tuchola - Błądzim; Tuchola (przejście); 

DW 241 Nakło - Paterek; 
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DW 251 Pakość - Inowrocław; Pakość (przejście); Żnin (przejście); 

DW 254 Brzoza - Barcin; 

DW 560 Brodnica - Osiek; Osiek - Rypin. 

 

Grupa 7 (>400 do 824 pojazdów/dobę) - 6 odcinków na 4 drogach DW: 

 

DW 223 Trzciniec - DK 10; 

DW 534 Wąbrzeźno - Obwodnica; 

DW 552 Grębocin - wjazd na A1; Łysomice - DK 15; wjazd na A1 - 

Lubicz; 

DW 560 Brodnica (przejście). 

 

 

Tabela 5.2 Charakterystyka odcinków pomiarowych dróg wojewódzkich 

oraz ich obciążenia ruchem pojazdów ciężarowych bez przyczep 
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1 1 – 25 16 130,3 7,90% 22 650 258 1,14% 2 037,9 1,32% 

2 26 - 50 30 360,8 21,89% 54 284 1 120 2,06% 13 491,0 8,74% 

3 51 - 80 25 361,4 21,92% 69 762 1 623 2,33% 23 275,5 15,07% 

4 81 – 125 40 444,2 26,95% 135 718 4 061 2,99% 44 878,8 29,06% 

5 126 – 200 24 228,7 13,87% 129 355 3 755 2,90% 35 213,7 22,81% 

6 201 – 400 11 96,6 5,86% 90 953 2 746 3,02% 22 107,8 14,32% 

7 401 - 824 6 26,4 1,60% 77 012 3 327 4,32% 13 406,0 8,68% 

Σ - 152 1648,4 100,00% 579 734 16 890 2,91% 154 410,7 100,00% 

 

 

 Drogi Wojewódzkie - ciężarówki z przyczepą 

 

Największe obciążenia –z wyodrębnionych siedmiu grup cztery 

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

z przyczepami powyżej 160 sztuk na dobę. 
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W poszczególnych grupach znalazły się następujące odcinki dróg 

wojewódzkich: 

 

Grupa 4 (>160 do 240 pojazdów/dobę) -19 odcinków na 12 drogach DW: 

 

DW 241 Więcbork - Nakło; Więcbork (przejście); 

DW 246 Paterek - Szubin; Szubin - Łabiszyn; Szubin (przejście); 

DW 247 Kcynia - Szubin; 

DW 252 Inowrocław - Zakrzewo; Inowrocław (przejście); 

DW 255 Broniewice - Strzelno; Pakość - Broniewice; 

DW 265 Brześć Kujawski - Kowal; 

DW 266 Odolion - Służewo; 

DW 270 Brześć Kujawski; Brześć Kujawski - Izbica Kujawska; Izbica 

Kujawska - granica województwa; 

DW 534 Golub Dobrzyń - Rypin; 

DW 548 Stolno - Lisewo węzeł A1 w budowie; 

DW 554 Kowalewo Pomorskie - Golub Dobrzyń; 

DW 560 Rypin - granica województwa. 

 

Grupa 5 (>240 do 480 pojazdów/dobę) -19 odcinków na 10 drogach DW: 

 

DW 223 Bydgoszcz - Trzyciniec; Trzciniec - DK 10; 

DW 241 Kcynia - granica woj.; Kcynia (przejście);  Nakło - Paterek; 

DW 251 Żnin - Barcin; Żnin (przejście); 

DW 252 Zakrzewo - Brzezie; 

DW 255 Pakość (przejście); 

DW 265 Kowal - Granica Woj.; 

DW 412 Tupadły - Kobylniki; 

DW 534 Grudziądz-Radzyń Chełmiński; Radzyń Chełmiński-Wąbrzeźno; 

Wąbrzeźno - Obwodnica - Lipnica; 

DW 544 Brodnica - Grążawy; Grążawy - granica województwa; 

DW 560 Brodnica - Osiek; Osiek - Rypin; Rypin (przejście). 

 

Grupa 6 (>480 do 960 pojazdów/dobę) - 9 odcinków na 4 drogach DW: 

 

DW 240 Błądzim - Świecie; granica woj. - Tuchola; Tuchola - Błądzim; 

Tuchola (przejście); 

DW 251 Barcin - Pakość; Pakość - Inowrocław; Pakość (przejście); 

DW 254 Brzoza - Barcin; 

DW 560 Brodnica (przejście). 
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Grupa 7 (>960 do 2721 pojazdów /dobę) - 4 odcinki na 2 drogach DW: 

 

DW 534 Wąbrzeźno - Obwodnica; 

DW 552 Grębocin - wjazd na A1; Łysomice - DK  15; wjazd na A1 - 

Lubicz. 

 

Tabela 5.3 Charakterystyka odcinków pomiarowych dróg wojewódzkich 

oraz ich obciążenia ruchem pojazdów ciężarowych z przyczepą 
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1 1 - 40 38 407,8 24,74% 72 573 786 1,08% 8 494 3,18% 

2 41 - 80 33 357,4 21,68% 96 540 1 903 1,97% 21 307 7,99% 

3 81 - 160 30 365,0 22,14% 101 701 3 400 3,34% 42 141 15,79% 

4 161 - 240 19 244,2 14,81% 72 216 3 857 5,34% 49 905 18,70% 

5 241 - 480 19 146,2 8,87% 122 631 5 801 4,73% 44 127 16,54% 

6 481 - 960 9 108,6 6,59% 71 455 5 893 8,25% 70 513 26,43% 

7 961-2721 4 19,2 1,16% 42 618 8 028 18,84% 30 337 11,37% 

Σ - 152 1648,4 100,00% 579 734 29 762 5,12% 266 824 100,00% 

 

 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 

600 sztuk na dobę.  

W poszczególnych grupach znalazły się następujące odcinki dróg 

krajowych: 

 

Grupa 5 (>600 do 800 pojazdów/dobę) - 16 odcinków na 8 drogach DK: 

 

DK 1 Chełmno - Stolno; Stolno - Kończewice; 

DK S1 Morsk - Przechowo; 

DK 5 Bydgoszcz - Przyłęki; Dworzysko - Trzeciewiec; Przyłęki - Białe 

Błota; Trzeciewiec - Osielsko; 

DK 10 Lubicz (DW 657) - Czernikowo; Pawłówek - Białe Błota; Solec 

Kujawski ulica Leśna - Przyłubie (DW 394); 
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DK 15 Brodnica (przejście); Inowrocław (Laubitza); Inowrocław 

(Staszica); 

DK 25 Przyłęki - Brzoza; 

DK 67 Lipno (przejście); 

DK 91 Dolna Grupa - Nowe Marzy [VI]. 

 

Grupa 6 (>800 do 1200 pojazdów /dobę) -10 odcinków na 4 drogach DK: 

 

DK 1 Czerniewice - Nowy Ciechocinek; Grzywna - Łysomice; 

Kończewice - Grzywna; Kowal (obwodnica) - Lubień Kujawski; 

Nowe Marzy - Morsk; Nowy Ciechocinek - Włocławek; 

Włocławek - Kowal (obwodnica); 

DK 5 Osielsko - Bydgoszcz; 

DK 10 Lubicz (DW 552) - Lubicz (DW 657); 

DK 15 Inowrocław - (przejście 1) [VI]. 

 

Grupa 7 (>1200 do 1910 pojazdów/dobę) - 4 odcinki na 3 drogach DK: 

 

DK 1 Kowal (Obwodnica); 

DK 10 Lubicz - Lubicz  (DW 552); 

DK S10 Czerniewice - Lubicz; Toruń (DK 15) – Czerniewice [VI]. 

 

Tabela 5.4 Charakterystyka odcinków pomiarowych dróg Krajowych oraz 

ich obciążenia ruchem pojazdów ciężarowych bez przyczep 
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1 1 - 160 7 122,9 11,80% 24 323 797 3,28% 13 770,8 2,83% 

2 161 - 320 17 260,6 25,02% 114 368 4 352 3,81% 69 409,9 14,25% 

3 321 - 480 26 260,1 24,97% 244 185 10 926 4,47% 109 261,0 22,43% 

4 481 - 600 18 171,7 16,48% 203 279 9 482 4,66% 88 665,1 18,21% 

5 601 - 800 16 112,6 10,81% 250 156 11 061 4,42% 79 534,1 16,33% 

6 801 - 1200 10 87,2 8,37% 171 198 9 200 5,37% 81 839,5 16,80% 

7 1201-1910 4 26,5 2,54% 75 937 6 157 8,11% 44 548,8 9,15% 

Σ - 98 1041,6 100,00% 1 083 446 51 975 4,80% 487 029,2 100,00% 
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 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 1200 sztuk na dobę.  

W poszczególnych grupach znalazły się następujące odcinki dróg 

krajowych: 

 

 

Grupa 4 (>1200 do 1900 pojazdów/dobę) -32 odcinki na 6 drogach DK: 

 

 

DK 5 Białe Błota - Szubin (obwodnica); Szubin (obwodnica); Szubin 

(Obwodnica) - Wąsosz; Wąsosz - Żnin; Żnin (przejście); Żnin - 

Modliszewko; 

DK 10 Cierpice (DW 273) -Toruń (DK 15);  Czernikowo - Lipno; 

Lipno-Sierpc; Lubicz (DW 552) - Lubicz (DW 657); Lubicz 

(DW 657) - Czernikowo; Makowiska -Solec Kujawski ulica 

Leśna; Nakło skrzyżowanie z DW 241 - Pawłówek; Pawłówek -

Białe Błota; Przyłęki - Makowiska; Przyłubie (DW 394) - 

Cierpice (DW 273); Solec Kujawski ulica Leśna - Przyłubie 

(DW 394); Wyrzysk - Nakło skrzyżowanie z DW 241; 

DK 15 Brodnica (przejście); Brodnica-Brzozie; Gniewkowo - skrz. 

z DK 10; Grębocin -Kowalewo Pom.; Inowrocław (ul. Laubitza); 

Inowrocław (Staszica); Inowrocław - Gniewkowo; Kowalewo 

Pomorskie - Lipnica; Strzelno-Inowrocław; Szabda - Brodnica; 

DK 16 Dolna Grupa - Grudziądz; 

DK 25 Inowrocław (przejście 1); Przyłęki - Brzoza; 

DK 91 Dolna Grupa - Nowe Marzy [VI]. 

 

 

Grupa 5 (>1901 do 2600 pojazdów/dobę) - 6 odcinków na 3 drogach DK: 

 

 

DK 5 Bydgoszcz -Przyłęki; Osielsko-Bydgoszcz; Przyłęki-Białe Błota; 

Trzeciewiec-Osielsko; 

DK S5 Przechowo - Dworzysko; 

DK 15 Inowrocław - (przejście 1) [VI]. 
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Grupa 6 (>2601 do 3600 pojazdów/dobę)-13 odcinków na 3 drogach DK: 

 

DK 1 Chełmno - Stolno; Czerniewice - Nowy Ciechocinek; Grzywna - 

Łysomice; Kończewice - Grzywna; Kowal (obwodnica); Kowal 

(Obwodnica) - Lubień Kujawski; Lubień Kujawski - Dąbrowice; 

Nowy Ciechocinek - Włocławek; Przechowo - Chełmno; Stolno 

- Kończewice; Włocławek - Kowal (Obwodnica); 

DK 5 Dworzysko - Trzeciewiec; 

DK A1 Węzeł Kopytkowo - Nowe Marzy [VI]. 

 

 

Grupa 7 (>3601 do 6108 pojazdów /dobę) -5 odcinków na 2 drogach DK: 

 

DK 1 Nowe Marzy - Morsk; 

DK S1 Morsk - Przechowo; 

DK 10 Lubicz - Lubicz  (DW 552); 

DK S10 Czerniewice - Lubicz; Toruń (DK 15) - Czerniewice [VI]. 

 

Tabela 5.5 Charakterystyka odcinków pomiarowych dróg krajowych oraz 

ich obciążenia ruchem pojazdów ciężarowych z przyczepą 
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1 1 - 200 3 42,8 4,11% 8 677 436 5,02% 5 329,2 0,35% 

2 201 - 700 24 277,8 26,67% 188 290 11 585 6,15% 128 405,4 8,47% 

3 701 - 1200 15 159,1 15,27% 134 098 14 649 10,92% 161 534,8 10,65% 

4 1201-1900 32 327,5 31,44% 370 072 47 655 12,88% 480 825,1 31,70% 

5 1901-2600 6 35,8 3,44% 105 595 13 351 12,64% 79 778,0 5,26% 

6 2601-3600 13 158,8 15,25% 179 161 38 700 21,60% 471 023,7 31,06% 

7 3601-6108 5 39,8 3,82% 97 553 22 949 23,52% 189 816,8 12,52% 

Σ - 98 1041,6 100,00% 1 083 446 149 325 13,78% 1516 713,0 100,00% 
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Rys. 5.4 Dobowe natężenie ruchu samochodów ciężarowych bez przyczepy 

na drogach krajowych i wojewódzkich w 2010 roku [2, VI] 
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Rys. 5.5 Dobowe natężenie ruchu samochodów ciężarowych z przyczepą na 

drogach krajowych i wojewódzkich w 2010 roku [2, VI] 
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Różnica w obciążeniu dróg wojewódzkich i krajowych jest bardzo duża, 

natężenie ruchu pojazdów ogółem jest o 87% większe na drogach 

krajowych. W zakresie pojazdów ciężarowych bez przyczepy obciążenie 

jest ponad 3 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 

5 lub ponad 5,5 razy większe dla dróg krajowych – odpowiednio według 

opisanych powyżej sposobów porównania. 

Zauważyć należy, że na drogach wojewódzkich zakres ilości pojazdów 

ciężarowych bez przyczepy i z przyczepą jest porównywalny (tab. 5.2 i 5.3). 

Faktem również jest to, iż na 40% odcinków liczba pojazdów bez przyczep 

była większa. W związku z tym opisano powyżej odcinki dróg z grup 

przekraczających liczbę 125 i 160 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 

3) i jedynie na 4 odcinkach liczba pojazdów bez przyczep była większa. 

W związku z tym opisano trzy i cztery wyższe grupy odcinków dla których 

dolne progi wartości wyniosły odpowiednio 600 oraz 1 200 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 zarówno dla pojazdów 

ciężarowych bez przyczepy jak i z przyczepą trzech dolnych grup (przy 

czym dla ciężarowych bez przyczepy bez najniższej grupy 1), obejmując 

łącznie odpowiednio blisko 71% i ponad 68,5% całości i mocno spadają do 

minimów dla grup 7 (zakres 1-2%). W przypadku dróg krajowych 

minimalne udziały długości odcinków poszczególnych grup dla pojazdów 

ciężarowych bez przyczepy występują analogicznie (grupy 6 i 7) natomiast 

dla ciężarowych z przyczepami dla grup skrajnych (1 i 7) oraz dodatkowo 

grupy 5 (zakres 3-4%). Najwyższe udziały odnotowano w grupach 2 i 3  

(po ok. 25%) dla pojazdów ciężarowych bez przyczepy zaś dla  

ciężarowych z przyczepami stwierdzono dwuwierzchołkowe maksimum 

główne w grupach 2-4 (łącznie >73%) oraz mniejsze drugorzędne w grupie 5 

(ponad 15%). 

Rozkład procentowego udziału kilometro-pojazdów dla 

poszczególnych grup przedstawia się odmiennie. W przypadku dróg 
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wojewódzkich dla pojazdów ciężarowych bez przyczepy minimum (1,3%) 

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

symetryczny układ z maksimum w grupach 4 i5 (>29 i prawie 23%). Dla 

pojazdów ciężarowych z przyczepą na drogach wojewódzkich minimalne 

udziały wystąpiły dla dwóch dolnych grup (gr. 1 – 3,2%, gr. 2 –8%), 

w szerokim zakresie ruchu (grupy 3, 4 i 5, co odpowiada 80 do 480 

pojazdów na dobę) udziały były wyrównane (15,8 – 18,7%) by osiągnąć 

maksimum dla grupy 6 (blisko 26,5% co odpowiada ponad 70 tysiącom 

kilometro-pojazdów). 

Odnośnie dróg krajowych dla pojazdów ciężarowych bez przyczepy 

jak również z przyczepą rozkłady cechuje obecność silnych minimów dla 

grup 1 (ok. 1%), na tym jednak podobieństwa się kończą. W przypadku 

ciężarowych bez przyczepy rozkład udziałów pozostałych grup jest 

zasadniczo „płaski” na poziomie ok. 14 – 18%  i tylko dla grupy 3 zaznacza 

się słabe maksimum (22,4%) oraz dla grupy 7 spadek do poziomu nieco 

poniżej 10%. Dla pojazdów ciężarowych z przyczepą zaznaczają się 

natomiast dwa bardzo silne (31,7% i 31,1% odpowiednio dla grup 4 i 6) 

maksima rozdzielone przez minimum grupy 5. Poza tym udział grupy 7 jest 

najbardziej znaczący ze wszystkich przypadków osiągając 12,5% co 

odpowiada blisko 190 tysiącom kilometro-pojazdów (czyli 23% więcej niż 

wszystkich ciężarowych bez przyczepy na drogach wojewódzkich).  

Warto również zwrócić uwagę, że liczba kilometro-pojazdów grup  

4 i 6 pojazdów ciężarowych z przyczepą (poziom 470 – 480 tysięcy) jest 

bliska tej dla wszystkich ciężarowych bez przyczepy na drogach krajowych 

i większa od sumy kilometro-pojazdów obu grup pojazdów ciężarowych na 

drogach wojewódzkich. 

Udział pojazdów ciężarowych bez przyczepy w ruchu ogółem 

stanowił średnio 2,91% na drogach wojewódzkich i 4,80% na drogach 

krajowych. Jednocześnie na 15 odcinkach pomiarowych długości blisko 

138 km dróg wojewódzkich mieścił się w przedziale od 5 do 10% i dawał 

łączną sumę prawie 26 tysięcy kilometro-pojazdów (blisko 17% całości). 

Zwiększone udziały na tychże odcinkach tylko w połowie wynikają ze 

zwiększonej liczby ciężarówek (strefy lokalnie wzmożonego ich ruchu) zaś 

w reszcie przypadków ze zdecydowanie obniżonej liczby pojazdów ogółem 

a w szczególności pojazdów nie ciężarowych. 

Natomiast udział pojazdów ciężarowych z przyczepą w ruchu 

ogółem stanowił średnio 5,12% na drogach wojewódzkich i 13,78% na 

drogach krajowych. Przekraczał on 10% tylko na 13 (ze 152 wszystkich) 

odcinkach pomiarowych dróg wojewódzkich długości 147,4 km, jednak 

generowały one ok. 33% (88,5 tysiąca) kilometro-pojazdów przypadających 
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na tą grupę. W przypadku dróg krajowych przekraczał 10% na 

61 odcinkach (z 98 odcinków pomiarowych) łącznej długości ponad 743 km, 

osiągał ponad 15% udziału na 42 odcinkach łącznej długości 518,2 km oraz 

ponad 20% na 15 odcinkach łącznej długości 179,5 km (>17% długości 

wszystkich). Odpowiadały one za kilometro-pojazdy ciężarówek 

z przyczepą na drogach krajowych w ilościach odpowiednio: ok. 88% 

(ok. 1 335 tys.), 71,6% (ok. 1 086 tys.) i 36% (>547 tys.) kilometro-

pojazdów przypadających na tą grupę.  

Na 21 odcinkach DW o łącznej długości 180 km suma obciążenia 

ruchem pojazdów ciężarowych bez oraz z przyczepami przekraczała 500 

(43 tys. km-poj) – tu szczególnie DW 240 (58,7 km) DW 251 (28,5 km) 

i DW 254 (23,7 km) + niecałe 10 km DW 552 o najwyższych obciążeniach 

rzędu 2000-3500 (i między 20 i 30% ruchu ogółem) w sąsiedztwie Torunia 

i A1. 

Analizując poszczególne drogi można stwierdzić, że wśród dróg 

wojewódzkich do najbardziej obciążonych w zakresie ruchu ciężarowego 

bez jak i z przyczepami (łącznie) w 2010 roku należały: 

 drogi o numerach DW 240 (58,7 km od granicy woj. przez Tucholę 

do Świecia), DW 241 (36,7 km większość na odcinku Nakło - 

Więcbork), DW 246 (30,9 km między Nakłem i Łabiszynem), 

DW 251 (39,5 km na odcinku Żnin – Barcin - Inowrocław), 

DW 252 (49,5 km od Inowrocławia do Brzezia /DW 268), DW 254 

(27,7 km między Pakością i Strzelnem), DW 265 (34 km od 

Brześcia Kujawskiego do południowo-wschodniej granicy woj.), 

DW 534 (66,2 km –większość między Grudziądzem i DK 15 oraz 

odcinek Golub-Dobrzyń – Rypin), DW 552 (11,4 km odcinek 

w rejonie Torunia, DK 91 i autostrady A1), DW 560 (40 km od 

Brodnicy /DK 15 na południe do gr. woj.). 

Analizując drogi krajowe można stwierdzić, że do najbardziej 

obciążonych w 2010 roku zarówno w zakresie ruchu ciężarowego bez jak 

i z przyczepami (łącznie) należało większość ich odcinków w regionie: 

 autostrada A1 (31,8 km), drogi o numerach DK 1 (praktycznie 

całość w regionie, czyli 123 km na południe od Grudziądza, 

obecnie część od Torunia do Grudziądza ma numerację zmienioną 

na DK 91) i DK 91 (17 km odcinek Warlubie – Nowe Marzy na 

północy województwa), DK 5 (105,8 km odcinek w regionie od 

południowo-zachodniej granicy do Świecia), DK 10 (164,6 km 

drogi biegnącej z zachodu na wschód i łączącej Bydgoszcz 

z Toruniem), DK 15 (prawie całość 145 km drogi prowadzącej 

z południa regionu, koło Torunia i na północny wschód, w tym 
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ok. 20 km przez i na południe od Inowrocławia wspólne z DK 25), 

DK 25 (54,5 km fragment od południowej granicy województwa 

do miejscowości Brzoza na południe od Bydgoszczy), DK 62 

(fragment długości ok. 31 km z Włocławka na wschód – na 

Mazowsze), oraz odcinki S1 (91) i S5 tworzące razem obwodnicę 

Świecia (12,2 km) i droga S10 będąca południową i wschodnią 

obwodnicą Torunia (20,9 km). 

Ze względu na duże natężenie ruchu zarówno ogółem jak i ciężarowego 

(w tym szczególnie z przyczepami) na większości odcinków dróg 

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

pojazdy transportujące surowce skalne na większości odcinków jest mały. 

Tylko na nielicznych fragmentach dróg krajowych może on stanowić 

bardziej znaczący (ale najwyżej średni) procent całości obciążenia ruchem 

ciężarowym. Szacunkowo mieści się on średnio w granicach od około 3% do 

kilkunastu procent dla sumy przewożonych ładunków na poziomie 8 mln 

ton/rok (założonej w oparciu o wyznaczoną z dziesięcioletniego wydobycia 

linię trendu) i przyjętej średniej długości trasy transportu w zakresie 20 do 

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

procent udziału w obciążeniu ruchem dróg możliwy jest tylko lokalnie 

w odniesieniu do bezpośredniego sąsiedztwa kopalni/obszaru wydobycia na 

poziomie 0,5 – 1,0 mln ton rocznie i transportu głównie jedną drogą 

krajową. Należy jednocześnie podkreślić, że na wielu odcinkach udział ten 

nie przekracza 1% a nawet może zbliżać się do zera. 

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 – duże) udziały na poziomach dla skrajnych założeń od 

około 15% do 50%, czyli stanowi istotną lub nawet dominującą część 

obciążenia ruchem na niektórych odcinkach wpływając tym samym 

w znaczącym lub wręcz największym stopniu na średni okres eksploatacji 

dróg do czasu gdy wymaga ona remontu. Istotne jest tutaj, że ze względu na 

kilkukrotnie mniejsze natężenie ruchu ciężarowego na drogach 

wojewódzkich znaczące udziały transportu surowców skalnych w obciążeniu 

dróg mają miejsce już w przypadku proporcjonalnie mniejszych poziomów 

wydobycia surowców. Dlatego też ilość odcinków dróg wojewódzkich 
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znacząco obciążonych tym transportem jest nie tylko znacznie większa, ale 

co równie ważne wykazuje bardzo dużą zmienność w przestrzeni i czasie. 

Jest to pochodna dużych wahań wydobycia lub wręcz otwierania/zamykania 

kopalń w bardzo krótkich okresach czasowych na licznych niewielkich 

złożach, które dominują w Kujawsko-Pomorskim. 

W przypadku transportu na większe odległości najbardziej 

prawdopodobnym i najczęstszym przypadkiem będzie transport kruszywa do 

odbiorcy z wykorzystaniem wszystkich rodzajów dróg – zarówno krajowych 

jak i wojewódzkich a często również powiatowych i gminnych. Przyjmując 

takie założenie przy szacowaniu średniego udziału obciążenia dróg, które 

stwarzają pojazdy transportujące surowce skalne i dla analogicznych 

wszystkich pozostałych założeń obliczeniowych uzyskujemy jako 

najbardziej prawdopodobne nieduże wielkości udziałów (wartości rzędu 

2,5 - 10%) na większości odcinków. 

Należy podkreślić, że ze względu na powyżej wspomnianą zmienność 

wydobycia, z roku na rok, w poszczególnych kopalniach oraz w skali całego 

regionu, wszelkie bardziej szczegółowe analizy (odnośnie miejsca 

i wielkości obciążeń) nie mają akceptowalnej wiarygodności nawet 

w perspektywie czasowej rzędu rok – dwa lata. Jedyny wyjątek stanowiła 

tutaj budowa autostrady A1, generująca wzdłuż swojej osi przewidywalne 

wzrosty wydobycia, jednak jest to już inwestycja finalizowana a w bliskiej 

i konkretnej perspektywie czasowej brakuje nowych dużych inwestycji 

generujących duży popyt na kruszywo. 

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 znacznie większe. Zwłaszcza na drogach 

/odcinkach dróg położonych w rejonach większego wydobycia surowców 

skalnych (opisane w rozdziale 2) i na osiach korytarzy transportowych 

z kopalni /obszarów dużego wydobycia do większych ośrodków  

miejsko-przemysłowych lub/i dróg krajowych oraz wojewódzkich 

(stanowiących kluczowe części tychże korytarzy) udział transportu 

surowców skalnych może być dominującym a nawet jedynym istotnym 

obciążeniem dróg ruchem ciężarowym. 
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  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 napraw a nawet gruntowne remonty całego torowiska [VIII]. 

 

Tabela 5.6 Długość eksploatowanych (czynnych) linii kolejowych  

w Polsce w 2011 roku [XIII] 

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 
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Województwo kujawsko-pomorskie w porównaniu do pozostałych 

regionów w Polsce charakteryzuje się wysokim wskaźnikiem długości 

czynnych linii kolejowych przypadających na 100 km2. Wartość ta jest 

identyczna jak dla Wielkopolski i wynosi 7 km czynnych linii na 100 km2 

powierzchni. Należy jednak zwrócić uwagę na to, że region kujawsko-

pomorski jest o ponad 11,8 tys. km2 mniejszy, co świadczy o dużym 

zagęszczeniu sieci kolejowej na tym obszarze. W całości czynny jest 12 linii 

kolejowych oraz 8 częściowo eksploatowanych. Pozostałe odcinki są 

zamknięte, nieprzejezdne lub fizycznie zlikwidowane. Poza tym 

infrastruktura kolejowa w województwie kujawsko-pomorskim stanowi 

1 258 km czynnych torów, z czego prawie 45% to linie zelektryfikowane 

i 43% więcej niż jedno torowe. 

Region kujawsko-pomorski ze względu na swoje centralne położenie 

w kraju charakteryzuje się dobrymi połączeniami kolejowymi z pozostałymi 

województwami. Podstawowymi szlakami kolejowymi są: 

 linia nr 18 (Kutno - Piła Główna) - zapewniająca stosunkowo 

szybkie połączenie ze stolicą, a w konsekwencji z całym 

terytorium Polski; 

 linia nr 131 (Chorzów Batory - Tczew) - zapewniająca połączenie 

między północną i południową częścią kraju; 

 linia nr 353 (Poznań Wschód - Skandawa - Żelaznodorożnym) - 

zapewniająca połączenie z północno-wschodnimi i południowo-

zachodnimi rejonami Polski [12]. 

Ponadto przez teren województwa przebiegają następujące ważne szlaki 

komunikacyjne włączone w europejski system sieci kolejowych AGTC 

i Transeuropejskiej Sieci Towarowego Transportu Kolejowego (TERNF): 

 magistrala C-E 65 (Magistrala Węglowa) - fragmenty linii nr 131 

i 201 (Chorzów Batory -Inowrocław -Bydgoszcz Wschód -Tczew); 

 linia nr 353 Poznań Wschód -Inowrocław -Toruń -Olsztyn [12, 13]. 

Największymi obiektami infrastruktury kolejowej o znaczeniu krajowym 

w województwie kujawsko-pomorskim są: 

 Bydgoski Węzeł Kolejowy; 

 Inowrocławski Węzeł Kolejowy; 

 Toruński Węzeł Kolejowy [IV]. 

Stan techniczny linii kolejowych oraz infrastruktury na stacjach 

w województwie kujawsko-pomorskim podobnie jak w całym kraju jest 

niezadowalający. Na wielu liniach lokalnych występują ograniczenia 

prędkości. W układzie magistralnym najgorszy standard i parametry ruchu 

posiada linia C-E 65 na odcinku Nowa Wieś Wielka - Bydgoszcz Wschód -

 Maksymilianowo (linia nr 201) oraz tor parzysty na odcinku granica 
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województwa - Inowrocław (linia nr 131). 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 [IV]. 

W tabeli 5.7 przedstawiono modernizacje linii kolejowych 

zaplanowanych lub wykonanych w ostatnim czasie na terenie 

rozpatrywanego obszaru administracyjnego. 

 

Tabela 5.7 Wykaz inwestycji kolejowych w woj. kujawsko-pomorskim [IV] 

Nazwa inwestycji kolejowej 
Czas 

realizacji 
Koszt projektu 

Modernizacja linii kolejowej nr 18  

na odcinku Toruń – Bydgoszcz 
2010 - 2014 80 000 000 PLN 

Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu 

technicznego linii kolejowej nr 18 Kutno- Piła  

na odcinku Toruń- Bydgoszcz 

2011 - 2014 202 860 000 PLN 

Studium Wykonalności modernizacji linii kolejowej C-E 65 na 

odcinku (Gdynia) - Tczew - Bydgoszcz - Inowrocław - Zduńska 

Wola - Karsznice - Tarnowskie Góry - Pszczyna  

(Nr 2005-PL-92601-S) 

2008 - 2010 2 885 000 EUR 

Rewitalizacja linii kolejowej nr 131 Chorzów Batory – Tczew, 

odcinek Bydgoszcz Główna – Tczew 
2010 - 2015 417 423 100 PLN 

Rewitalizacja linii kolejowej nr 131 Chorzów Batory – Tczew, 

odcinek Inowrocław – Zduńska Wola – Chorzów Batory 
2012 - 2015 451 054 900 PLN 

Rewitalizacja linii kolejowej nr 131 Chorzów Batory – Tczew, 

(Euro 2012) 
2011 123 494 200 PLN 

Budowa nowego wiaduktu kolejowego w Bydgoszczy nad ulicą 

Grunwaldzką (w ciągu drogi krajowej nr 10) pomiędzy 

istniejącymi wiaduktami w km 368,461 i 368,531 linii nr 131 

Chorzów Batory - Tczew wraz z niezbędną przebudową 

infrastruktury kolejowej i drogowej oraz usunięciem kolizji 

2008-2013 9 424 700 PLN 

Rewitalizacja linii kolejowej nr 207 Toruń Wschodni - Malbork 

na odcinku Toruń Wschodni - Grudziądz w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego 

na lata 2007-2013 

2007 - 2013 95 760 745 PLN 

Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez  

poprawę stanu technicznego linii kolejowej nr 353  

na odcinku Inowrocław – Jabłonowo Pomorskie  

(z wyłączeniem odcinka Toruń Główny – Toruń Wschodni) 

2012 - 2015 241 120 000 PLN 

Rewitalizacja linii kolejowe nr 353 Poznań-Skandawa  

(odcinek Janikowo-Inowrocław tor nr 1 i 2 - Euro 2012) 
2011 19 885 338 PLN 
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 Linia kolejowa nr 18 

 

Linia nr 18 to najważniejsza trasa kolejowa zapewniająca komunikację 

pomiędzy Kutnem, Włocławkiem, Toruniem, Bydgoszczą i Piłą. Jest to  

2-torowy i zelektryfikowany na całej długości szlak kolejowy przechodzący 

przez województwo łódzkie, kujawsko-pomorskie i wielkopolskie. Przed 

ukończeniem magistrali węglowej wożono tędy opał do portów na Pomorzu, 

a na zachód kursowały pociągi dalekobieżne. Dziennie trasę tę pokonuje od 

2 do 5 pociągów towarowych. Wyjątkiem jest odcinek Inowrocław - Toruń 

Główny, gdzie ruch towarowy jest bardziej intensywny (6-15 składów na 

dobę). Kursujące po linii nr 18 pociągi towarowe poruszać się mogą 

z dopuszczalną prędkością wahającą się od 40 do 100 km/h. Ograniczenia do 

40 i 50 km/h występują tylko w okolicach Torunia i Bydgoszczy. Na 

omawianej linii kolejowej zlokalizowanych jest aż 13 punktów ładunkowych 

(12 wyładunkowych pod inwestycje drogowe i jeden załadunkowo-

wyładunkowy). W niedalekiej przyszłości będzie to prawdopodobnie jedna 

z najbardziej obciążonych linii kolejowych, którą transportowany będzie 

materiał skalny pod inwestycje budowlane. Poza tym w 2012 i 2013 roku na 

linii mogą wystąpić okresowe utrudnienia w ruchu związane z zamknięciem 

poszczególnych odcinków torów (konserwacja i modernizacja linii 

kolejowej). Przebieg linii kolejowej, rozkład prędkości towarowych oraz 

czasowe utrudnienia przedstawiono na zbiorczych rysunkach od 5.6 do 5.9 

oraz w tabeli 5.8 i 5.9 [9, 10, IV]. 

 

Tabela 5.8 Wykaz utrudnień w ruchu na linii kolejowej nr 18 w 2012 roku [10] 

Oznaczenie na 

wykresie 

Odcinek, na którym będą 

występować utrudnienia 

Kilometraż 
Nr 

toru 

Termin 

od do od do 

kolor żółty Cierpice - Solec Kujawski 138,474 138,537 1 30.07.12 12.08.12 

kolor czerwony 
Bydgoszcz Wsch. -Bydgoszcz 

Łęgnowo -Solec Kuj. -Cierpice 
138,423 138,486 2 13.08.12 26.08.12 

cegiełki Toruń Główny - Cierpice 113,172 119,017 2 03.09.12 11.10.12 

kolor niebieski 
Toruń Gł. - Cierpice  

i Toruń Gł. - Nieszawka 
111,371 113,172 

2, 

303, 

304 

06.10.12 11.10.12 

linie wspak Toruń Główny - Cierpice 113,169 119,011 1 12.10.12 19.11.12 

kolor 

oliwkowo-zielony 
Toruń Główny - Cierpice 111,280 113,169 1 18.10.12 29.10.12 

kolor 

pomarańczowy 
Toruń Gł. -Cierpice -Solec Kuj. 119,017 120,089 2 20.11.12 01.12.12 
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Tabela 5.9 Wykaz utrudnień w ruchu na linii kolejowej nr 18 w 2013 roku [10] 

Oznaczenie na 

wykresie/ nr odcinka 
Odcinek, na którym będą występować utrudnienia 

Kilometraż 
Numer toru 

Termin 

od do od do 

Odcinek 1 Czerniewice - Włocławek 45,804 1 01.04.13 30.04.13 

Odcinek 2 (zielony) Czerniewice - Włocławek 45,804 2 01.05.13 31.05.13 

Odcinek 3 Włocławek (ze stacją) - Włocławek Brzezie 54,376 59,544 2 02.09.13 27.09.13 

Odcinek 4 Otłoczyn - Toruń Główny 107,790 108,669 1 26.08.13 13.09.13 

Odcinek 5 Stacja Toruń Główny 107,798 108,728 2, 4, 6, 8, 22, 62, 102 16.09.13 04.10.13 

Odcinek 6 Otłoczyn - Toruń Główny 107,805 1 03.06.13 07.06.13 

Odcinek 7 (zielony) Otłoczyn - Toruń Główny 107,805 2 10.06.13 15.06.13 

Odcinek 8 Stacja Toruń Główny 108,669 109,479 1, 21, 61 07.10.13 25.10.13 

Odcinek 9 Stacja Toruń Główny 108,728 109,405 2, 4, 6, 8, 22, 24, 26, 62, 102 28.10.13 08.11.13 

Odcinek 10 Stacja Toruń Główny 109,405 109,775 2, 4, 6, 8, 62, 102 20.05.13 07.06.13 

Odcinek 11 Stacja Toruń Główny 109,479 109,864 1, 61, 101, 201 06.05.13 17.05.13 

Odcinek 12 Toruń Główny - Nieszawka 109,775 111,288 303 i 304 24.06.13 01.07.13 

Odcinek 13 Stacja Toruń Główny 109,864 111,008 61, 101, 201 10.06.13 21.06.13 

Odcinek 14 Stacja Toruń Główny 111,008 111,280 61, 101, 201 02.07.13 13.07.13 

Odcinek 15 Toruń Główny - Nieszawka 111,228 111,371 303 i 304 15.07.13 26.07.13 

Odcinek 16 Toruń Główny - Cierpice - Solec Kujawski 119,011 120,237 1 03.06.13 09.06.13 

Odcinek 17 Toruń Główny - Cierpice - Solec Kujawski 120,089 120,137 2 06.05.13 12.05.13 

Odcinek 18 Toruń Główny - Solec Kujawski 120,137 120,230 2 15.04.13 26.04.13 

Odcinek 19 Toruń Gł. - Cierpce - Solec Kuj. - Bydgoszcz Wschód 120,230 138,423 2 25.03.13 31.05.13 

Ciąg dalszy tabeli na następnej stronie 
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Ciąg dalszy tabeli 5.9 "Wykaz utrudnień w ruchu na linii kolejowej nr 18 w 2013 roku" 

Oznaczenie na 

wykresie/ nr odcinka 
Odcinek, na którym będą występować utrudnienia 

Kilometraż 
Numer toru 

Termin 

od do od do 

Odcinek 20 Cierpice - Solec Kujawski 120,237 120,271 1 03.06.13 09.07.13 

Odcinek 21 Cierpice - Solec Kujawski 126,500 138,372 1 03.06.13 09.07.13 

Odcinek 22 Cierpice - Solec Kuj. - Bydgoszcz Łęgnowo 138,372 139,427 1 10.06.13 16.06.13 

Odcinek 23 Bydgoszcz Wschód - Solec Kujawski - Cierpice 138,423 139,370 2 08.04.13 14.04.13 

Odcinek 24 Solec Kuj. - Bydgoszcz Łęgnowo - Bydgoszcz Wschód 138,427 148,818 1 16.09.13 22.11.13 

Odcinek 25 Solec Kujawski-Bydgoszcz Wschód 139,370 148,813 2 10.07.13 13.09.13 

Odcinek 26 Solec Kuj. - Bydgoszcz Łęgnowo - Bydgoszcz Wschód 148,813 151,800 2 04.09.13 13.09.13 

Odcinek 27 Solec Kujawski - Bydgoszcz Wschód 148,818 151,800 1 13.11.13 22.11.13 

Odcinek 28 Solec Kujawski - Bydgoszcz Wschód 151,800 152,805 1 04.11.13 22.11.13 

Odcinek 29 Bydgoszcz Łęgnowo - Bydgoszcz Wschód 151,800 152,750 2 10.07.13 13.09.13 

Odcinek 30 Bydgoszcz Łęgnowo - Bydgoszcz Wschód 152,750 154,366 2, 102, 104, 106, 108, 202, 204 06.05.13 04.06.13 

Odcinek 31 Stacja Bydgoszcz Wschód 152,805 154,359 101 i 201 02.04.13 30.04.13 

Odcinek 32 Bydgoszcz Wschód - Bydgoszcz Główna 154,359 156,322 1 05.06.13 28.06.13 

Odcinek 33 Bydgoszcz Wschód - Bydgoszcz Główna 154,366 156,348 2 16.07.13 31.07.13 

Odcinek 34 Bydgoszcz Wschód - Bydgoszcz Główna 156,322 159,420 1 01.07.13 15.07.13 

Odcinek 35 Bydgoszcz Wschód - Bydgoszcz Główna 156,348 159,380 2 01.08.13 23.08.13 

Odcinek 36 Stacja Prądy 165,580 1 17.06.13 22.06.13 

Odcinek 37 (zielony) Stacja Prądy 165,580 2 24.06.13 29.06.13 

Odcinek 38 Nakło Nad Notecią - Samostrzel 197,969 1 01.04.13 30.04.13 

Odcinek 39 (zielony) Nakło Nad Notecią - Samostrzel 197,969 2 01.05.13 31.05.13 
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107,805 (odc. nr 6 i  7)         
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119,011 - 120,237 (odc. nr 16)
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Termin rozpoczęcia/zakończenia utrudnienia na linii kolejowej nr 18 (czas trwania - dni kalendarzowe)

 

Rys. 5.6 Harmonogram czasowy utrudnień w ruchu kolejowym na linii nr 18 w województwie kujawsko-pomorskim na 2013 rok
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 Linia kolejowa nr 27 

 

Jednotorowa i niezelektryfikowana na całej swojej długości linia 

kolejowa nr 27 to najkrótsza droga kolejowa (wraz z linią 9) łącząca 

Warszawę z Toruniem. Pierwotnie skomunikowana jest ona ze stacją 

Nasielsk i Toruń Wschód przecinając po drodze Sierpc. Jest to obiekt 

o znaczeniu państwowym. Codziennie kursuje tędy od 2 do 5 pociąg 

towarowy poruszający się ze stałą prędkością równą 50 km/h. Linia na 

terenie województwa kujawsko-pomorskiego wybudowana jest na 

podkładach betonowych. Stan torowiska jest dobry - w ostatniej dekadzie 

był on modernizowany i konserwowany (oczyszczenie torowiska z krzaków, 

wymiana semaforów, naprawa rozjazdów itp.). Ponadto w latach 1996-2006 

istniały plany elektryfikacji, które nigdy nie zostały zrealizowane. Wzdłuż 

opisywanej linii znajduje się 5 ładowni (4 wyładunkowe pod inwestycje 

drogowe i jedna prognostyczna). W czasie budowy drogi ekspresowej nr 10 

będzie ona pełniła ważną role w transporcie kruszywa naturalnego 

i łamanego. Poza tym w 2013 roku na 155,829 km trasy (okolice Lubicza) 

nastąpi ośmiodniowe utrudnienie w ruchu kolejowym. Przebieg linii 

kolejowej, rozkład prędkości towarowych oraz czasowe utrudnienie 

przedstawiono na zbiorczych rysunkach 5.7, 5.8 i 5.9 [9, 10, IV]. 

 

 Linia kolejowa 33 

 

Kolejnym szlakiem granicznym przechodzącym aż przez trzy 

województwa (kujawsko-pomorskie, mazowieckie i łódzkie) jest linia 

kolejowa nr 33. Łączy ona Kutno z Brodnicą przecinając po drodze Płock 

i Sierpc. Na terenie rozpatrywanego województwa jest ona w całości 

jednotorowa i niezelektryfikowana. Poruszają się po niej wyłącznie pociągi 

towarowe. Codziennie linią nr 33 z Sierpca do Brodnicy jeździ jeden  

pociąg towarowych, który prawdopodobnie udaje się do zakładów 

petrochemicznych w Płocku. Porusza się on ze stałą prędkością równą 

70 km/h. Na linii kolejowej znajdują się trzy różne stacje ładunkowe 

(prognostyczna, załadunkowo-wyładunkowa i wyładunkowa pod inwestycje 

drogowe). Załadowane wagony kruszywem naturalnym w Puszczy 

Rządowej mogą kierować się na północny-zachód do Grudziądza lub na 

południe w stronę Kutna, Płocka, Łodzi lub Warszawy. Należy jednak 

pamiętać, że załadunek na wymienionej stacji może spowodować czasowe 

wstrzymanie ruchu na głównym torze - brak torów bocznych do obsługi 

wagonów [9, 10, IV]. 
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 Linia kolejowa nr 131 (część magistrali C-E 65 i Magistrali 

Węglowej) 

 

Linia nr 131 to jedna z najważniejszych magistrali kolejowych w Polsce, 

której podstawowym zadaniem jest przewóz ciężkich pociągów towarowych 

ze Śląska w stronę Portów Morskich w Trójmieście. Jest to 2-torowa 

i zelektryfikowana linia komunikacyjna przechodząca przez teren pięciu 

województw (śląskie, łódzkie, wielkopolskie, kujawsko-pomorskie 

i pomorskie) i 17 powiatów, omijająca po drodze duże aglomeracje miejskie 

(za wyjątkiem Bydgoszczy i Inowrocławia, gdzie trzeba skorzystać 

z łącznicy nr 741 lub linii pośredniej nr 201). Łączy ona ze sobą stację 

Chorzów Batory z węzłem kolejowym w Tczewie. W dużym stopniu 

pokrywa się z Magistralą Węglową i trasą C-E 65. Do obsługi tej linii 

przeznaczone były najsilniejsze elektrowozy eksploatowane w Polsce oraz 

najbardziej pojemne wagony towarowe [9, 10, IV]. Na terenie województwa 

kujawsko-pomorskiego jest to najbardziej obciążona ruchem towarowym 

linia kolejowa. Ruch ten jest zmiennyi przedstawia się następująco: 

 na odcinku granica województwa - Inowrocław - Jaksice 

codziennie kursuje od 16 do 25 składów towarowych; 

 na odcinku Jaksice - Nowa Wieś Wielka kursuje więcej niż 

25 składów towarowych na dobę; 

 na odcinku Nowa Wieś Wielka - Bydgoszcz Główna w ciągu dnia 

jeździ od 6 do 15 składów towarowych; 

 na odcinku Bydgoszcz Główna - Laskowice Pomorskie kursuje 

więcej niż 25 składów towarowych na dobę; 

 na odcinku Laskowice Pomorskie - granica województwa kursuje 

od 16 do 25 składów towarowych [9, 10, IV]. 

Rozkład prędkości jadących pociągów towarowych na wymienionych 

odcinkach jest zróżnicowany i waha się od 40 do 100 km/h. Lepsze 

parametry techniczne posiada tor nieparzysty. Fragmenty torów o zaniżonej 

prędkości maksymalnej na terenie województwa kujawsko-pomorskiego 

występują na odcinku granica województwa - Inowrocław Rąbinek (do 

50 km/h) oraz na stacji Bydgoszcz Główna (do 40 km/h). Na przebiegu linii 

nr 131 zlokalizowanych jest aż 13 punktów ładunkowych, z czego trzy są 

prognostyczne a pozostałe pełnią funkcję wyładunkową pod inwestycje 

kolejowe. W niedalekiej przyszłości będzie to jedna z najbardziej 

obciążonych magistrali w Polsce, po której transportowany będzie na północ 

kraju materiał skalny wydobyty z obszarów południowych (województwo 

świętokrzyskie, śląskie, opolskie, dolnośląskie). Poza tym w 2012 i 2013 
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roku na linii mogą wystąpić okresowe utrudnienia w ruchu związane 

z zamknięciem poszczególnych odcinków torów (jest to związane 

prawdopodobnie z pracami konserwacyjnymi/ modernizacyjnymi).  

Przebieg linii kolejowej, rozkład prędkości towarowych oraz czasowe 

utrudnienia przedstawiono na zbiorczych rysunkach 5.7, 5.8, 5.9 oraz 

poniższej tabeli [9, 10, IV]. 

 

Tabela 5.10 Wykaz utrudnień w ruchu na linii kolejowej nr 131 [10] 

Oznaczenie 

na wykresie 

Odcinek, na którym będą 

występować utrudnienia 

Kilometraż Numer 

toru 

Termin 

od do od do 

kolor żółty Bydgoszcz Gł. - Trzciniec 368,400 368,550 1 i 2 01.08.12 31.08.12 

kolor 

czerwony 
Zaryń - Piotrków Kujawski 281,700 283,037 2 19.11.12 22.11.12 

kolor niebieski Piotrków Kuj. - Chełmce 282,907 284,381 1 23.11.12 28.11.12 

kolor 

oliwkowo-ziel. 
Bydgoszcz Gł. - Trzciniec 368,400 368,550 1 i 2 02.05.13 22.05.13 

kreski wspak Piotrków Kuj. - Chełmce 284,500 293,900 1 27.05.13 05.06.13 

kolor 

pomarańczowy 
Stacja Chełmce 294,400 295,360 1 01.06.13 05.06.13 

cegiełki Chełmce - Karczyn 295,900 305,000 1 06.06.13 15.06.13 

kolor różowy Stacja Karczyn 305,570 306,400 1 11.06.13 15.06.13 

karo Trzciniec - Bydgoszcz Gł. 368,461 1 i 2 01.08.13 31.08.13 

kolor szary 

Bydgoszcz Gł. Towarowa -

Trzciniec, Bydgoszcz Gł. 

Towarowa - Kcynia, 

Bydgoszcz Gł. Towarowa - 

Czyżkówko 

368,665 

1 i 2,  

szl.(l. 356), 

szl.(l. 745) 

01.08.13 31.08.13 

kolor 

fioletowy 

Inowrocław - Inowrocław 

Rabinek 
320,778 1 01.09.13 30.09.13 

kreski 

poziome 
Stacja Maksymilianowo 378,390 2 02.09.13 06.09.13 

kratka wspak 
Kotomierz - Pruszcz 

Pomorski 
389,980 2 09.09.13 13.09.13 

szachownica Pruszcz Pomorski - Parlin 398,180 2 16.09.13 20.09.13 

kolor brązowy Laskowice Pom. - Warlubie 422,000 1 01.10.13 10.10.13 

kolor 

granatowy 

Terespol Pomorski - 

Laskowice Pomorskie 
421,490 2 14.10.13 19.10.13 

kolor zielony Piotrków Kuj. - Chełmce 410,070 2 21.10.13 26.10.13 
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 Linia kolejowa nr 201 (część magistrali C-E 65 i Magistrali 

Węglowej) 

 

Linia nr 201 to częściowo zelektryfikowana trasa kolejowa łącząca 

Nową wieś Wielką ze stacją towarową Gdynia Port Centralny. Przebiega ona 

przez teren dwóch województw: kujawsko-pomorskiego i pomorskiego 

(Oddział Regionalnego PKP PLK w Gdańsku). Obiekt ten zbudowany został 

głównie dla potrzeb dalekobieżnego ruchu towarowego. Jednak linia ta po 

elektryfikacji połączenia Chorzów Batory - Tczew straciła na znaczeniu, 

przez co stała się trasą lokalną, która w razie zakłóceń na odcinku Tczew -

 Gdańsk - Gdynia jest wykorzystywana jako objazd. Na terenie 

województwa kujawsko-pomorskiego podzielić ją można na dwa różniące 

się od siebie odcinki. Od stacji początkowej (Nowa Wieś Wielka) do 

Maksymilianowa jest to odcinek dwutorowy i zelektryfikowany. Stanowi on 

cześć Magistrali Węglowej i C-E 65. Fragment ten obchodzi główne 

zabudowania Bydgoszczy od strony wschodniej i jest prowadzony po nim 

tylko ruch towarowy. Charakteryzuje się on dużym dobowym ruchem 

towarowym (16-25 składów) i niskimi parametrami technicznymi (prędkość 

szlakowa waha się od 20 do 80 km/h). Inaczej natomiast wygląda odcinek od 

Maksymilianowa w stronę Łąg. Jest on w całości jednotorowy i nie 

zelektryfikowany. Poruszać się po nim mogą pociągi towarowe i osobowe. 

Odcinek ten w ciągu doby pokonuje jeden skład towarowy, poruszający się 

ze stałą maksymalną prędkością równą 80 km/h (brak ograniczeń). Na 

terenie województwa kujawsko-pomorskiego wzdłuż całego szlaku 

kolejowego leżą 4 punkty ładunkowe (jeden prognostyczny i trzy 

wyładunkowe pod inwestycje drogowe). Poza tym w związku z pracami 

remontowymi w 2012 i 2013 roku na linii tej wystąpią utrudnienia w ruchu 

kolejowym (tab. 5.11). Przebieg opisywanej linii, rozkład prędkości oraz 

harmonogram utrudnień w ruchu kolejowym przedstawiono na zbiorczych 

rysunkach: 5.7, 5.8, 5.9 [9, 10, IV]. 

 

Tabela 5.11 Wykaz utrudnień w ruchu na linii kolejowej nr 201 [10] 

Oznaczenie 

na wykresie 

Odcinek, na którym będą występować 

utrudnienia 

Kilometraż Nr 

toru 

Termin 

od do od do 

kolor żółty 
Bydgoszcz Wschód - Bydgoszcz 

Emilianowo 
17,182 1 01.08.12 14.08.12 

kolor 

czerwony 

Bydgoszcz Wschód - Bydgoszcz 

Emilianowo 
17,182 2 15.08.12 31.08.12 

kolor 

niebieski 
Wierzchucin - Lipowa Tucholska 75,608 1 07.10.13 11.10.13 
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 Linia kolejowa nr 206 

 

Linia nr 206 to obecnie (stan na koniec 2012 r.) nieprzejezdny szlak 

kolejowy łączący Inowrocław Rąbinek z Drawskim Młynem (województwo 

wielkopolskie). Na terenie województwa kujawsko-pomorskiego obiekt ten 

podzielić można na 3 jednotorowe fragmenty. Pierwszy i jedyny czynny 

odcinek biegnie od stacji początkowej (Inowrocław Rąbinek) i kończy się na 

ładowni w Barcinie. Poruszają się po nim wyłącznie składy towarowe 

z prędkością od 20 do 50 km/h. Największa maksymalna prędkość szlakowa 

występuje na początkowym zelektryfikowanym fragmencie torów do 

posterunku odgałęźnego Dziarnowo. Eksploatacja czynnej części linii nr 206 

w stronę Wapienna jest intensywna (obsługa 6-15 pociągów na dobę) i ma 

związek z działająca tam dużą kopalnią wapienia i przyległym do niej 

zakładem. Dalej w stronę Barcina kursuje już tylko jeden skład towarowy. 

Drugi odcinek od Barcina do Żnina w wyniku awarii (obsunięcie się skarpy), 

jaka miała miejsce w 2011 roku, został wyłączony z ruchu kolejowego. Do 

momentu naprawienia uszkodzonego torowiska będzie on zamknięty. 

W przyszłości fragment ten niezbędny będzie do skomunikowania punktu 

wyładunkowego w Żninie, który potencjalnie może być wykorzystany 

w budowie trasy S5. Ostatni odcinek torów w kierunku Damasławka jest 

nieprzejezdny - postawiony kozioł oporowy za ładownią w Żninie. Na całej 

linii nr 206 zlokalizowane są 4 punkty ładunkowe (dwa załadunkowo-

wyładunkowe, jeden prognostyczny i jeden wyładunkowy pod inwestycje 

drogowe) [9, 10, IV]. 

 

 Linia kolejowa nr 207 

 

Linia nr 207 to niezelektryfikowana trasa kolejowa łącząca Toruń 

Wschodni z Malborkiem, przecinająca po drodze Chełmżę, Grudziądz 

i Kwidzyn. Podobnie jak linia nr 201 położona jest na terenie dwóch 

województw: kujawsko-pomorskiego i pomorskiego. Na obszarze 

rozpatrywanego regionu obiekt ten na całej długości posiada jeden to 

charakteryzujący się niskim stanem technicznym (od Grudziądza w stronę 

Kwidzyny popękały podkłady). Na większej części trasy obowiązuje niska 

prędkość maksymalna od 30 do 50 km/h. Jedyny kilkukilometrowy odcinek 

o prędkości 80 km/h znajduje się przed wjazdem na stację Gardeja (okolice 

granicy województwa). Poza tym w ciągu doby na opisywanym szlaku 

panuje znikomy ruch towarowy - z Torunia do Grudziądza kursuje tylko 

jeden skład towarowy. Po planowanym na lata 2011-2013 remoncie 

kursować tędy biedą mogły pociągi obsługujące 8 punktów ładunkowych 
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(sześć wyładunkowych pod inwestycje drogowe, jeden załadunkowo-

wyładunkowy i jeden prognostyczny). Oprócz tego prowadzone już prace 

remontowe spowodują w 2012 i 2013 czasowe utrudnienia w ruchu. Termin 

trwania renowacji oraz odcinki, które będą nią objęte przedstawiono na 

zbiorczym rysunku 5.9 i tabeli 5.12 [9, 10, IV]. 

 

Tabela 5.12 Wykaz utrudnień w ruchu na linii kolejowej nr 207 [10] 

Oznaczenie na 

wykresie 

Odcinek, na którym będą 

występować utrudnienia 

Kilometraż 
Nr 

toru 

Termin 

od do od do 

kolor żółty Chełmża - Grudziądz 19,172 57,367 1 01.08.12 31.12.12 

dachówka Chełmża - Grudziądz 18,867 57,573 1 01.02.13 30.11.13 

kolor czerwony Kornatowo-Grudziądz Mniszek 48,415 1 01.08.13 10.08.13 

 

 Linia kolejowa nr 208 

 

Linia nr 208 to kolejna trasa kolejowa, która nie leży w całości na 

terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Oprócz wspomnianego 

regionu przechodzi ona dodatkowo przez województwo pomorskie 

i warmińsko mazurskie. Po drodze z Działdowa do Chojnic przecina ona 

wszystkie większe miejscowości i stacje węzłowe (Brodnica, Jabłonowo 

Pomorskie, Grudziądz, Laskowice Pomorskie, Wierzchucin i Tuchola) 

położone w północnej części województwa kujawsko-pomorskiego. 

Opisywana linia na całej długości ma jeden tor i nie posiada trakcji 

elektrycznej. Kursują po niej pociągi towarowe i osobowe [9, 10, IV]. Na 

większości linii ruch towarowy utrzymuje się od 2 do 5 pociągów na dobę. 

Wyjątkiem są dwa odcinki: 

 Laskowice Pomorskie - Wierzchucin, gdzie przejeżdża jeden skład 

na dobę; 

 Działdowo - Brodnica, gdzie nie odnotowuje się zauważalnego 

ruchu towarowego. 

Jeśli chodzi o prędkości szlakowe dla składów towarowych to 

przedstawiają się one następująco: 

 od wschodniej granicy województwa do Grudziądza obowiązuje 

50 km/h; 

 od Grudziądza do Wierzchucina obowiązuje 40 km/h; 

 od Wierzchucina do zachodniej granicy województwa obowiązuje 

80 km/h [IV]. 
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Wzdłuż linii nr 208 zlokalizowanych jest 8 punktów ładunkowych 

(4 wyładunkowe pod inwestycje drogowe, 3 prognostyczne i jeden 

załadunkowo-wyładunkowy). Załadowane kruszywem naturalnym wagony 

z Grupy udać się mogą w stronę Grudziądza lub Tucholi. 

 

 Linia kolejowa nr 209 

 

Linia nr 209 to pierwsza z opisywanych tras kolejowych, która w całości 

leży w granicach województwa kujawsko-pomorskiego. Do końca ubiegłe 

wieku łączyna ona Brodnicę ze stacją Bydgoszcz Wschód. Obecnie (stan na 

koniec 2012 roku) tę jednotorową linię podzielić można na trzy odcinki. 

Pierwszy fragment toru od Brodnicy do Kowalewa Pomorskiego jest 

nieprzejezdny i skreślony z ewidencji PKP PLK. Drugi odcinek od 

Kowalewa Pomorskiego do Chełmży jest zamknięty i poruszać się po nim 

mogą tylko pociągi specjalne (składy wojskowe i trakcji klęsk 

żywiołowych). Dozwolona prędkość dla tych pojazdów szynowych wynosi 

40 km/h. Ostatni odcinek od Chełmży do stacji węzłowej Bydgoszcz 

Wschód jest ogólno dostępny. Poruszać się po nim mogą pociągi towarowe 

z prędkością 50 km/h. Ponadto odcinek końcowy Bydgoszcz Fordon - 

Bydgoszcz Wschód posiada trakcję elektryczną. Na czynnym fragmencie 

torów znajdują się 2 punkty wyładunkowe, które mogą obsługiwać 

inwestycje drogowe. Opisywany szlak kolejowy nie ma większego 

znaczenia w obsłudze pociągów wiozących kruszywo - skraca tylko drogę 

pomiędzy Bydgoszczą a Chełmżą omijając w ten sposób Toruń. 

W niedalekiej przyszłości istnieją plany rewitalizacji całej linii jako kolei 

turystycznej. W 2013 planowane jest pięciodniowe utrudnienie w ruchu 

kolejowym na 100,376 km linii (rys. 5.9) [9, 10, IV]. 

 

 Linia kolejowa nr 215 

 

Linia nr 215 planowo miała połączyć Laskowice Pomorskie z Czerskiem 

jednak odcinka od Bąka w kierunki północno-wschodnim nigdy nie został 

ukończony. Na obecną chwilę (stan na koniec 2012 roku) jest to 

niezelektryfikowany i jednotorowy szlak kolejowy położony w granicach 

województwa kujawsko-pomorskiego i pomorskiego. Na terenie 

rozpatrywanego regionu linia nr 215 zaczyna swój bieg o wspomnianej stacji 

kolejowej w Laskowicach Pomorskich, następnie przecina mijankę 

w Osiach, dochodzi do węzła kolejowego w Szlachcie i dalej biegnie 

w stronę Czerska. Na opisanym odcinku w ciągu doby jeździ jeden pociąg 

towarowy, który poruszać się może z dozwoloną prędkością 50-60 km/h. 
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Linia kolejowa obsługuje tylko jeden prognostyczny punkt ładunkowy 

w Laskowicach Pomorskich, dlatego też nie pełni znaczącej roli, jeśli chodzi 

o transport kruszywa naturalnego i łamanego. Zadanie to lepiej spełnią 

3 sąsiednie szlaki nr 131, 201 i 208 [10, IV]. 

 

 Linia kolejowa nr 231 

 

Kolejną do końca nieprzejezdną trasą kolejową w województwie 

kujawsko-pomorskim jest linia nr 231. Pierwotnie był to szlak łączący 

Inowrocław Rąbinek, Kruszwicę i Strzelno z Mogilnem. Obecnie odcinek 

biegnący od Kruszwicy w stronę stacji końcowej jest nieprzejezdny 

i częściowo rozebrany (zaasfaltowany przejazd w Polanowicach i rozebrany 

100 m odcinek torów na przecięciu się z DK-15 w okolicach stacji 

Bronisław). Czynny fragment linii kolejowej jest niezelektryfikowany 

i jednotorowy. Kursują po nim tylko składy towarowe (ruch pasażerski jest 

wstrzymany). Jest to jedna z najwolniejszych linii kolejowych 

w województwie kujawsko-pomorskim. Pociągi towarowe poruszają się po 

niej ze stałą prędkością równą 20 km/h. Obiekt ten jest zbędny, jeśli chodzi 

o transport kruszywa a jedyny punkt ładunkowy leży na niedostępnej dla tej 

linii stacji w Mogilnie [9, 10, IV]. 

 

 Linia kolejowa nr 239 

 

Linia nr 239 to nadal użytkowana trasa kolejowa łącząca Mogilno 

z Orchowem. Jest ona na całej długości jednotorowa i niezelektryfikowana. 

Cała trasa liczy ponad 20 km i przebiega przez teren dwóch województw 

(kujawsko-pomorskie i wielkopolskie). Opisywany obiekt jest unikatowy na 

skalę europejską ze względu na bezkolizyjność. Wszystkie drogi 

przecinające torowisko są poprowadzone wiaduktami. Od 2006 roku na linii 

nr 239 kursują wyłącznie drezyny (kolej turystyczna). Ostatni pociąg 

towarowy na odcinku Mogilno - Orchowo przejechał w 1994 roku. Obecnie 

opiekę nad linią pełni Mogileńskie Stowarzyszenie Sympatyków Kolei. 

Biorąc pod uwagę turystyczne znaczenie linii nr 239 nie będzie ona 

wykorzystywana w transporcie kruszywa łamanego i naturalnego [9, 10, IV]. 

 

 Linia kolejowa nr 240 

 

Linia kolejowa nr 240 to obecnie nieprzejezdna trasa kolejowa łącząca 

stację Świecie nad Wisłą ze stacją Złotowo (województwo wielkopolskie). 

Cała linia jest/była jednotorowa i niezelektryfikowana. Podzielić ją można 
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na trzy odcinki. Pierwszy najkrótszy fragment od stacji początkowej do 

przystanku Świecie Przechowo w 2010 roku został fizycznie rozebrany. 

Drugi odcinek od stacji Świecie Przechowo w stronę Terespolu Pomorskiego 

jest nadal czynny. Kursują po nim wyłącznie składy towarowe obsługujące 

pobliską fabrykę opakowań oraz elewatory zbożowe. Poruszać się one mogą 

z prędkością 30 km/h. Na czynnym fragmencie torów zlokalizowane są dwa 

punkty wyładunkowe przeznaczone pod inwestycje drogowe. W przyszłości 

obiekty te mogą zostać wykorzystanie przy budowie drogi ekspresowej nr 5. 

Ostatni najdłuższy odcinek linii biegnący w kierunku Złotowa jest w całości 

nieprzejezdny (pomiędzy Terespolem Pomorskim a Pruszczem-Bagienicą 

postawiony jest kozioł oporowy) [9, 10, IV]. 

 

 Linia kolejowa nr 245 

 

Linia nr 245 to jeden z najkrótszych szlaków kolejowych w Polsce. Po 

tym jednotorowym i w całości zelektryfikowanym odcinku do 2011 roku 

kursowały pociągi osobowe i towarowe. Obecnie ruch pasażerski pomiędzy 

Aleksandrowem Kujawskim a kurortem wypoczynkowym w Ciechocinku 

jest wstrzymany. Powodem tej decyzji była nierentowność połączenia. Ruch 

towarowy natomiast jest sporadyczny - do początku lat dziewięćdziesiątych 

XX wieku jeździły tędy regularnie wagony wożące sól z pobliskiej warzelni. 

Jeśli chodzi o parametry techniczne linii nr 245 to są one średnie. Stan torów 

jest dobry, zaś prędkość szlakowa dla składów towarowych wynosi 50 km/h. 

Poza tym w 2013 roku planowane jest pięciodniowe utrudnienie w ruchu 

kolejowym na 4,317 km linii. Ze względu na krótki przebieg (około 7 km) 

i tylko jedną stację ładunkową linia nr 245 nie będzie pełniła znaczącej roli 

w transporcie kruszywa naturalnego i łamanego [9, 10, IV]. 

 

 Linia kolejowa nr 246 

 

Kolejną do końca nieprzejezdną trasą kolejową w województwie 

kujawsko-pomorskim jest linia nr 246. Pierwotnie był to szlak łączący  

Toruń Wschodni z Chełmnem. Jest/była ona w całości jednotorowa 

i niezelektryfikowana. Obecnie czynny jest tylko tor do przystanku 

odgałęźnego Olek, gdzie odchodzi bocznica do bazy paliwowej w Zamku 

Bierzgowskim. Dalszy przebieg torów w stronę Unisława Pomorskiego 

i Chełmna na początek lat 90. ubiegłego wieku został całkowicie 

zlikwidowany (kilkanaście metrów za przystankiem odgałęźnym postawiony 

jest prowizoryczny kozioł oporowy). Po czynnym fragmencie torów 

w stronę bazy paliwowej codziennie kursuje jeden pociąg towarowy. 
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Porusza się on z dozwoloną prędkość maksymalną równą 30 km/h. Ze 

względu na mało interesujące połączenie, niski stan techniczny torów 

i posiadanie jednej stacji wyładunkowej linia ta nie będzie brana pod uwagę 

w transporcie kruszywa pod inwestycje drogowe [9, 10, IV]. 

 

 Linia kolejowa nr 281 

 

Linia nr 281 to obok magistrali C-E 65 jest jednym z ważniejszych 

szlaków komunikacyjnych przeznaczonych do przewozu kruszywa 

łamanego z okolic Dolnego Śląska i Opolszczyzny. Połączenie to łączy 

Oleśnicę z Chojnicami i przebiega przez obszar czterech województw 

(dolnośląskie, wielkopolskie, kujawsko-pomorskie i pomorskie). Linia 

nr 281 opisywany region przecina w zachodniej części biegnąc z południa na 

północ. Po drodze mija takie miasta jak: Janowiec Wielkopolski, Kcynię, 

Nakło nad Notecią, Więcbork oraz Sępólno Krajeńskie. Na odcinku Gniezno 

- Chojnice linia 281 jest w całości jednotorowa i nie posiada trakcji 

elektrycznej. Poruszają się po niej wyłącznie składy towarowe z prędkością 

40 km/h. Ruch na opisywanym odcinku jest niewielki. Z Gniezna do Nakła 

nad Notecią kursuje tylko jeden pociąg na dobę, natomiast w stronę Chojnic 

nie rejestruje się żadnych kursów. Wzdłuż opisywanego odcinka znajdują się 

trzy punkty prognostyczne i dwie stacje wyładunkowe przeznaczone  

pod inwestycje drogowe. W 2013 roku planowane jest kilkudniowe 

wstrzymanie ruchu kolejowego na 281,516 km trasy (okolice Sępólna 

Krajańskiego) [9, 10, IV]. 

 

 Linia kolejowa nr 353 

 

Linia nr 353 to druga po Magistrali Węglowej najbardziej obciążona 

trasa kolejowa przecinająca województwo kujawsko-pomorskie. Jej przebieg 

zaczyna się w Wielkopolsce (stacja Poznań Główny) i kończy przy granicy 

polsko-rosyjskiej w miejscowości Żelaznodorożnym. Na terenie regionu 

kujawsko-pomorskiego jest ona w całości dwutorowa i zelektryfikowana. Po 

drodze przecina takie duże miasta jak Inowrocław czy Toruń. Ruch 

towarowy na tym połączeniu jest duży. Na odcinku Gniezno - Inowrocław 

odnotowuje się od 16 do 25 pociągów towarowych a dalej w stronę Iławy 

ruch spada do 6- 15 składów na dobę. Rozkład prędkości szlakowych dla 

pociągów towarowych na linii nr 353 w obrębie województwa kujawsko-

pomorskiego jest zróżnicowany i waha się od 40 do 100 km/h. Tor parzysty 

ma lepsze parametry techniczne od toru nieparzystego. Odcinki o zaniżonej 

prędkości maksymalnej występują w okolicach stacji Toruń Główny (do 
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40 km/h) oraz Toruń Wschodni - północna granica województwa (do 

50 km/h). Na przebiegu linii nr 353 zlokalizowanych jest 11 punktów 

ładunkowych (jeden załadunkowo-wyładunkowy, trzy prognostyczne  

i 7 wyładunkowych pod inwestycje drogowe). W niedalekiej przyszłości 

będzie to jedno z najbardziej obciążonych połączeń w województwie 

kujawsko-pomorskim. Przybywające z południa kraju wagony z kruszywem 

będą mogły być transportowane w kierunku Inowrocławia, Torunia, Iławy, 

Olsztyna a nawet jako materiał eksportowany za granicę. Poza tym w 2012 

i 2013 roku na linii mogą wystąpić okresowe utrudnienia w ruchu związane 

z zamknięciem poszczególnych odcinków torów (polepszenie stanu 

technicznego torowiska). Przebieg linii kolejowej, rozkład prędkości 

towarowych oraz czasowe utrudnienia przedstawiono na zbiorczych 

rysunkach 5.7, 5.8, 5.9 oraz tabeli 5.13 [9, 10, IV]. 

 

Tabela 5.13 Wykaz utrudnień w ruchu na linii kolejowej nr 353 [10] 

Oznaczenie na 

wykresie 

Odcinek, na którym będą 

występować utrudnienia 

Kilometraż 
Nr 

toru 

Termin 

od do od do 

kolor żółty Stacja Inowrocław 100,954 1 01.06.12 14.06.12 

krata wspak Toruń Główny-Toruń Miasto 136,100 137,380 2 01.04.13 30.09.13 

kolor czerwony Dziarnowo - Inowrocław 96,957 1 01.09.13 14.09.13 

kolor niebieski Dziarnowo - Inowrocław 96,957 2 15.09.13 30.09.13 

kolor 

oliwkowo-zielony 
Toruń Miasto-Toruń Wschodni 137,760 137,900 2 01.10.13 14.10.13 

 

 

 Linia kolejowa nr 356 

 

Linia nr 356 to ostatnia opisywana trasa kolejowa, która przechodzi 

przez teren województwa kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego. Łączy 

ona ze sobą dwie duże metropolie, jakimi są Poznań i Bydgoszcz. Niestety 

połączenie to na obecną chwilę jest nie przejezdne (stan na koniec 

2012 roku). Od 2010 roku wyłączony z ruchu jest odcinek pomiędzy 

Gołańczem i Szubinem, natomiast w stronę Dworca Głównego 

w Bydgoszczy prowadzony jest tylko ruch towarowy. Oba te odcinki czeka 

gruntowny remont (linia nr 356 wpisana jest w plan rozwojowy 

Bydgoszczy). Pierwsze place planowane są na latach 2012-2013 (tabel 5.14 

i rysunek 5.9). Obecnie po czynnym odcinku kursuje jeden pociąg towarowy 
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na dobę. Obsłużyć może on 3 stacje ładunkowe (dwie wyładunkowe  

pod inwestycje drogowe i jedną załadunkowo-wyładunkową). Prędkość 

szlakowa dla składów towarowych na odcinku Szubin - Bydgoszcz Główna 

wynosi 50 km/h [9, 10, IV]. 

 

Tabela 5.14 Wykaz utrudnień w ruchu na linii kolejowej nr 356 [10] 

Oznaczenie na 

wykresie 

Odcinek, na którym będą 

występować utrudnienia 

Kilometraż Nr 

toru 

Termin 

od do od do 

kolor żółty Stacja Bydgoszcz 127,280 21 01.03.12 30.04.12 

kolor czerwony Szubin - Bydgoszcz Główna 103,408 127,760 1 01.08.12 31.08.12 

kolor niebieski Kcynia - Bydgoszcz Główna 125,947 1 01.10.12 30.11.12 

kolor  

oliwkowo-zielony 
Stacja Bydgoszcz 127,280 21 01.04.13 30.04.13 

kolor 

pomarańczowy 
Szubin - Bydgoszcz Główna 103,408 127,760 1 02.05.13 22.05.13 

kolor różowy Kcynia - Bydgoszcz Główna 125,947 1 01.08.13 31.08.13 

 

Dodatkowo na terenie regionu kujawsko-pomorskiego funkcjonuje 

linowa kolej towarowa do transportu masowych ładunków sypkich 

pomiędzy zakładem wydobywczym "Kujawy" (złoże wapieni i margli 

Barcin-Piechcin-Pakość) a Zakładami Sodowymi w Janikowie (Janikosoda 

S.A.). Jest to jedna z ostatnich lub nawet ostatnia tego typu kolej w Polsce. 

Do użytku oddano ją w 1960 roku. Pierwotnie była ona dłuższa o 12 km od 

obecnego przebiegu i łączyła ze sobą dodatkowo drugi zakład sodowy 

w Mątwach. Po przebudowie cała linia ma obecnie 7 180 metrów długości 

i po drodze przechodzi nad czterema drogami (odpowiednio zabezpieczona 

platformami), Jeziorem Pakoskim i zlikwidowanymi torami do cukrowni 

w Janikowie i Pakości. Istniejąca Kolejka nie ma prostoliniowego przebiegu 

- po dotarciu do stacji załomowej odchyla się od linii prostej o około 30o 

i kieruje się w stronę Janikowa. Jeśli chodzi o parametry i budowę to jest to 

klasyczna kolej dwu-linowa. Lina nośna stanowi rodzaj toru, po którym 

toczą się koła wagonika zaś druga lina pociągowa powoduje ruch wagonu. 

Lina napędzana jest silnikiem o mocy 75 kW. Do kolejki przymocowane są 

164 wagoniki, które poruszają się z prędkością 8,28 km/h [XIV]. 

Pozostałe linie kolejowe znajdujące się na terenie województwa 

kujawsko-pomorskiego są w całości nieprzejezdne, zamknięte lub rozebrane 

i poza linią nr 241 nie będą odgrywać większej roli w transporcie surowców 

skalnych. Ich wykaz przedstawiono w tabeli 5.16. 
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Tabela 5.15 Wykaz czynnych (w całości lub części) linii kolejowych w województwie kujawsko-pomorskim [9, 10, III, IV] 

Numer linii 

kolejowej 
Połączenie 

Liczba 

torów 
Rodzaj 

Liczba 

punktów ład. 
Uwagi 

18 Kutno - Piła Główna 2 zelektryfikowana 13 czynna 

27 Nasielsk - Toruń Wschodni 1 niezelektryfikowana 5 czynna 

33 Kutno - Brodnica 1 niezelektryfikowana 3 czynna 

131 Chorzów Batory - Tczew 2 zelektryfikowana 13 magistrala C-E65 / mag. węglowa 

201 Nowa Wieś Wielka - Gdynia Port Centralny 1/2 zelektryfikowana/ niezelektryfikowana 4 czynna 

206 Inowrocław Rąbinek - Drawski Młyn 1 zelektryfikowana/ niezelektryfikowana 4 czynny fragment 

207 Toruń Wschodni - Malbork 1 niezelektryfikowana 8 czynna 

208 Działdowo - Chojnice 1 niezelektryfikowana 8 czynna 

209 Brodnica - Kowalewo Pom. - Bydgoszcz Wschód 1 zelektryfikowana/ niezelektryfikowana 2 czynny fragment 

215 Laskowice Pomorskie - Bąk 1 niezelektryfikowana 1 czynna 

231 Inowrocław Rąbinek - Kruszwica - Mogilno 1 niezelektryfikowana brak czynny fragment 

239 Mogilno - Orchowo 1 niezelektryfikowana 1 ruch drezynowy (linia turystyczna) 

240 Świecie nad Wisłą - Terespol Pomorski - Złotów 1 niezelektryfikowana 2 czynny mały fragment 

245 Aleksandrów Kujawski - Ciechocinek 1 zelektryfikowana 1 czynna 

246 Toruń Wschodni - Olek - Chełmno 1 niezelektryfikowana 1 czynny fragment 

281 Oleśnica - Chojnice 1 niezelektryfikowana 5 czynna 

353 Poznań Wschód - Skandawa - Żelaznodorożnym 2 zelektryfikowana 11 czynna 

356 Poznań Wschód - Bydgoszcz Główna 1 niezelektryfikowana 3 czynny fragment 

- 
Żnin Wąskotorowy - Biskupin Odcinek - Ośno 

Wąskotorowe 
1 niezelektryfikowana 1 czynny fragment 

- Biskupin Odcinek - Grochowiska Szlacheckie 1 niezelektryfikowana brak czynny fragment 
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Tabela 5.16 Wykaz nieczynnych linii kolejowych w regionie kujawsko-pomorskim [III, IV] 

Nr linii 

kolejowej 
Połączenie Uwagi 

218 Prabuty - Kwidzyn - Szlachta 

Krótki odcinek na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (Ocypel - Szlachta) jest nieprzejezdny. Ogólnie linia 

na większości fragmentach jest rozebrana lub nieczynna. Jedyny czynny odcinek znajduje się na terenie województwa 

pomorskiego (Prabuty - Kwidzyn). 

232 Jabłonowo Pomorskie - Prabuty 
Linię rozebrano w latach 2005-2006 z powodu złego stanu technicznego.  

Na odcinku Szarnoś - Łasin Pomorski osiadało podtorze. 

241 Tuchola - Koronowo 

Od 2011 roku linia zamknięta dla ruchu pasażerskiego i towarowego. Powodem decyzji był zły stan torów oraz 

nierentowność połączenia. Obecnie po szlaku tym jeżdżą składy specjalne (np. wojskowe). Poruszają się one z prędkością 

40-50 km/h. Opisywana linia po remoncie i ponownym otwarciu może obsłużyć punkt załadunkowo-wyładunkowy 

w miejscowości Koronowo. 

242 Twarda Góra - Nowe 
W 2009 roku linię całkowicie rozebrano.  

W miejscu przebiegu dawnej kolei zaplanowano ścieżkę dla pieszych i rowerzystów. 

251 Tama Brodzka - Iława Główna 
W 2000 roku linia została całkowicie zamknięta, następnie wypisana z ewidencji PKP PLK i ostatecznie rozebrana  

w 2010 roku. Po dawnym połączeniu zostały stacje, obiekty inżynierskie i sygnalizacja kolejowa. 

264 Wąbrzeźno - Wąbrzeźno Miasto 
Od 2011 roku zamknięte połączenie z powodu złego stanu torów. Kiedyś była to pierwsza zelektryfikowana linia kolejowa 

na terenie Polski, której trakcję elektryczną rozebrano na początku drugiej połowy XX wieku. 

385 Janowiec Wielkopolski - Skoki 

Linia kolejowa leżąca na terenie województwa wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego. Od 1991 roku zamknięta dla 

ruchu pasażerskiego i w 1995 roku dla ruchu towarowego. W 70% jest nieprzejezdna - torowisko porastają 3-4 metrowe 

młode drzewa. Infrastruktura wokół torów jest rozkradziona. 

- Żnin - Szubin Linia zamknięta i rozebrana na początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku. 

- Mogilno - Barcin Linia zamknięta dla ruchu kolejowego w 1987 roku, a w 1993 całkowicie rozebrana. 

- Kornatowo - Chełmno 
Na początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku zamknięto ruch pasażerko-towarowy a następnie w 2000 roku 

fizycznie zlikwidowano całe połączenie. 

- Toruń Północny - Czarnowo 
Linia fizycznie rozebrana w latach 60. ubiegłego wieku. Po starym przebiegu szlaku pozostały w złym stanie technicznym 

nieczynne bocznice do pobliskich zakładów przemysłowych. 

- Chełmża - Mełno Zlikwidowane w 1991 połączenie pomiędzy dwiema cukrowniami w Chełmży i Mełnie. 

- Gardeja - Łasin Linia rozebrana pod koniec lat 70. ubiegłego wieku. 
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Oprócz kolei normalnotorowej i linowej na terenie województwa 

kujawsko-pomorskiego działa dodatkowo kolej wąskotorowa (rozstaw torów 

600/750 mm). Wykorzystywana jest ona między innymi w kopalni 

Przechowo (powiat świecki) do transportu kopaliny pomiędzy wyrobiskiem 

a zakładem przeróbczym oraz jako kolej turystyczna w powiecie żnińskim 

(Żnińska Kolejka Powiatowa). Pozostała sieć torów została zamknięta lub 

nieodwracalnie rozebrana i zniszczona na przełomie ostatnich 60 lat. 

Charakterystykę czynnych, nieużywanych i zlikwidowanych, odcinków 

kolei wąskotorowej przedstawiono w tab. 5.17. 

 

Tabela 5.17 Wykaz większych odcinków wąskotorowych w regionie 

kujawsko-pomorskim [III, IV] 

Połączenie Uwagi 

Białośliwie Wąskotorowe - Witosław 

Wąskotorowy 

Kolej wąskotorowa leżąca na terenie województwa 

wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego. Na terenie 

opisywanego regionu szlak pomiędzy Łobżenicą a 

Witosławem Wąskotorowym został rozebrany w latach 80. 

i 90. XX wieku. Na pozostałych odcinkach znajdujących się 

w Wielkopolsce linia ta jest: nieprzejezdna  

(Czajcze - Łobżenica), zamknięta (Pobórka - Czajcze) 

i uruchomiona jako kolej turystyczna (Białośliwie -Pobórka). 

Trzeciewnica - Liszkowo 

Rozgraniczenie 

Linię zamknięto i rozebrano w latach dziewięćdziesiątych 

ubiegłego wieku. 

Nieżychowo Zakłady Przemysłowe - 

Radzicz Rozgraniczenie 

Linia kolejowa na terenie województwa  

kujawsko-pomorskiego jest rozebrana (Polinowo I - Radzicz 

Rozgraniczenie) a na obszarze Wielkopolski nieprzejezdna 

i zamknięta (ubytki w torowisku). 

Nakło Wąskotorowe - Kasprowo Linia zamknięta w 1994 a następnie rozebrana/ rozkradziona. 

Kasprowo - Wierzchucin Królewski 
Linia po całkowitym zamknięciu w 1994 roku została 

fizycznie rozebrana. 

Łukowiec - Wąwelno 
Linia po całkowitym zamknięciu w 1991 roku została 

fizycznie rozebrana. 

Bydgoszcz Wąskotorowa - Koronowo 

Wąskotorowe 
Linia rozebrana w latach 70. i 90. ubiegłego wieku. 

Morzewiec - Kasprowo 

Większość torów rozebrano na początku XXI wieku. Tory 

z rozebranych odcinków (ok. 3 km) są zmagazynowane na 

terenie Zakładu Komunalnego w Sicienku. Jedyny istniejący 

fragment torów znajduje się pomiędzy stacją Mochle 

a Wojnowo (zamknięty dla ruchu pasażerskiego 

i towarowego). W przyszłości planowana jest na tym odcinku 

kolej drezynowa. 

Trzemiętowo (odgałęzienie) - 

Gościeradz  
Linia rozebrana w latach 20. i 70. ubiegłego wieku. 

Smukała - Włóki 
Linia rozebrana po 1939 roku (zniszczony most na Brdzie 

w czasie wojny). 

Sierpc Wąskotorowy - Lubicz 

Wąskotorowa I 

Linia na całej długości rozebrana w latach trzydziestych 

ubiegłego wieku. 

Sierpc Wąskotorowy - Rypin 

Wąskotorowy  

Ze względu na budowę normalnotorowej linii nr 33 całe 

połączenie zamknięto i rozebrano w latach 30. XX wieku. 

Ciąg dalszy tabeli na następnej stronie 
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Ciąg dalszy tabeli 5.17 z poprzedniej strony 

Połączenie Uwagi 

Rypin Wąskotorowy - Gołąb  Linię zamknięto i rozebrano w pierwszej połowie XX wieku. 

Ostrowite Cukrownia - Brodnica 

Wąskotorowa 

Linię całkowicie zaczęto rozbierać na przełomie  

maja i czerwca 2012 roku. 

Dobre - Wojnowo Linię rozebrano w 1976 roku. 

Żnin Wąskotorowy - Żużoły 

Linia od stacji początkowej do przejazdu kolejowego na drodze 

DK-5 jest od 1992 roku zamknięta, natomiast pozostałe odcinki 

rozebrano w 1962 i 2003 roku. 

Żnin Wąskotorowy - Ośno 

Wąskotorowe 

Nie rozebrany fragment torów od stacji początkowej w Żninie 

do stacji Biskupin funkcjonuje, jako kolej turystyczna  

(część Żnińskiej Kolejki Powiatowej do Gąsawa). Dalszy bieg 

torów w stronę miejscowości Ośno został rozebrany w 1972 

i 2003 roku. Czynne połączenie jest sprywatyzowane. 

Biskupin Odcinek - Grochowiska 

Szlacheckie 

Odcinek od stacji węzłowej w Biskupinie do stacji Gąsawa jest 

kontynuacją Żnińskiej Kolejki Powiatowej (sprywatyzowana 

wąskotorowa kolej turystyczna o prześwicie torów 600 mm). 

Dalszy fragment torów od Gąsawa w stronę Grochowisk 

Szlacheckich został rozebrany w 1972 i 2003 roku. 

Uścikowo - Wola Połączenie całkowicie rozebrano w 1972 roku. 

Rydlewo - Ostrówce 
Połączenie całkowicie rozebrano wraz z łącznicą kolejową 

w Rydlewie w 1978 r. 

Sompolno - Dobre Kujawskie 

Linia jest nieprzejezdna i podzielona została na 3 części. 

Pierwszy odcinek znajdujący się całkowicie na terenie 

województwa wielkopolskiego (Sompolno - Wierzbinek) 

od 2004 roku jest zamknięty. Drugi fragment graniczny 

(Wierzbinek - Bieganowo) został zlikwidowany pod koniec 

lat 80. XX wieku zaś trzeci od Bieganowa do stacji Dobre 

Kujawskie jest nieczynny. Była to kolej cukrownicza. 

Piotrków Kujawski Wąskotorowy - 

Kruszwica Wąskotorowa 
Linia całkowicie rozebrana. Była to kolej cukrownicza. 

Dobre Kujawskie - Nieszawa 

Wąskotorowa 

Była to kolej cukrownicza. Obecnie na wielu fragmentach jest 

nieprzejezdna - zaasfaltowane i rozebrane przejazdy kolejowe 

(np. usunięte tory na przejeździe z drogą DW-252 koło Ujmy 

Wielkiej). 

Dobre Kujawskie - Aleksandrów 

Kujawski Wąskotorowy 

Linię rozebrano etapami w 1985 i 2003 roku. Była to kolej 

cukrownicza. 

Dobre Kujawskie - Jerzmanowo 

Połączenie jest nieprzejezdne w okolicach stacji Osięciny - 

zaasfaltowano przejazd kolejowy z DK-62. Ruch na linii z tego 

powodu jest zawieszony. 

Straszewo - Koneck 
Linia jest w kilku miejscach zaasfaltowana a torowisko bardzo 

zarośnięte. 

Zakrzewo Kujawskie - Siniarzewo 
Tory wraz z nasypem już nie istnieją - zostały całkowicie 

zdemontowane. 

Smólsk - Przystronie 

Linia w całości zamknięta - ostatni skład towarowy przejechał 

tędy w 2008 roku jadąc w stronę cukrowni w Brześciu 

Kujawskim. Stan torowiska jest dobry. 

Boniewo - Krośniewice 
W 2008 roku zawieszono ruch kolejowy - linia jest w całości 

zamknięta. Stan torów jest dobry. 

Kruszyn - Guźlin 
Linię rozebrano w całości na przełomie lat 60 i 70 ubiegłego 

wieku. 

Brześć Kujawski - Włocławek Port 

Odcinek od Brześcia Kujawskiego do Smólska od 2008 roku 

jest zamknięty - wcześniej kursowały tędy składy do pobliskiej 

cukrowni. Drugi fragment torów od Smólska do Portu we 

Włocławku został rozebrany na początku lat 90. XX wieku. 
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Rys. 5.7 Zagospodarowanie linii kolejowych w regionie kujawsko-pomorskim 

oraz ich łączna długość w poszczególnych województwach na terenie  

całej Polski [9, 10, III, IV, XIV] 
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Rys. 5.8 Rozkład prędkości dla pociągów towarowych na liniach kolejowych 

w woj. kujawsko-pomorski [10]
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(wszystkie odcinki - wykaz i objaśnienie w tabeli 5.10)

Linia kolejowa numer 201       

(wszystkie odcinki - wykaz i objaśnienie w tabeli 5.11)

Linia kolejowa numer 207        

(wszystkie odcinki - wykaz i objaśnienie w tabeli 5.12)

Linia kolejowa numer 209     

(odc. Ostromecko-Bydg. Fordon tor nr 1 - 100,376 km)   

Linia kolejowa numer 245   

(odc. Aleksandrów Kuj. - Ciechocinek tor nr 1 - 4,317 km)

Linia kolejowa numer 281 

(odc. Więcbork-Sępólno Krajeńskie tor nr 1 - 281,516 km )
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Linia kol. nr 745 (odc. Bydgoszcz Gł.-Bydgoszcz Czyżkówko

 tor nr 1 najpierw 0,600-0,700 km potem  0,550-2,604 km)

L
in

ia
 k

o
le

jo
w

a
 z

 o
d

c
in

k
a

m
i 

Termin rozpoczęcia/zakończenia utrudnienia na linii kolejowej

 

Rys. 5.9 Harmonogram czasowy utrudnień w ruchu kolejowym na poszczególnych liniach kolejowych w województwie 

kujawsko-pomorskim [10] 
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     5.2.2. Charakterystyka punktów ładunkowych 

 

 

Na terenie województwa kujawsko-pomorskiego zlokalizowano 

i zidentyfikowano 65 punktów ładunkowych przeznaczonych do obsługi 

składów towarowych transportujących kruszywo przeznaczone pod 

inwestycje budowlane. Uzyskane dane zaczerpnięto z czterech różnych 

źródeł informacji. Trzy z nich były w formie map, wykazów i opracowań 

[5, 8, 10,]. Czwartą informację otrzymano od poszczególnych 

przedsiębiorców prowadzących działalność górniczą, a dokładnie 

wydobywających wymienione w rozdziale 3 kopaliny znajdujące się na 

terenie województwa kujawsko-pomorskiego [XV]. 

Za wyjątkiem dwóch stacji (Koronowo i Żnin) pozostałe punkty 

ładunkowe znajdują się na czynnych liniach kolejowych i posiadają 

odpowiednią infrastrukturę przeznaczoną pod załadunek lub wyładunek 

składu towarowego. Jednak przed eksploatacją tych stacji wymagane  

są w wielu przypadkach przygotowawcze prace konserwacyjne oraz 

remontowe, które zapewnią bezawaryjne wykorzystanie całej sieci kolejowej 

i miejsc załadunkowo-wyładunkowych (place i rampy). W przypadku 

Koronowa i Żnina niezbędne jest otwarcie nieczynnej linii kolejowej, co 

wiąże się z poniesieniem większych środków finansowymi i czasu na 

odnowienie nieużywanego od wielu miesięcy czy lat torowiska. 

Zaplecze punktów ładunkowych składa się przeważnie z: placu i rampy 

ładunkowej, torów bocznych oraz rozjazdów kolejowych. Pierwsze  

dwa wymienione elementy niezbędne są do poruszania urządzeniami 

załadunkowo-wyładunkowymi (koparki, ładowarki) oraz do podstawiania 

ciężarówek. Place składowe posiadające dużą powierzchnię użytkową 

dodatkowo mogą pełnić funkcję składowiska, gdzie na hałdach magazynuje 

się zapas kruszywa wyładowanego lub czekającego na załadunek na  

wagon. Ponadto place ładunkowe w przeciwieństwie do ramp w większości 

przypadków posiadają odpowiednio długie fronty eksploatacyjne, co 

usprawnia obsługę wagonów bez dokonywania zbędnych manewrów. 

Kolejnymi wymienionymi elementami są tory boczne i rozjazdy, które 

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. Infrastruktury tej jednak nie posiadają wszystkie 

wymienione stacje. W Lubanie (powiat włocławski) oraz w Puszczy 

Rządowej (powiat rypiński) załadunek lub wyładunek składu towarowego 
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może być dokonywany wyłącznie z toru głównego (brak torów bocznych), 

co spowodować może tymczasowe wstrzymanie ruchu na trasie kolejowej. 

Należy podkreślić, że punkty te powinny być w ostateczności brane pod 

uwagę, jeśli chodzi o ich przyszłe wykorzystanie lub należy tą infrastrukturę 

od podstawa wybudować (dodać tor boczny i wybudować utwardzony plac 

ładunkowy). 

Analizując wymienione punkty ładunkowe w tabeli 5.18, można 

podzielić je na 3 główne grupy: 

 punkty załadunkowo-wyładunkowe; 

 punkty ładunkowe przeznaczone pod inwestycje drogowe; 

 punkty ładunkowe prognostyczne. 

Pierwszą grupę stanowią stacje kolejowe, z których teoretycznie 

korzystać mogą przedsiębiorcy wydobywający kruszywo naturalne na 

terenie województwa kujawsko-pomorskiego, ale również można na nich 

dokonywać rozładunku składów towarowych przywożących surowce 

mineralne niezbędne pod budową dużych inwestycji budowlanych. Do grona 

tego zalicza się 9 punktów ładunkowych, które są rozproszone po całym 

województwie i leżą między innymi w powiecie: bydgoskim, chełmińskim, 

golubsko-dobrzyńskim, inowrocławskim, nakielskim, rypińskim, świeckim, 

włocławskim i żnińskim. Kolejną najbardziej liczną grupę (aż 42 obiekty 

kolejowe) stanowią stacje kolejowe przeznaczone pod inwestycje drogowe. 

Podobnie jak punkty załadunkowo-wyładunkowe są one rozmieszczone na 

terenie całego województwa i w przyszłości po dostosowaniu infrastruktury 

można będzie na nich dokonać czynności załadunkowych. Ostatnie 14 stacji 

nie posiada przypisanej funkcji i są traktowane jako punkty prognostyczne. 

W przyszłości mogą być one wykorzystane, jako miejsca do rozładunku lub 

wyładunku taboru kolejowego. Obiekty te rozmieszczone są na obrzeżach 

województwa w 11 powiatach (brodnicki, inowrocławski, lipnowski, miasto 

Grudziądz, nakielski, radziejowski, rypiński, sępoleński, świecki, tucholski 

i żniński). 

Rozmieszczenie wszystkich 65 punktów ładunkowych na terenie 

województwa kujawsko-pomorskiego jest nierównomierne i waha się od 

1 do 8 stacji w powiecie. Najwięcej punktów kolejowych znajduje się 

w powiecie bydgoskim i świeckim (7-8 stacji) a najmniej w mogileńskim, 

golubsko-dobrzyńskim, grudziądzkim, radziejowskim, sępoleńskim 

i wąbrzeskim (po jednej stacji). Ponadto punkty załadunkowo-wyładunkowe 

i prognostyczne tworzą charakterystyczne dwa pierścienie, które otaczające 

zagęszczone w centrum regionu stacje przeznaczone pod inwestycje 

drogowe. 
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Tabela 5.18 Zestawienie wszystkich punktów ładunkowych w woj. kujawsko-pomorskim [5, 8, 10, XV] 

Nazwa punktu 

ładunkowego 
Powiat Najbliższa droga DW/DK 

Główna 

linia kol. 

Inna czynna 

linia kol. 

Przeznaczenie /funkcja 

punktu 

Liczba torów 

ładunkowych 

Aleksandrów Kujawski aleksandrowski 266 18 245 drogowe 2 

Barcin żniński 254 206 - prognostyczne 1 

Brodnica brodnicki 15 33 208 drogowe 5 

Brzoza Bydgoska bydgoski dr. 275 - dla rampy dr. 25 - dla placu  131 - drogowe 3 

Bydgoszcz Emilianowo bydgoski dojazd bezpośredni 274 201 - drogowe 1 

Bydgoszcz Główna m. Bydgoszcz 25 131 18, 356 drogowe 1 

Bydgoszcz Wschód m. Bydgoszcz 80 18 201, 209 drogowe 2 

Chełmce inowrocławski 62 131 - drogowe 2 

Chełmża toruński 551 207 209 drogowe 2 

Czerniewice włocławski 269 18 - drogowe 2 

Czernikowo toruński dojazd bezpośredni 566 27 - drogowe 1 

Gorzuchowo 

Chełmińskie 
chełmiński 543 207 - załadunkowo/wyładunkowy 1 

Grudziądz m. Grudziądz 534 207 208 drogowe 7 

Grudziądz Mniszek m. Grudziądz dojazd bezpośredni 514 207 - drogowe 1 

Grudziądz Owczarki m. Grudziądz dojazd bezpośredni 547 207 - prognostyczne 1 

Grupa świecki 272 208 - załadunkowo/wyładunkowy 2 

Inowrocław inowrocławski 25 131 353 drogowe 5 

Jabłonowo Pomorskie brodnicki 543 353 208 prognostyczne 1 

Jaksice inowrocławski 25 131 - prognostyczne 1 

Janikowo inowrocławski 255 353 - prognostyczne 1 

Janowiec Wielkopolski żniński 251 281 - prognostyczne 2 

Jasiniec Białe Błota bydgoski Węzeł "Białe Błota" dr.: 5, 10 i 223  356 - drogowe 2 

Kaliska Kujawskie włocławski 1 18 - drogowe 1 

Uwaga: Ciąg dalszy tabeli na następnych stronach 
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Ciąg dalszy tabeli 5.18 "Zestawienie wszystkich punktów ładunkowych w woj. kujawsko-pomorskim" 

Nazwa punktu 

ładunkowego 
Powiat Najbliższa droga DW/DK 

Główna 

linia kol. 

Inna czynna 

linia kol. 

Przeznaczenie /funkcja 

punktu 

Liczba torów 

ładunkowych 

Kcynia nakielski 241 281 - drogowe 1 

Kornatowo chełmiński 548 207 - drogowe 2 

Koronowo bydgoski 56 241 - załadunkowo/wyładunkowy 1 

Kotomierz bydgoski 56 131 - drogowe 3 

Kowalewo Pomorskie golubsko-dobrzyński 554 353 - załadunkowo/wyładunkowy 3 

Laskowice Pomorskie świecki 272 131 208, 215 prognostyczne 5 

Lipno lipnowski skrzyzowanie: 10, 67 i 557 27 - drogowe 2 

Lubanie włocławski 91 18 - załadunkowo/wyładunkowy brak torów bocz. 

Lubicz toruński Węzeł "Lubicz" dr.: A1, 10, 80 i 552 27 - drogowe 2 

Maksymilianowo bydgoski 244 131 201 drogowe 1 

Mełno grudziądzki 538 208 - drogowe 1 

Mogilno mogileński 254 353 239 drogowe 2 

Mrocza nakielski 241 281 - prognostyczne 2 

Nakło nad Notecią nakielski 241 18 281 drogowe 3 

Nieszawa Waganiec aleksandrowski 1 18 - drogowe 1 

Ostaszewo Toruńskie toruński 91 207 - drogowe 1 

Pakość inowrocławski 255 206 - załadunkowo/wyładunkowy 1 

Papowo Toruńskie toruński 552 353 - drogowe 1 

Parlin świecki 245 131 - drogowe 1 

Piotrków Kujawski radziejowski 266 131 - prognostyczne 2 

Pruszcz Pomorski świecki 5 131 - drogowe 2 

Uwagi: Pole na żółto oznacza punkt ładunkowy na zamkniętej linii kolejowej (normalnotorowej),  

ciąg dalszy tabeli na następnej stronie 
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Ciąg dalszy tabeli 5.18 "Zestawienie wszystkich punktów ładunkowych w woj. kujawsko-pomorskim" 

Nazwa punktu 

ładunkowego 
Powiat Najbliższa droga DW/DK 

Główna 

linia kol. 

Inna czynna 

linia kol. 

Przeznaczenie /funkcja 

punktu 

Liczba torów 

ładunkowych 

Puszcza Rządowa rypiński 560 33 - załadunkowo/wyładunkowy brak torów bocz. 

Rypin rypiński 563 33 - prognostyczne 2 

Sępólno Krajeńskie sępoleński 241 281 - prognostyczne 2 

Skępe lipnowski 10 27 - prognostyczne 1 

Solec Kujawski bydgoski 204 18 - drogowe 4 

Szubin nakielski 246 356 - załadunkowo/wyładunkowy 1 

Świecie Przechowo świecki 91 240 - drogowe 1 

Terespol Pomorski świecki 240 131 240 drogowe 2 

Toruń Główny m. Toruń dojazd bezpośredni 585 18 353 drogowe 3 

Toruń Wschodni m. Toruń 91 353 27, 207, 246 drogowe 7 

Tuchola tucholski 237 208 - drogowe 3 

Turzno toruński 646 353 - drogowe 1 

Wapienno żniński 251 206 - załadunkowo/wyładunkowy 4 gł. bocznice 

Warlubie świecki 391 131 - drogowe 3 

Wąbrzeźno wąbrzeski 534 353 - drogowe 2 

Wierzchucin tucholski 239 201 208 prognostyczne 2 

Więcławice inowrocławski dojazd bezpośredni 400 353 - prognostyczne 1 

Włocławek m. Włocławek 1 18 - drogowe 4 

Włocławek Brzezie m. Włocławek 252 18 - drogowe 1 

Zielonczyn bydgoski 10 18 - drogowe 1 

Żnin żniński 251 206 
kolej 

wąskotorowa 
drogowe 2 
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Rys. 5.10 Rozmieszczenie punktów ładunkowych w województwie  

kujawsko-pomorskim [5, 8, 10, XV] 
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5.2.2.1. Punkty załadunkowo-wyładunkowe 

 

 Lubanie 

 

Lubanie to niewielka przelotowa stacja załadunkowo-wyładunkowa 

leżąca na linii kolejowej nr 18 w powiecie włocławskim. Do 2000 roku 

pełniła ona funkcję przystanku osobowego, posterunku odstępowego 

i ładowni. Stacja obecnie nie posiada żadnych torów bocznych, które 

mogłyby obsłużyć podstawione wagony towarowe. Jedynym ze sposobów 

na rozładowanie i załadowanie składu towarowego jest czasowe 

zablokowane jednego z dwóch torów głównych przebiegających przez 

stację. Należy podkreślić, że może to być nie możliwe ze względu na duży 

ruch, jaki panuje na tym odcinku kolejowym (średni dobowy ruch pociągów 

towarowych waha się od 6 do 15 składów). Opcjonalnie można również 

wybudować nawy tor boczny, ale prawdopodobnie jest to nie opłacalne, 

ponieważ przed i za stacją Lubanie znajdują się czynne ładownie we 

Włocławku Brzezie i Nieszawie Waganiec. Jeśli jednak któraś z dwóch opcji 

stanie się możliwa do wykonania to przyszła ładowania potencjalnie może 

zostać wykorzystana przez kopalnie leżące na złożu Gąbinek IV i Probostwo 

Dolne. Dojazd z zakładu górniczego do stacji kolejowej w przypadku 

pierwszego wymienionego złoża wynosi 3,4 km a dla drugiego ok. 3,0 km. 

Ponadto jadąc od stacji w kierunku południowo-zachodnim można dojechać 

do drogi krajowej nr 91 (stara 1) - trasa dojazdu w tym przypadku wynosi 

około 3,1 km [III, IV, XV]. 

 

Tabela 5.19 Dane techniczne punktu załadunkowo-wyład. Lubanie [VII] 

Nazwa punktu: LUBANIE Główna linia kolejowa: 18 

Numer 

toru 

brak torów  

bocznych 

 

Uwagi: 

Brak informacji  

o oświetleniu, załadunek 

lub wyładunek 

bezpośrednio z toru 

głównego lub po 

wybudowaniu  

nowego toru bocznego 



 

125 

 

 Puszcza Rządowa 

 

Puszcza Rządowa to nieczynny przystanek kolejowy leżący na linii 

kolejowej nr 33 w powiecie rypińskim. Przez stację tę przebiega tylko jeden 

tor główny (brak torów bocznych) i tak jak w przypadku punktu Lubanie 

jedynymi sposobami na załadowanie lub rozładowanie składu towarowego 

jest zablokowanie tymczasowo linii kolejowej lub wybudowanie od podstaw 

nowego toru bocznego. W tym przypadku pierwsza opcja jest bardziej 

możliwa do wykonania, ponieważ po głównym szlaku kolejowym rzadko 

kursują pociągi (średnio 1 skład towarowy na dobę, brak ruchu 

pasażerskiego). Z punktu potencjalnie może korzystać właściciel kopalni 

wydobywający kruszywo naturalne ze złoża Puszcza Miejska II. Opisywany 

zakład górniczy zlokalizowany jest na północy-wschód od przystanku 

kolejowego w odległości ok. 1,8 km. Jadąc w tym samym kierunku dotrzeć 

można również do drogi wojewódzkiej nr 560, która leży w połowie drogi 

od kopali (ok. 950 m) [III, IV, XV]. 

 

Tabela 5.20 Dane techniczne punktu załadunkowo-wyładunkowego 

Puszcza Rządowa [VII] 

Nazwa punktu: PUSZCZA RZĄDOWA Główna linia kolejowa: 33 

Numer toru brak torów bocznych 

 

Uwagi: 

Brak informacji 

o oświetleniu, załadunek 

lub wyładunek bezpośrednio 

z toru głównego 

 

 Pakość 

 

Pakość to pierwsza przed Wapiennem stacja załadunkowo-wyładunkowa 

leżąca na towarowej linii kolejowej nr 206 jadąc od strony Inowrocławia. 

Niegdyś był to rozbudowany obiekt kolejowy, posiadający kilka torów 

bocznych i szereg budynków kolejowych. Obecnie całkowitej rozbiórce 

uległ budynek stacyjny, przyległy do niego magazyn, nastawiania oraz 

leżąca po drugiej stronie ładowni bocznica. Ponadto w 2008 roku w obrębie 

stacji wyremontowano tor nr 1 i przejazd kolejowy z ulicą Cmentarną, 
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co spowodowało zmianę układu torowiska. Do obsługi wagonów 

towarowych służy jeden tor boczny, który biegnie wzdłuż utwardzonej drogi 

ładunkowej. Dodatkowo pomiędzy ładownią a nieistniejącym już 

magazynem zlokalizowana jest nieczynna rampa (czołowo-boczna). Obok 

stacji w odległości około 300 m przebiega droga wojewódzka nr 255. 

Opisywana ładownia potencjalnie wykorzystywana może być przez 

właściciela pobliskich kopalń zlokalizowanych na złożu Ludkowo I oraz 

Ludkowo V. Obydwa wyrobiska znajdują się na północ od miejscowości 

Pakość. Ich trasa dojazdu do punktu kolejowego waha się od 3,0 do 4,2 km. 

Sumaryczny czas technologiczny obróbki podstawionego składu 

z kruszywem w tym miejscu wynosi 1 440 minut a realna zdolność 

przeróbcza układu torowego to 1 pociąg na dobę [III, IV, XV]. 

 

Tabela 5.21 Dane techniczne punktu załadunkowo-wyładunkowego  

Pakość [10, VII] 

Nazwa punktu: PAKOŚĆ Główna linia kolejowa: 206 

Numer toru brak danych 

 

Położenie przy: drodze ład. 

Rodzaj rampy brak 

Powierzchnia [m2] 2 500 

Długość użyteczna 

toru [m] 
721 

Długość frontu 

ładunkowego [m] 
270 

Uwagi: 
Brak informacjo o sprawnym oświetleniu (są latarnie), długość frontu podana 

w przybliżeniu  

 

 Wapienno 

 

Wapienno to druga za Pakością stacja załadunkowo-wyładunkowa 

leżąca na towarowej linii kolejowej nr 206 w powiecie żnińskim. 

Ze względu na bliskie sąsiedztwo z zakładami wapienniczymi stacja 

kolejowa jest rozbudowana i posiada kilka torów głównych oraz bocznych 

służących do manewrowania i postoju składów towarowych. Ponadto od 

punktu ładunkowego odgałęzia się szereg bocznic prowadzących do kopali, 

pobliskich zakładów przeróbczych oraz warsztatu remontowego. Są to 

następujące bocznice: 

o Bocznica - Lafarge (Cementownia) - LAFARGE Cement Polska S.A.; 

o Bocznica - Lafarge (Zak. Wapiennicze)-LAFARGE Cement Polska S.A.; 

o Bocznica - Lafarge Kruszywa i Beton Sp. z o.o.; 

o Bocznica do warsztatu remontowego i placu -W.P.P.U. STEL-TOR [10]. 
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Jeśli chodzi o samą stację to jest ona zlokalizowana na zachód od 

otwartych wyrobisk górniczych na złożu Barcin - Piechcin - Pakość. Ma ona 

dogodne połączenie z drogą wojewódzką nr 251, która znajduje się na 

północ od punktu w odległości ok. 0,8 km. Na terenie zakładu górniczego 

podstawiane składy towarowe mogą być obsługiwane przez szereg torów 

wewnątrzzakładowych odgałęziających się od głównych bocznic. Do 

załadunku lub wyładunku wagonów kopalnia posiada szereg odpowiednio 

przystosowanych maszyn (koparki, ładowarki, specjalne urządzenia 

załadowcze wyposażone w przenośniki taśmowe) [XV]. 

 

Tabela 5.22 Dane techniczne punktu załadunkowo-wyład.  

Wapienno [10, VII] 

Nazwa punktu: WAPIENNO Główna linia kolejowa: 206 

Numer toru 
Położenie 

przy: 

Rodzaj 

rampy 
Powierzchnia [m2] 

Długość użyteczna 

toru [m] 

Długość frontu 

ładunkowego [m] 

brak danych 

- 4 bocznice 
placach brak 

tylko tor do 

warsztatu – 2 500 

tylko tor do 

warsztatu -  300 

tylko tor do 

warsztatu - 130 

Uwagi: Dane podane w przybliżeniu 

 

 

 Gorzuchowo Chełmińskie 

 

Gorzuchowo Chełmińskie to przelotowa stacja załadunkowo-

wyładunkowa leżąca na jednotorowej linii kolejowej nr 207 w powiecie 

chełmińskim. W 2008 roku na potrzeby budowy autostrady A1 od podstaw 

odbudowano jeden z torów bocznych i uporządkowano plac ładunkowy 

(utwardzono tłuczniem, powiększono i wycięto zarośla). Odremontowany 
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tor leży obok dworca i podzielony jest na 2 fragmenty. Odcinek na północ 

od dworca biegnie wzdłuż drogi ładunkowej natomiast od strony 

południowej równolegle do odnowionego placu. Akcja rozładunku wagonów 

z kruszywem pod budowę nowej drogi, wiaduktu i mostu kolejowego trwała 

do 2011 roku. Potencjalnie z zmodernizowanego punktu ładunkowego 

korzystać może właściciel kopalni na złożu Kotnowo. Wyrobisko to 

znajduje się na zachód od stacji w odległości około 5,7 km. Ponadto zaraz za 

przystankiem kolejowym (300 m dalej) tory kolejowe przecina droga 

wojewódzka nr 543 [III, IV, XV]. 

 

Tabela 5.23 Dane techniczne punktu załadunkowo-wyładunkowego 

Gorzuchowo Chełmińskie [VII] 

Nazwa punktu: GORZYCHOWO CHEŁMIŃSKIE Główna linia kolejowa: 207 

Numer toru brak danych 

 

Położenie przy: dr. ładunkowej i placu 

Rodzaj rampy brak 

Powierzchnia [m2] 2 000 i 2 800 

Długość użyteczna toru [m] 530 

Długość frontu 

ładunkowego [m] 
130 i 210 

Uwagi: 

Długość frontu i toru podana w 

przybliżeniu, brak informacji o 

oświetleniu 

 

 Grupa 

 

Grupa to jedyna stacja załadunkowo-wyładunkowa leżąca na linii 

kolejowej nr 208 pomiędzy Laskowicami Pomorskimi a Grudziądzem 

w powiecie świeckim. Znajdują się tutaj 3 tory główne, dwa boczne 

obsługujące plac i rampę ładunkową oraz nieczynna bocznica biegnąca 

w stronę jednostki wojskowej. Plac ładunkowy i rampa znajdują się po tej 

samej stronie, co magazyn i budynek dworca. Oba obiekty są utwardzone 

i mają bezpośrednie połączenie z drogą wojewódzką nr 272, która biegnie 

równolegle do torów (200 m). Opisywana ładownia potencjalnie 

wykorzystana może być przez właścicieli pobliskich kopalń na złożu Grupa 

IV, VI i VIII. Wszystkie wymienione zakłady górnicze zlokalizowane są na 

południowy-wschód od stacji. Trasa dojazdu do punktu ładunkowego 
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w każdym przypadku jest identyczna i wynosi 2,7 km. Realna zdolność 

przeróbcza układu towarowego wynosi jeden pociąg na dobę a sumaryczny 

czas technologiczny obróbki podstawionego składu z kruszywem to 

2 880 minut [5, III, IV, XV]. 

 

Tabela 5.24 Dane techniczne punktu załadunkowo-wyładunkowego  

Grupa [10, VII] 

Nazwa punktu: GRUPA Główna linia kolejowa: 208 

Numer 

toru 
Położenie przy: 

Rodzaj 

rampy 
Powierzchnia [m2] 

Długość użyteczna 

toru [m] 

Długość frontu 

ładunkowego [m] 

7 placu i rampie boczna 2 213 i 1 650 368 360 

17 rampie boczna 1 650 80 55 

Uwagi: Brak oświetlenia 

 

 

 Koronowo 

 

Koronowo to stacja załadunkowo-wyładunkowa leżąca na zamkniętej 

linii kolejowej nr 241 w powiecie bydgoskim (stan na koniec 2012 roku). 

Jest to ślepo zakończony obiekt kolejowy, na którym pociągi towarowe 

i osobowe niegdyś kończyły swój bieg. Punkt zlokalizowany jest w centrum 

miasta obok dzielnicy przemysłowej, o czym świadczy szereg bocznic, które 

biegną w stronę elewatorów, elektrociepłowni i składu węgla. Sieć kolejowa 

na terenie samej stacji składa się z 3 torów głównych i kilku bocznych. Do 

obsługi składów towarowych służy jeden z torów bocznych biegnących 

zaraz obok budynku dworca i magazynu. Ze zdjęć satelitarnych wynika, że 

jest on utwardzony i częściowo zajęty przez hałdy węgla i skup złomu. 

Dodatkowo na terenie kompleksu znajdują się dwie rampy, które nie  

mają praktycznego zastosowania (jedna z nich jest przy magazynie, co 

uniemożliwia na wjazd dużo gabarytowego pojazdu). Ponadto cały teren jest 

nie oświetlony - stojące obok latarnie nie palą się (uległy awarii lub nie są 

podłączone do sieci elektrycznej). Realna zdolność przeróbcza układu 

towarowego wynosi jeden pociąg na dobę a sumaryczny czas technologiczny 

obróbki podstawionego składu z kruszywem to 4 320 minut. Na północ od 

punktu ładunkowego w odległości ok. 0,4 km przebiega droga krajowa 
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nr 56. Dojechać do niej można ulicą Dworcową i Łąkową. Po ponownym 

otwarciu linii kolejowej, Koronowo potencjalnie wykorzystane może być 

przez właściciela pobliskich kopalń na złożu Koronowo III i Koronowo-

Przyrzecze I. Oba wymienione zakłady górnicze zlokalizowane są na 

południe od miasta - za Brdą. Trasa dojazdu z kopalń do stacji waha się 

od 3,1 do 3,5 km [5, III, IV, XV]. 

 

Tabela 5.25 Dane techniczne punktu załadunkowo-wyład. Koronowo [VII] 

Nazwa punktu: KORONOWO Główna linia kolejowa: 241 

Numer toru brak danych 

 

Położenie przy: placu 

Rodzaj rampy brak 

Powierzchnia [m2] 1 775 

Długość użyteczna 

toru [m] 
234 

Długość frontu 

ładunkowego [m] 
215 

Uwagi: 
Długość frontu  

podana w przybliżeniu 

 

 

 Kowalewo Pomorskie 

 

Kowalewo Pomorskie to załadunkowo-wyładunkowy punkt kolejowy 

w powiecie golubsko-dobrzyńskim. Była to kiedyś stacja węzłowa, przez 

którą przebiegały linie kolejowe nr 209 oraz 353. Obecnie jest czynna tylko 

ta druga. Infrastruktura kolejowa na terenie opisywanego obiektu jest 

rozbudowana. Składa się ona z 6 torów głównych oraz kilku bocznych, 

prowadzących między innymi do magazynu, placu ładunkowego i rampy. 

Obiekty eksploatacyjne mają utwardzoną powierzchnię i znajdują się 

pomiędzy magazynem a dworcem. Stacja zlokalizowana jest na zachód od 
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miejscowości i nie należy jej mylić z nieczynnym przystankiem Kowalewo 

Pomorskie Miasto leżącym we wschodniej części miasta. Oprócz tego zaletą 

opisywanego punktu jest jego bliskie położenie względem głównych dróg. 

Obok przebiega między innymi droga nr 15, 554 i 649 z czego najbliżej 

(w odległości ok. 0,5 km) położona jest trasa nr 554 (dojechać do niej można 

ulicą o nazwie Główny Dworzec). Poza tym potencjalnie ze stacji korzystać 

może właściciel kopalni wydobywający kruszywo naturalne ze złoża Nowy 

Dwór II i Kamionki Duże I [III, IV, XV]. 

 

Tabela 5.26 Dane techniczne punktu załadunkowo-wyładunkowego 

Kowalewo Pomorskie [10, VII] 

Nazwa punktu: KOWALEWO POMORSKIE Główna linia kolejowa: 353 

Numer toru 9 27 29 

 

Położenie przy: placu rampie rampie 

Rodzaj rampy brak czołowo-boczna czołowo-boczna 

Powierzchnia 

[m2] 
860 450 450 

Dł. użyteczna 

toru [m] 
130 70 70 

Długość frontu 

ład. [m] 
47 (+41) 15 i 5 25 i 5 

Uwagi: Wszystkie dane podane w przybliżeniu, brak informacji o oświetleniu, 

 

 Szubin 

 

Szubin to obecnie przelotowa stacja towarowa leżąca na linii kolejowej 

nr 356 w powiecie nakielskim. Do końca lat 80. pełniła ona funkcję węzła 

kolejowego, na którym kończyła się jednotorowa linia biegnące ze Żnina. 

Dziś po dawnej linii pozostał tylko ślad dawnego przebiegu. 

Prawdopodobnie zawieszeniu ulegnie również ruch na działającej linii, po 

której sporadycznie kursują pociągi zdawcze kończąc swój bieg w Szubinie. 

Stacja zlokalizowana jest w południowo-wschodniej części miasta. Jadąc 

ulicą Dworcową w kierunku centrum dojechać najpierw można do drogi 

wojewódzkiej nr 246 a następnie do skrzyżowania z drogą nr 247. Układ 

torowy składa się z kilku torów w obrębie punktu eksploatacyjnego oraz 

z jednej bocznicy biegnącej do bazy paliwowej. Do obsługi wagonów służy 

jeden tor, który leży wzdłuż utwardzonego i rozległego placu. Niestety 

większa jego cześć jest zajęta przez złomowisko i skład opału. W 2005 roku 

w miejscu tym rozładowywano pociągi towarowe przywożące kruszywo na 
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pobliską inwestycję drogową (Obwodnica Szubina w ciągu drogi nr 5). Poza 

tym potencjalnie ze stacji korzystać może właściciel kopalni wydobywający 

kruszywo naturalne ze złoża Zazdrość II. Trasa dojazdu z kopalni do stacji 

wynosi ponad 4,8 km. Oprócz tego realna zdolność przeróbcza układu 

towarowego wynosi jeden pociąg na dobę a sumaryczny czas technologiczny 

obróbki podstawionego składu z kruszywem to 600 minut [III, IV, XV]. 

 

Tabela 5.27 Dane techniczne punktu załadunkowo-wyładunkowego  

Szubin [10, VII] 

Nazwa punktu: SZUBIN Główna linia kolejowa: 356 

Numer toru 4 

 

Położenie przy: placu 

Rodzaj rampy brak 

Powierzchnia [m2] 530 (nie zajęta) 

Długość użyteczna 

toru [m] 
544 

Długość frontu 

ładunkowego [m] 
106 

Uwagi: Brak oświetlenia 

 

 

5.2.2.2. Punkty wyładunkowe pod inwestycje drogowe 

 

 Kaliska Kujawskie 

 

Kaliska Kujawskie to stacja przelotowa leżąca na linii kolejowej nr 18 

pomiędzy Rudkowicami a Wiktorowem. Jest to najbardziej wysunięty na 

południe punktu rozładunkowy przeznaczony pod inwestycje drogowe 

w powiecie włocławskim. Na wschód od ładowni przebiega droga krajowa 

nr 1. Dojechać do niej można ulicą Wojska Polskiego kierując się w stronę 

Lubienia Kujawskiego. Trasa dojazdu wynosi ponad 3,5 km. Do obsługi 
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pociągów towarowych służy jeden tor boczny biegnący wzdłuż placu 

ładunkowego. Jego wadą jest ograniczona długość frontu ładunkowego. 

W przyszłości ładownia może być wykorzystana w budowie autostrady A1 

na odcinku Toruń - Kowale. Planowy sumaryczny czas technologiczny 

obróbki podstawionego składu z kruszywem wynosi 1 920 minut a realna 

zdolność przeróbcza układu torowego to jeden pociąg na dobę [5, III, IV]. 

 

Tabela 5.28 Dane techniczne punktu wyładunkowego Kaliska Kujawskie [VII] 

Nazwa punktu: KALISKA KUJAWSKIE Główna linia kolejowa: 18 

Numer toru brak danych 

 

Położenie przy: placu 

Rodzaj rampy brak 

Powierzchnia [m2] 3200 

Długość użyteczna 

toru [m] 
803 

Długość frontu 

ładunkowego [m] 
110 

Uwagi: 

Brak oświetlenia, 

informacja o długości 

frontu podana  

w przybliżeniu 

 

 Czerniewice 

 

Kolejnym punktem wyładunkowym pod inwestycje kolejowe są 

Czerniewice. Jest to przelotowa stacja leżąca na linii kolejowej nr 18. 

Charakteryzuje się ona rozbudowaną siecią kolejową, która składa się 

z kilkunastu torów bocznych. Dwa z nich biegną do utwardzonego 

i oświetlonego placu ładunkowego. Ponadto jeden z tych torów odbija na 

zachód, gdzie znajduje się obszerny i nieutwardzony skład. W bliskim 

sąsiedztwie punktu ładunkowego (za dworcem) biegnie droga wojewódzka 

numer 269. Z placu ładunkowego dojechać do niej można ulicą Wiejską  

(około 200 m). Planowy sumaryczny czas technologiczny obróbki 

podstawionego składu z kruszywem wynosi 1 260 minut a realna zdolność 

przeróbcza układu torowego to jeden pociąg na dobę [5, III, IV]. 
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Tabela 5.29 Dane techniczne punktu wyładunkowego Czerniewice [10, II] 

Nazwa punktu: CZERNIEWICE Gł. linia kolejowa: 18 

Numer toru 10 Brak danych 

 

Położenie przy: placu placu 

Rodzaj rampy brak brak 

Powierzchnia [m2] 1 820 1 820 

Długość użyteczna 

toru [m] 
473 905 

Długość frontu 

ładunkowego [m] 
260 i 60 180 

Uwagi: 
Dane dla toru bez numeru podane 

w przybliżeniu 

 

 Włocławek 

 

Włocławek to rozbudowana stacja towarowo-pasażerska, przez którą 

przechodzi tylko jedna linia kolejowa nr 18. Punkt ładunkowy znajduje się 

w centrum miasta na północ od Wisły. Najbliższa trasa tranzytowa to droga 

krajowa nr 1, która biegnie zaraz za dworcem. Włocławek jest stacją 

wyładunkową przeznaczoną pod inwestycje drogowe i w przyszłości  

może również pełnić funkcję obiektu załadunkowego (po odpowiednim 

przystosowaniu). Infrastruktura kolejowa na terenie kompleksu jest 

rozbudowana i składa się z kilku torów głównych, manewrowych oraz 

bocznic. Do obsługi składów towarowych wykorzystywane są 4 tory, 

z czego trzy z nich leżą przy placach ładunkowych zlokalizowanych na 

przeciwko dworca (obok parkingu). Czwarty tor prowadzi do rampy, która 

stoi niedaleko ulicy Spółdzielców. Poza tym kilka z wymienionych  

torów (tab. 5.30) mają ograniczoną długość frontu ładunkowego, co może 

wpłynąć negatywnie na czas obsługi pociągu. Sumaryczny czas 

technologiczny obróbki podstawionego składu z kruszywem może wynieść 

1 920 min a realna zdolność przeróbcza układu torowego to jeden pociąg na 

dobę [5, III, IV]. 
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Tabela 5.30 Dane techniczne punktu wyładunkowego Włocławek [10, VII] 

Nazwa punktu: WŁOCŁAWEK Główna linia kolejowa: 18 

Numer toru 27 
brak 

danych 

brak 

danych 

brak 

danych 

 

Położenie przy: rampie placu placu placu 

Rodzaj rampy boczna brak brak brak 

Powierzchnia [m2] 2 100 3 000 3 000 1 000 

Długość użyteczna 

toru [m] 
160 300 335 400 

Długość frontu 

ładunkowego [m] 
127 240 215 150 

Uwagi: 

Brak oświetlenia, dane za 

wyjątkiem toru nr 27 są podane 

w przybliżeniu 

 

 Włocławek Brzezie 

 

Włocławek Brzezie to czwarta w koleśności stacja wyładunkowa 

(patrząc od południa) przeznaczona pod inwestycje drogowe i leżąca na linii 

kolejowej nr 18. Opisywany punkt znajduje się na południowy-zachód od 

centrum miasta oraz w bliskim sąsiedztwie zakładów chemicznych 

produkujących głównie nawozy i tworzywa PCV. Ze względu na częste 

odstawy produktów z pobliskiej fabryki na terenie obiektu panuje wzmożony 

ruch towarowy. Poza tym w odległości nie większej niż 200 m biegną dwie 

główne drogi. Na północ od ładowni znajduje się trasa krajowa nr 1 a na 

południowy-wschód droga wojewódzka nr 252. W obu przypadkach 

dojechać do nich można ulicą Kolejową. Do obsługi przybywających 

wagonów z kruszywem służy jeden tor boczny, który poprowadzony jest 

wzdłuż 2 placów. Wadą opisywanego toru jest jego ograniczony 

front ładunkowy. Planowy sumaryczny czas technologiczny obróbki 

podstawionego składu z kruszywem wynosi 1 920 minuty a realna zdolność 

przeróbcza układu torowego to jeden pociąg na dobę [5, III, IV]. 
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Tabela 5.31 Dane techniczne punktu wyładunkowego Włocławek Brzezie [VII] 

Nazwa punktu: WŁOCŁAWEK BRZEZIE Główna linia kolejowa: 18 

Numer toru brak danych 

 

Położenie przy: 2 placach 

Rodzaj rampy brak 

Powierzchnia [m2] 4 300 i 8 000 

Długość użyteczna toru [m] 2 000 

Długość frontu ładunkowego [m] 170 i 120 

Uwagi: Brak oświetlenia, dane podane w przybliżeniu 

 

 Nieszawa Waganiec 

 

Nieszawa Waganiec to jeden z dwóch punktów wyładunkowych pod 

inwestycje drogowe leżący w powiecie aleksandrowskim. Przez obiekt ten 

przebiega linia kolejowa nr 18 z Kutna do Piły. Ładownia znajduje się 

w miejscowości Waganiec - 3,7 km na północny-wschód od drogi krajowej 

nr 1. Przez obiekt przebiega szereg torów. Do obsługi wagonów służy tor 

boczny poprowadzony wzdłuż utwardzonego placu i rampy ładunkowej. 

Oba te obiekty znajdują się po przeciwnej stronie dworca. Poza tym 

w kierunku Turzna Kujawskiego znajdowała się stacja nie czynnej już kolei 

wąskotorowej do Dóbr Kujawskich. Sumaryczny czas technologiczny 

obróbki podstawionego składu z kruszywem w tym miejscu może wynieść 

1 920 min a realna zdolność przeróbcza układu torowego to 1 pociąg na 

dobę [5, III, IV]. 

 

Tabela 5.32 Dane techniczne punktu wyładunkowego Nieszawa Waganiec [VII] 

Nazwa punktu: NIESZAWA WAGANIEC Główna linia kolejowa: 18 

Numer toru brak danych 

 

Położenie przy: placu i rampie 

Rodzaj rampy czołowo-boczna 

Powierzchnia [m2] 1 340 i 350 

Długość użyteczna 

toru [m] 
795 

Długość frontu 

ładunkowego [m] 
320 i 15 

Uwagi: 
Brak oświetlenia, dane 

podane w przybliżeniu  



 

137 

 

 Aleksandrów Kujawski 

 

Aleksandrów Kujawski to drugi po stacji Nieszawa Waganiec  

obiekt wyładunkowy, przeznaczony pod inwestycje drogowe (między  

innymi budowa autostrady A1), znajdujący się na terenie powiatu 

aleksandrowskiego. Jest to stacja węzłowa, na której oprócz linii kolejowej 

nr 18 odgałęzia się lokalny szlak do Ciechocinka (linia nr 245). Sieć 

kolejowa wyraźnie podzielona jest na część pasażerską i towarową. W tej 

pierwszej znajdują się dwa perony, pomiędzy którymi jest zabytkowy 

dworzec. Część towarowa składa się z 5 torów głównych oraz kilku bocznic, 

poprowadzonych do placu ładunkowego i dawnych magazynów. Kompleks 

towarowy znajduje się przed wjazdem na cześć pasażerską jadąc od strony 

południowo-wschodniej. Obok placu ładunkowego (ok. 400 m) przebiega 

droga wojewódzka nr 266 (część ulicy Juliusza Słowackiego).  

Planowy sumaryczny czas technologiczny obróbki podstawionego składu 

z kruszywem w miejscu tym wynieść może 1 260 minut a realna zdolność 

przeróbcza układu torowego to 1 pociąg na dobę [5, III, IV]. 

 

Tabela 5.33 Dane techniczne punktu wyład. Aleksandrów Kujawski [10, VII] 

Nazwa punktu: ALEKSANDRÓW KUJAWSKI Główna linia kolejowa: 18 

Numer toru 108 110 

 

Położenie przy: placu placu 

Rodzaj rampy brak brak 

Powierzchnia [m2] 1 575 1 575 

Długość użyteczna 

toru [m] 
625 640 

Długość frontu 

ładunkowego [m] 
430 430 

Uwagi: Brak informacji o sprawnym oświetleniu (są latarnie) 

 

 

 Toruń Główny 

 

Toruń Główny to obok stacji w Inowrocławiu i Bydgoszczy jeden 

z większych węzłów kolejowych w województwie kujawsko-pomorskim. 

Spotykają się w tym miejscu między innymi linie kolejowe nr 18 i 353. 
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Ponadto odgałęzia się stąd towarowa łącznica kolejowa nr 745 do 

posterunku odgałęźnego Czyżkówko, która zapewnia skomunikowanie się 

głównych szlaków. Toruń Główny w przeciwieństwie do innych dużych 

stacji zlokalizowany jest na peryferiach dużego miasta na południe od Wisły. 

Obok punktu ładunkowego przebiegają 4 ważne drogi, które spotykają się na 

pobliskich skrzyżowaniach. Na północ od torowiska jest to trasa nr 257, na 

południe nr 15, na wschód nr 585 (połączenie bezpośrednie z dworcem) oraz 

nr 91 (stara DK 1) przecinająca tory kolejowe. Dojazd do danej drogi 

uzależnionych jest od tego, z jakiego obszaru eksploatacyjnego się korzysta 

i w jaką stronę chce się udać. Sieć kolejowa na terenie stacji jest 

rozbudowana i w kierunku wschodnim przechodzi w część towarową. 

Wagony z kruszywem na terenie kompleksu rozładować można w 3 różnych 

miejscach. Obszerny plac oraz długa rampa ładunkowa znajdują się na 

wschód od dworca (zaraz obok biegnie ulica Podgórska). Droga ładunkowa 

usytuowana jest natomiast za budynkiem stacyjnym. Do miejsca tego 

dojechać można ulicą Kujawską. W celu obsługi składów towarowych 

niezbędne będzie każdorazowe przejechanie pociągu przez rejon  

osobowy, co z pewnością jest wadą opisywanego punktu ładunkowego.  

Planowy sumaryczny czas technologiczny obróbki podstawionego składu 

z kruszywem wyniesie 1 200 minut a realna zdolność przeróbcza układu 

torowego to 1 pociąg na dobę [5, III, IV]. 

 

Tabela 5.34 Dane techniczne punktu wyładunkowego Toruń Główny [10, II] 

Nazwa punktu: TORUŃ GŁÓWNY Główna linia kolejowa: 18 

Numer toru Położenie przy: 
Rodzaj 

rampy 
Powierzchnia [m2] 

Dł. użyteczna 

toru [m] 

Długość frontu 

ładunkowego [m] 

45 placu i rampie boczna 5 139 i 3 608 559 i 476 451 

brak danych dr. ładunkowej brak 3 500 420 370 

brak danych dr. ładunkowej brak 3 500 315 230 

Uwagi: Dane dla torów bez numeru podane w przybliżeniu, oświetlony jest tylko tor nr 45 
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 Solec Kujawski 

 

Solec Kujawski to jedyna stacja wyładunkowa pomiędzy Toruniem 

a Bydgoszczą na linii kolejowej nr 18. Obiekt ten leży w centrum miasta 

i ma bezpośrednie połączenie z drogą wojewódzką nr 204. W przeszłości 

w pobliżu ładowni funkcjonowała nasączalnia podkładów kolejowych, do 

której szło kilka bocznic. Po dawnym zakładzie pozostał obecnie 

niezagospodarowany teren (zabudowę i sieć torową rozebrano). Do obsługi 

wagonów towarowych służą 4 tory boczne. Trzy z nich prowadzą do 

utwardzonego placu ładunkowego, który znajduje się na przeciwko dworca. 

Czwarty tor biegnie do rampy obok wieży wodnej przy ulicy Dworcowej. 

Planowy sumaryczny czas technologiczny obróbki podstawionego składu 

z kruszywem wynosi 1 440 minut a realna zdolność przeróbcza układu 

torowego to jeden pociąg na dobę [5, III, IV]. 

 

Tabela 5.35 Dane techniczne punktu wyładunkowego Solec Kuj. [10, VII] 

Nazwa punktu: SOLEC KUJAWSKI Główna linia kolejowa: 18 

Numer toru 
Położenie 

przy: 
Rodzaj rampy 

Powierzchnia 

[m2] 

Dł. użyteczna 

toru [m] 

Długość frontu 

ładunkowego [m] 

8 placu brak 4 528 150 200 

18 placu brak 4 528 178 200 

20 placu brak 4 528 379 200 

brak danych rampie czołowo-boczna 600 60 25 i 5 

Uwagi: Brak oświetlenia, dane dla toru przy rampie podane w przybliżeniu 

 

 

 Bydgoszcz Wschód 

 

Bydgoszcz Wschód to stacja kolejowa, która jest częścią bydgoskiego 

węzła kolejowego. Odgałęzia się stąd linia kolejowa nr 209 w stronę 

Brodnicy. Najważniejszym szlakiem jest jednak linia nr 18 łącząca  

większe miejscowości w regionie (Włocławek - Toruń - Bydgoszcz) Punkt 
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ładunkowy leży w pobliżu Portu Bydgoskiego, który jest z nim 

skomunikowany (w stronę nabrzeży biegną bocznice). Pomiędzy portem 

a dworcem w bliskiej odległości (ok. 400 m) biegnie droga krajowa nr 80. 

Infrastruktura kolejowa na terenie stacji jest rozbudowana i składa się  

z kilku torów głównych, manewrowych, postojowych oraz bocznic. Część 

zachodnia torowiska należy do stacji Bydgoszcz Wschód Towarowa, gdzie 

spotyka się trzecia linia kolejowa nr 201 (część magistrali C-E 65). Na 

terenie kompleksu do obsługi składów towarowych przeznaczone zostały 

dwa tory boczne, które obsługują plac ładunkowy. Obiekt ten jest 

zlokalizowany na zachód od dworca po drugiej stronie torowiska. Realna 

zdolność przeróbcza układu towarowego wynosi 1 pociąg na dobę 

a sumaryczny czas technologiczny obróbki podstawionego składu 

z kruszywem to 560 minut [5, III, IV]. 

 

Tabela 5.36 Dane techniczne punktu wyładunkowego  

Bydgoszcz Wschód [10, II] 

Nazwa punktu: BYDGOSZCZ WSCHÓD Główna linia kolejowa: 18 

Numer 

toru 

Położenie 

przy: 
Rodzaj rampy Powierzchnia [m2] 

Długość użyteczna 

toru [m] 

Długość frontu 

ładunkowego [m] 

16 placu brak 1 278 213 213 

18 placu brak 1 278 196 196 

Uwagi: Brak oświetlenia 

 

 

 Zielonczyn 

 

Zielonczyn to niewielka stacja przelotowa leżąca na linii kolejowej nr 18 

pomiędzy Bydgoszczą a Nakłem nad Notecią. Jest to obiekt wyładunkowy 

przeznaczony pod inwestycje drogowe. Obok miejscowości przebiega droga 

krajowa nr 10. Chcąc do niej dojechać należy pokonać 1,4 km odcinek drogi 

jadąc ciągle w kierunku północnym. Przez Zielonczyn przebiegają 4 tory. 
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Jeden z nich (ślepo zakończony) biegnie wzdłuż rampy, dworca i małego 

placu ładunkowego. Planowy sumaryczny czas technologiczny obróbki 

podstawionego składu z kruszywem na stacji wynosi 560 minut a realna 

zdolność przeróbcza układu torowego to jeden pociąg na dobę [5, III, IV]. 

 

Tabela 5.37 Dane techniczne punktu wyładunkowego Zielonczyn [II] 

Nazwa punktu: ZIELONCZYN Główna linia kolejowa: 18 

Numer 

toru 
Położenie przy: Rodzaj rampy Powierzchnia [m2] 

Dł. użyteczna 

toru [m] 

Długość frontu 

ładunkowego [m] 

brak 

danych 
placu i rampie boczna 1 000 i 400 130 90 i 35 

Uwagi: Brak informacji o sprawnym oświetleniu, dane podane w przybliżeniu 

 

 

 Nakło nad Notecią 

 

Nakło nad Notecią to jedyna działająca jeszcze stacja węzłowa 

w powiecie nakielskim, przez którą przebiegają linie kolejowe nr 18 i 281. 

Ponadto dawniej funkcjonowała w tym mieście druga stacja kolejowa, 

mieszcząca się obok placu ładunkowego i na przeciwko dworca. 

Obsługiwała ona kolej wąskotorową do Kasprowa. Po dawnej linii 

i przystanku pozostały opuszczone zabudowania, wiadukt i nasyp. Jeśli 

chodzi o stację normalnotorową to jest ona zlokalizowana w północno-

wschodniej części miasta. Na zachód od punktu ładunkowego przebiega 

droga wojewódzka nr 241. Dojechać do niej można na 2 sposoby - od placu 

ładunkowego przyległą ulicą dojazdową lub od rampy ul. Dworcową. 

Infrastruktura kolejowa, oprócz wymienionej już rampy i placu,  

składa się również z kilkunastu torów (główne, boczne i odstawcze), bocznic 

(do cukrowni, starego młyna, elewatorów i składu) oraz zabudowy  

(budynek dworca, lokomotywownia, magazyny i 2 wieże wodne). Planowy 

sumaryczny czas technologiczny obróbki podstawionego składu 

z kruszywem na stacji wyniesie 560 minut a realna zdolność przeróbcza 

układu torowego to jeden pociąg na dobę [5, III, IV]. 
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Tabela 5.38 Dane techniczne punktu wyładunkowego  

Nakło nad Notecią [10, VII] 

Nazwa punktu: NAKŁO NAD NOTECIĄ Główna linia kolejowa: 18 

Numer toru 
Położenie 

przy: 

Rodzaj 

rampy 
Powierzchnia [m2] 

Długość użyteczna 

toru [m] 

Długość frontu 

ładunkowego [m] 

17 placu brak 4 270 305 305 

brak danych placu brak 4 270 360 320 

brak danych rampie boczna 200 brak danych 55 

Uwagi: Brak oświetlenia, dane dla torów bez numerów podane w przybliżeniu 

 

 

 Lipno 

 

Lipno to niewielki przelotowy przystanek kolejowy położony w centrum 

powiatu lipnowskiego. Jest to punkt rozładunkowy usytuowany na północ od 

centrum miasta. Przez Lipno przebiega jednotorowa linia kolejowa nr 27 do 

Torunia Wschodniego. Do rozładunku przybywających na stację wagonów 

służy w bardzo dobrym stanie technicznym (utwardzony i czysty) rozległy 

plac ładunkowy zlokalizowany na zachód od budynku dworca i magazynu. 

Planowy sumaryczny czas technologiczny obróbki podstawionego składu 

z kruszywem na stacji wyniesie 993 min. a realna zdolność przeróbcza 

układu torowego to 1 pociąg na dobę. Oprócz tego jeden z torów bocznych 

obsługiwany jest przez koncern paliwowy do rozładunku cystern. Niedaleko 

ładowni (ok. 300 m) na skrzyżowaniu spotykają się 3 główne trasy, po 

których mogą jeździć ciężarówki. Jest to droga nr 10, 67 i 557. 

Do rozwidlenia dojechać można ul. Dworcową i Jastrzębską (DW-557) 

lub Romualda Traugutta i Wojska Polskiego (DK-10) [5, III, IV]. 
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Tabela 5.39 Dane techniczne punktu wyładunkowego Lipno [10, VII] 

Nazwa punktu: LIPNO Główna linia kolejowa: 27 

Numer 

toru 

Położenie 

przy: 

Rodzaj 

rampy 

Powierzchnia 

[m2] 

Długość użyteczna 

toru [m] 

Długość frontu 

ładunkowego [m] 

6 placu brak 3 910 416 596 

8 placu brak 9 536 528 408 

Uwagi: Brak sprawnego oświetlenia (na placu ładunkowym stoją niesprawne latarnie) 

 

 

 Czernikowo 

 

Czernikowo to druga po Lipnie przelotowa stacja wyładunkowa leżąca 

na jednotorowej linii kolejowej nr 27. Punkt kolejowy zlokalizowany jest na 

wschód od centrum miejscowości i posiada bezpośrednie połączenie z drogą 

wojewódzką nr 566 (ul. Kolejowa). Do obsługi wagonów przywożących 

w przyszłości kruszywo pod budowę pobliskiej drogi krajowej nr 10  

posłuży jeden tor boczny. Poprowadzony jest on wzdłuż utwardzonego  

placu ładunkowego obok dworca. Planowy sumaryczny czas  

technologiczny obróbki podstawionego składu z kruszywem na stacji 

wyniesie 993 minuty a realna zdolność przeróbcza układu torowego to jeden 

pociąg na dobę [5, III, IV]. 

 

Tabela 5.40 Dane techniczne punktu wyładunkowego Czernikowo [10, VII] 

Nazwa punktu: CZERNIKOWO Główna linia kolejowa: 27 

Numer 

toru 

Położenie 

przy: 

Rodzaj 

rampy 

Powierzchnia 

[m2] 

Dł. użyteczna 

toru [m] 

Długość frontu 

ład. [m] 

brak 

danych 
placu brak 3 330 642 305 

Uwagi: Dł. frontu podana w przybliżeniu, brak informacji o oświetleniu 
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 Lubicz 

 

Lubicz to ostania stacja przelotowa leżąca na linii kolejowej nr 27 przed 

wjazdem do Torunia. Opisywany punkt kolejowy leży na południe od 

centrum wsi Lubicz Dolny i na południowy-zachód od węzła drogowego 

"Lubicz" (połączenie autostrady A1 z drogą krajową nr 10 i 80). Przez stację 

przebiegają 3 tory główne i 2 boczne. Tory boczne zabezpieczone są 

wykolejnicami i prowadzą do obszernego placu ładunkowego i małej rampy. 

Oba obiekty umiejscowione są obok magazynu i dworca. Na wschód od 

przystanku kolejowego odgałęzia się także bocznica do młyna. Jest ona 

jednak nie używana i częściowo rozebrana. Planowy sumaryczny czas 

technologiczny obróbki podstawionego składu z kruszywem na stacji 

wyniesie 1 026 minut a realna zdolność przeróbcza układu torowego to jeden 

pociąg na dobę. Z okolic węzła drogowego "Lubicz" (skrzyżowanie DK-10 

z DW-552) do ładowni dojechać można ulicą Kolejową i Mostową (długość 

trasy około 600 m). W rzeczywistości stacja powinna mięć bezpośrednie 

połączenie z DK-10 za pośrednictwem drogi nr 572, jednak żeby do niej 

dojechać trzeba pokonać dłuższy odcinek drogi (300 m więcej) [5, III, IV]. 

 

Tabela 5.41 Dane techniczne punktu wyładunkowego Lubicz [II] 

Nazwa punktu: LUBICZ Główna linia kolejowa: 27 

Numer 

toru 

Położenie 

przy: 

Rodzaj 

rampy 

Powierzchnia 

[m2] 

Długość użyteczna 

toru [m] 

Długość frontu 

ładunkowego [m] 

brak 

danych 
placu brak 2 000 330 160 

brak 

danych 
rampie czołowa 130 145 5 

Uwagi: Brak oświetlenia, dane podane w przybliżeniu (za wyjątkiem powierzchni placu) 

 

 

 Brodnica 

 

Brodnica to niszczejąca stacja węzłowa leżąca w centrum powiatu 

brodnickiego. Dawniej odchodziła stąd linia kolejowa nr 209 do Bydgoszczy 



 

145 

(nieczynna dziś na odcinku Brodnica - Chełmża) oraz wąskotorowa do 

miejscowości Ostrowite (rozebrana w latach 2011-2012). Obecnie przez 

stację przebiega linia nr 208 oraz kończy swój bieg linia towarowa nr 33 

z Kutna. W ostatnich latach układ torowy w Brodnicy uległ zmianie. 

W części pasażerskiej rozebrano budynek nastawni dysponującej wraz 

z dwoma torami przy peronach, co spowodowało powstanie mocno 

okrojonej zachodniej głowicy rozjazdowej. Po dawnej świetności na stacji 

pozostało 6 torów głównych oraz rozbudowana sieć bocznic. Odgałęziają się 

one do pobliskich zakładów przemysłowych. Do obsługi składów 

towarowych przywożących kruszywo łamane służy aż 5 torów. Trzy z nich 

prowadzą do betonowej i obszernej rampy. Jest ona zlokalizowana na 

przeciwko dworca obok stacji paliw. W kierunku północno-zachodnim 

odchodzi od niej krótka uliczka, która łączy się z drogą krajową nr 15. Dwa 

pozostałe tory boczne prowadzą do placu ładunkowego zlokalizowanego 

obok dworca. Z miejsca tego do drogi nr 15 dojechać można ul. Dworcową. 

Trasa dojazdu w obu przypadkach waha się od 100 do 400 m. Poza tym 

planowy sumaryczny czas technologiczny obróbki podstawionego składu 

z kruszywem w Brodnicy wyniesie 993 minuty a realna zdolność przeróbcza 

układu torowego to jeden pociąg na dobę [5, III, IV]. 

 

Tabela 5.42 Dane techniczne punktu wyładunkowego Brodnica [10, VII] 

Nazwa punktu: BRODNICA Główna linia kolejowa: 33 

Numer 

toru 

Położenie 

przy: 
Rodzaj rampy 

Powierzchnia 

[m2] 

Dł. użyteczna 

toru [m] 

Długość frontu 

ład. [m] 

19 rampie czołowo-boczna 5 040 505 329 

20 placu brak 7 116 320 310 

21 rampie czołowo-boczna 5 040 120 5 

23 rampie czołowo-boczna 5 040 100 5 

24 placu brak 7 116 400 180 

Uwagi: Brak oświetlenia, dane dla toru nr 21, 23 i 24 podane są w przybliżeniu 

 



 

146 

 

 Chełmce 

 

Chełmce to niewielka stacja przelotowa leżąca na magistrali kolejowej 

C-E 65 (linia nr 131) w powiecie inowrocławskim. Jest to punkt 

wyładunkowy przeznaczony pod inwestycje drogowe. Opisywany obiekt 

kolejowy leży wśród pól uprawnych na północ od wsi Morgi. Na południe 

od miejscowości linię kolejową przecina droga krajowa nr 62. Ze stacji 

wiedzie do niej prosta droga biegnąca wzdłuż torowiska i przechodząca 

przez pobliskie zabudowania. Trasa dojazdu wynosi 1,4 km. Do obsługi 

wagonów towarowych na stacji służą 2 tory boczne poprowadzone wzdłuż 

placu i rampy ładunkowej. Planowy sumaryczny czas technologiczny 

obróbki podstawionego składu z kruszywem na stacji w Chełmcach wyniesie 

1 440 minuty a realna zdolność przeróbcza układu torowego to jeden pociąg 

na dobę [5, III, IV]. 

 

Tabela 5.43 Dane techniczne punktu wyładunkowego Chełmce [10, VII] 

Nazwa punktu: CHEŁMCE Główna linia kolejowa: 131 

Numer toru 8 18 

 

Położenie przy: placu placu i rampie 

Rodzaj rampy brak czołowo-boczna 

Powierzchnia [m2] 2 500 2 500 i 156 

Długość użyteczna 

toru [m] 
144 157 

Długość frontu 

ładunkowego [m] 
285 285 

Uwagi: Brak oświetlenia 

 

 Inowrocław 

 

Inowrocław to jedna z ważniejszych stacji wchodzących w skład 

ogólnokrajowego węzła kolejowego. Przez obiekt ten przebiegają dwie 

strategiczne linie kolejowe (131 i 353) łączące Inowrocław z Toruniem i 

Bydgoszczą. Poza tym odgałęzia się stąd jednotorowa i zelektryfikowana 

łącznica kolejowa nr 742 do stacji Inowrocław Rąbinek oraz rozebrany już 

tor do Wielowsi Kujawskiej. Po łącznicy kursują pociągi sezonowe i 

towarowe. Punkt ładunkowy położony jest przy północno-zachodniej 

granicy miasta. Cała sieć kolejowa oraz przyległe do niej zabudowania 
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zajmują obszar o powierzchni ponad 0,4 km2. Kompleks podzielić można na 

3 części. W zachodnio-południowym fragmencie znajduje się szereg torów 

bocznych przeznaczonych do postoju i manewrowania składami a także 

bocznice biegnące w stronę zakładów solnych i tężni. W części środkowej 

kompleksu mieszczą się kolejne tory stacyjne, 3 place ładunkowe, 2 rampy 

oraz szereg budynków kolejowych. Punkty wyładunkowe znajdują się przy 

ulicy Magazynowej, która jednocześnie prowadzi do drogi krajowej nr 25, 

aby do niej dojechać należy jechać wspomnianą ulica w kierunku północno-

wschodnim. Trasa dojazdu wynosi 0,8 km. Ponadto planowy sumaryczny 

czas technologiczny obróbki podstawionego składu z kruszywem na stacji w 

Inowrocławiu wyniesie 1 440 minuty a realna zdolność przeróbcza układu 

torowego to jeden pociąg na dobę. W ostatniej północno-zachodniej części 

stacji usytuowany jest dworzec, perony stacyjne, głowica rozjazdowa, dawna 

lokomotywownia oraz bocznice prowadzące do huty szkła, fabryki maszyn 

rolnych, PKP Energetyki oraz jednostki wojskowej [5, III, IV]. 

 

Tabela 5.44 Dane techniczne punktu wyładunkowego Inowrocław [II] 

Nazwa punktu: INOWROCŁAW Główna linia kolejowa: 131 

Numer 

toru 

Położenie 

przy: 
Rodzaj rampy 

Powierzchnia 

[m2] 

Dł. użyteczna 

toru [m] 

Dł. frontu 

ład. [m] 

brak 

danych 
rampie boczna 3 400 230 180 

brak 

danych 
placu i rampie boczna 3 700 i 3 400 660 230 i 320 

brak 

danych 
rampie czołowo-boczna 3 100 570 225 

brak 

danych 
placu i rampie czołowo-boczna 5 400 i 3 100 270 215 i 5 

brak 

danych 
placu brak 2 730 160 150 

Uwagi: Brak informacji o sprawnym oświetleniu, dane podane w przybliżeniu 
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 Brzoza Bydgoska 

 

Brzoza Bydgoska to pośrednia stacja kolejowa położona na odcinku 

Nowa Wieś Wielka - Bydgoszcz Główna (linia kolejowa 131) w powiecie 

bydgoskim. Przez Brzozę przebiegają 3 tory główne, z czego jeden z nich 

obsługuje składy towarowe kierujące się w stronę rampy. Poza 

wymienionymi tarami na terenie obiektu znajdują się dodatkowo dwa tory 

boczne, które od ostatniej przebudowy torowiska nie posiadają od strony 

północnej połączenia z główną siecią. Przeprowadzony remont polegał na 

wymianie nawierzchni i rozjazdów. Opisywane tory obsługują utwardzony 

plac ładunkowi usytuowany zaraz obok dworca i magazynu. Stacja posiada 

bezpośrednie połączenie z drogą wojewódzką nr 275 (część zachodnia - 

rampa) oraz z drogą krajową nr 25 (część wschodnia - plac). Poza tym 

planowy sumaryczny czas technologiczny obróbki podstawionego składu 

z kruszywem wynosi 560 minut a realna zdolność przeróbcza układu 

torowego to dwa pociąg na dobę [5, III, IV]. 

 

Tabela 5.45 Dane techniczne punktu wyładunkowego  

Brzoza Bydgoska [10, VII] 

Nazwa punktu: BRZOZA BYDGOSKA Główna linia kolejowa: 131 

Numer toru przedłużenie 4 5 15 

 

Położenie przy: rampie placu placu 

Rodzaj rampy czołowo-boczna brak brak 

Powierzchnia [m2] 250 2 070 2 070 

Długość użyteczna 

toru [m] 
90 260 180 

Długość frontu 

ładunkowego [m] 
5 i 7 140 105 

Uwagi: 
Brak oświetlenia, dane za wyjątkiem powierzchni placu są podane 

w przybliżeniu 

 

 Bydgoszcz Główna 

 

Bydgoszcz Główna to stacja kolejowa, która jest częścią bydgoskiego 

węzła kolejowego. Przez obiekt ten przebiegają dwie kluczowe linie 

kolejowe nr 18 i 131 oraz bieg swój kończy linia nr 356 z Poznania. Poza 
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tym w stronę posterunku odgałęźnego Czyżkówko poprowadzona jest 

jednotorowa i zelektryfikowana łącznica kolejowa nr 745. Prowadzony jest 

po niej ruch towarowy. Bydgoszcz Główna leży na północnym brzegu Brdy 

- zaraz za mostem kolejowym. Sieć torowa na terenie stacji jest 

rozbudowana. Na zachód od głównego torowiska odchodzi szereg bocznic 

do składu technicznego, trzech parowozowni, elektrociepłowni oraz fabryki 

pojazdów szynowych. Po stronie wschodniej znajduje się dworzec, tory 

odstawcze do placu ładunkowego oraz kolejowa bocznica techniczno-

postojowa, która jest pozostałością po dawnej linii biegnącej w stronę stacji 

Bydgoszcz Bielawy. Sieć torów postojowych ma zostać w przyszłości 

rozebrana na potrzeby rozbudowy trasy W-Z. Brukowany plac do 

rozładunku składów z kruszywem znajduje się w pobliżu pętli tramwajowej 

i przystanku autobusowego. Najbliższa droga tranzytowa znajduje się po 

przeciwnej stronie rzeki. Jest to trasa nr 25. Żeby do niej dojechać należy 

pokonać ponad 1,4 km odcinek miejskich dróg jadąc w stronę  

Mostu Królowej Jadwigi. Realna zdolność przeróbcza układu towarowego 

w Bydgoszczy wynosi jeden pociąg na dobę a sumaryczny czas  

technologiczny obróbki podstawionego składu z kruszywem nie przekracza 

580 minut [5, III, IV]. 

 

Tabela 5.46 Dane techniczne punktu wyładunkowego Bydgoszcz Główna [II] 

Nazwa punktu: BYDGOSZCZ GŁÓWNA Główna linia kolejowa: 131 

Numer toru 
Położenie 

przy: 

Rodzaj 

rampy 

Powierzchnia 

[m2] 

Długość użyteczna 

toru [m] 

Długość frontu 

ładunkowego [m] 

brak danych placu brak 4 200 318 280 

Uwagi: Brak oświetlenia 

 

 

 Maksymilianowo 

 

Maksymilianowo to rozbudowana stacja węzłowa, przez którą 

przebiegają dwie ważne linie kolejowe do Tczewa i Trójmiasta (linia 

kolejowa nr 131 i 201). Opisywany punkt wyładunkowy leży na północ od 
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miasta Bydgoszcz i na zachód od miejscowości Maksymilianowo. Układ 

torowy na terenie stacji składa się z 6 torów tranzytowych, umożliwiających 

płynne prowadzenie ruchu. Oprócz tego w części wschodniej znajduje się 

kolejna grupa sześciu torów bocznych, które posiadają wjazd tylko  

od strony północnej. Obok nich funkcjonuje dość rozległa baza  

towarowa Pomorskiego Przedsiębiorstwa Mechaniczno-Towarowego  

(Baza Nawierzchniowa Maksymilianowo). Na terenie przedsiębiorstwa 

funkcjonuje szereg torów bocznych obsługujących suwnice oraz wielki plac 

składowy, na którym znajdują się hałdy. W części północnej stacji znajduje 

się baza PKP Energetyka, budynek dworca oraz perony. Ponadto odgałęziają 

się stąd główne linie kolejowe i bocznica do jednostki wojskowej 

w Bożkowie. Plac ładunkowy, który pierwotnie ma posłużyć jako miejsce 

rozładunku wagonów towarowych z kruszywem usytuowany jest po stronie 

zachodniej głównego torowiska. W kierunku północnym odchodzi od niego 

szosa, która biegnie w stronę drogi wojewódzkiej nr 244 (dojazd nie 

przekracza 1,4 km). Planowy sumaryczny czas technologiczny obróbki 

podstawionego składu z kruszywem wyniesie 600 minut a realna zdolność 

przeróbcza układu torowego to jeden pociąg na dobę [5, III, IV]. 

 

Tabela 5.47 Dane techniczne punktu wyładunkowego Maksymilianowo [10, II] 

Nazwa punktu: MAKSYMILIANOWO Główna linia kolejowa: 131 

Numer toru 6 

 

Położenie przy: placu 

Rodzaj rampy brak 

Powierzchnia [m2] 5 000 

Długość użyteczna 

toru [m] 
224 

Długość frontu 

ładunkowego [m] 
200 

Uwagi: Teren oświetlony 
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 Kotomierz 

 

Kotomierz to niewielka stacja pośrednia, położona na odcinku 

Maksymilianowo - Terespol Pomorski w powiecie bydgoskim. Jest to 

kolejny punkt wyładunkowy pod inwestycje drogowe leżący na linii 

kolejowej 131 (magistrala C-E 65). W skład sieci kolejowej na stacji 

wchodzą 4 tory główne, 2 boczne oraz nieużywana bocznica podstacji 

trakcyjnej. Do obsługi wagonów towarowych służą dwa punkty 

eksploatacyjne. Pierwszy z nich to plac ładunkowy zlokalizowany na 

przeciwko dworca i obok dawnych magazynów towarowych. Drugi 

obiektem jest stara rampa z przyległam małym placem, która leży w części 

północnej stacji zaraz obok drogi krajowej nr 56. Planowy sumaryczny czas 

technologiczny obróbki podstawionego składu z kruszywem w Kotomierzu 

wynosi 600 minut a realna zdolność przeróbcza układu torowego to jeden 

pociąg na dobę [5, III, IV]. 

 

Tabela 5.48 Dane techniczne punktu wyładunkowego Kotomierz [10, VII] 

Nazwa punktu: KOTOMIERZ Główna linia kolejowa: 131 

Numer toru 7 12 15 

 

Położenie przy: placu rampie placu i rampie 

Rodzaj rampy brak czołowo-boczna czołowo-boczna 

Powierzchnia 

[m2] 
1746 700 780 i 700 

Dł. użyteczna 

toru [m] 
360 60 130 

Długość frontu 

ład. [m] 
240 15 60 i 5 

Uwagi: Brak oświetlenia, dane dla toru nr 12 i 15 podane są w przybliżeniu 

 

 Pruszcz Pomorski 

 

Pruszcz Pomorski to jeden z czterech punktów wyładunkowych 

w powiecie świeckim. Jest to stacja przelotowa leżąca na linii kolejowej 

nr 131. Na południowy-wschód od ładowni w odległości ok. 5,5 km biegnie 

droga krajowa nr 5. Pruszcz Pomorski posiada 4 tory główne i 2 boczne 

o ograniczonej długości frontu ładunkowego. Tory boczne prowadzą do 
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betonowego placu ładunkowego i rampy. Obiekty eksploatacyjne 

usytuowane są po stronie zachodniej głównego torowiska za magazynem 

i dworcem. Oprócz tego za torem nr 8 funkcjonuje obszerny skład opału. 

Realna zdolność przeróbcza układu torowego na stacji wynosi jeden pociąg 

na dobę [5, III, IV]. 

 

Tabela 5.49 Dane techniczne punktu wyładunkowego  

Pruszcz Pomorski [10, VII] 

Nazwa punktu: PRUSZCZ POMORSKI Główna linia kolejowa: 131 

Numer toru 4 8 

 

Położenie przy: placu i rampie placu 

Rodzaj rampy boczna brak 

Powierzchnia [m2] 3 772 i 260 3 772 

Długość użyteczna 

toru [m] 
227 270 

Długość frontu 

ładunkowego [m] 
198 190 

Uwagi: Brak oświetlenia, dane dla toru nr 8 i rampy podane w przybliżeniu 

 

 Parlin 

 

Parlin to kolejna stacja przelotowa po przystanku w Pruszczu 

Pomorskim. Opisywany obiekt leży na magistrali węglowej C-E 65 

w powiecie świeckim. Jest to ładownia przeznaczona pod inwestycje 

drogowe. Stacja posiada 3 tory główne, z czego jeden z nich jest torem 

dodatkowym. Przy budynku dworca przebiega ponadto czwarty tor boczny, 

który doprowadzony jest do magazynu i nieoświetlonego placu. Tor ten ma 

ograniczoną długość eksploatacyjną, o czym świadczą chociażby dane 

podane w tabeli 5.50. Dodatkowo tory nr 3 i 4 zabezpieczone są żeberkami 

ochronnymi. Cały układ torowy jest w dobrym stanie technicznym. Realna 

zdolność przeróbcza układu torowego w Parlinie wynosi jeden pociąg 

na dobę [5, III, IV]. 
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Tabela 5.50 Dane techniczne punktu wyładunkowego Parlin [10, VII] 

Nazwa punktu: PARLIN Główna linia kolejowa: 131 

Numer toru 
Położenie 

przy: 

Rodzaj 

rampy 

Powierzchnia 

[m2] 

Długość użyteczna 

toru [m] 

Długość frontu 

ładunkowego [m] 

3 placu brak 1 700 781 150 

Uwagi: Brak oświetlenia, długość frontu i powierzchnia placu podane w przybliżeniu 

 

 

 Terespol Pomorski 

 

Teresespol Pomorski to dawna czterokierunkowa stacja węzłowa, na 

której spotykają się linie kolejowe nr 131 i 240. Obecnie czynne są tylko 

trzy z nich w stronę Bydgoszczy, Tczewa i towarowy odcinek do stacji 

Świecie Przechowo (obsługa fabryki opakowań papierowych). Punkt 

ładunkowy planowo ma pełnić funkcję rozładunkową (przebudowa DK-5). 

Zlokalizowany jest on na południowy zachód od pobliskich zabudowań. 

Obok ładowni biegną dwie drogi tranzytowe. Na wschód jest to trasa 

krajowa nr 5 a na północ droga wojewódzka nr 240. Dodatkowo na węźle 

drogowym w Przechowie dochodzi trzecia trasa nr 91. Z okolic stacji 

najłatwiej i najszybciej (1,7 km) dojechać można do drugiej z wymienionych 

dróg. Terespol jako stacja węzłowa posiada rozbudowaną infrastrukturę 

kolejową. Składa się ona z 10 torów głównych oraz dużej grupy torów 

bocznych. Przed wjazdem na perony od strony Bydgoszczy obok magazynu 

towarowego znajduje się obszerny plac ładunkowy z przyległą do niego 

rampą. Podstawiane wagonów pod wyładunek odbywać się może w dwóch 

grupach. Planowy sumaryczny czas technologiczny obróbki podstawionego 

składu z kruszywem wynosi 1 920 minut a realna zdolność przeróbcza 

układu torowego to jeden pociąg na dobę [5, III, IV]. 
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Tabela 5.51 Dane techniczne punktu wyładunkowego  

Terespol Pomorski [10, VII] 

Nazwa punktu: PARLIN Główna linia kolejowa: 131 

Numer toru 
Położenie 

przy: 
Rodzaj rampy 

Powierzchnia 

[m2] 

Dł. użyteczna 

toru [m] 

Długość frontu 

ładunkowego [m] 

5 placu i rampie czołowo-boczna 4 964 i 2 200 440 240 

7 rampie czołowo-boczna 2 200 60 22 i 5 

Uwagi: Brak oświetlenia, długość frontu i powierzchnia placu podane w przybliżeniu 

 

 

 Warlubie 

 

Warlubie to jedyny punkt wyładunkowy leżący na odcinku linii 

kolejowej nr 131 pomiędzy Laskowicami Pomorskimi a granicą 

województwa. Jest to typowa dla tego rejonu niewielka stacja przelotowa. 

Posiada ona 4 tory główne, kilka torów bocznych, jeden tor wyciągowy oraz 

bocznicę poprowadzoną do podstacji trakcyjnej. Od strony zabudowań obok 

magazynu, dworca i wieży wodnej usytuowany jest plac ładunkowy, zaś po 

przeciwnej stronie torowiska dwie zarośnięte rampy. Podstawiane wagonów 

pod wyładunek odbywać się może w dwóch grupach. Planowy sumaryczny 

czas technologiczny obróbki podstawionego składu z kruszywem 

w Warlubie wynosi 2 880 minut a realna zdolność przeróbcza układu 

torowego to 1 pociąg na dobę. W pobliżu stacji przebiega aż 6 ważnych dróg 

- autostrada A1, trasa krajowa nr 91 oraz drogi wojewódzkie nr 214, 217, 

238 i 391. Z obszarów ładunkowych najłatwiej i najszybciej dojechać można 

do DW-391 [5, III, IV]. 
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Tabela 5.52 Dane techniczne punktu wyładunkowego Warlubie [10, VII] 

Nazwa punktu: WARLUBIE Główna linia kolejowa: 131 

Numer toru 5 6 14 

 

Położenie przy: placu rampie rampie 

Rodzaj rampy brak boczna czołowo-boczna 

Powierzchnia [m2] 4 800 1 200 504 

Długość użyteczna 

toru [m] 
300 980 37 

Długość frontu 

ładunkowego [m] 
230 110 35 

Uwagi: Dane dla toru nr 5 i 6 podane w przybliżeniu 

 

 Bydgoszcz Emilianowo 

 

Bydgoszcz Emilianowo to rozbudowana stacja przelotowa położona na 

towarowym odcinku linii kolejowej nr 201, która omija centrum 

Bydgoszczy. Obiekt kolejowy znajduje się w lesie obok wiaduktu 

drogowego, po którym przechodzi DK-10. Trasę tę z dworcem łączy 

bezpośrednio droga wojewódzka nr 274. Przez teren stacji przebiega duża 

grupa torów stacyjnych. Najbardziej oddalony na zachód tor boczny biegnie 

wzdłuż rampy ładunkowej, na której można dokonać rozładunku lub 

przyszłego załadunku wagonów towarowych. Oprócz tego w kierunku 

północnym odchodzi bocznica do Zakładów Chemicznych Zachem S.A. 

i Bydgoskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego. Planowy sumaryczny 

czas obróbki podstawionego składu z kruszywem na stacji wynosi  

550 minut a realna zdolność przeróbcza układu torowego to jeden pociąg na 

dobę [5, III, IV]. 
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Tabela 5.53 Dane techniczne punktu wył. Bydgoszcz Emilianowo [VII] 

Nazwa punktu: BYDGOSZCZ EMILIANOWO Główna linia kolejowa: 201 

Numer toru brak danych 

 

Położenie przy: rampie 

Rodzaj rampy boczna 

Powierzchnia [m2] 2 000 

Długość użyteczna 

toru [m] 
798 

Długość frontu 

ładunkowego [m] 
500 

Uwagi: 

Długość frontu podana 

w przybliżeniu, brak 

informacji o oświetleniu 

 

 Żnin 

 

Żnin to dawna stacja węzłowa, od której odgałęziała się linia kolejowa 

w stronę Szubina (obecnie całkowicie zlikwidowana) oraz przebiegła czynna 

linia kolejowej nr 206, która do Barcina jest zamknięta (awaria torowiska 

w 2011 roku) a w kierunku Damasławka nieprzejezdna (postawiony kozioł 

oporowy). Obecnie w Żninie funkcjonuje jedynie turystyczna kolej 

wąskotorowa do Gąsawa (drugi szlak wąskotorowy do stacji Żużoły jest 

większości rozebrany). W celu przywrócenia choćby ruchu towarowego do 

Żnina wymagany jest generalny remont zamkniętego fragmentu linii nr 206 

(Żnin-Barcin). Należy podkreśli, że stacja ta posiada potencjał wyładunkowy 

i z pewnością będzie dobrym punktem do rozładunku kruszywa łamanego 

przeznaczonego pod przebudowę pobliskiej drogi krajowej nr 5. Sieć torowa 

w Żninie jest rozbudowana - oprócz licznej grupy torów bocznych 

odgałęziają się stąd bocznice do cukrowni. Na zachód od dworca, magazynu 
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i wieży wodnej usytuowany jest betonowy plac ładunkowy i nieczynna 

rampa. Plac ładunkowy obsługiwany może być również przez kolej 

wąskotorową - obok parowozowni biegnie tor boczny. Ponadto pomiędzy 

dworcem wąskotorowym a normalnotorowym biegnie droga wojewódzka 

nr 251, do której wystarczy dojechać krótką (200 m) ulicą miejską. Po 

wznowieniu ruchu towarowego sumaryczny czas technologiczny obróbki 

podstawionego składu z kruszywem wyniesie 2 880 minut a realna zdolność 

przeróbcza układu torowego to jeden pociąg na dobę [5, III, IV]. 

 

Tabela 5.54 Dane techniczne punktu wyładunkowego Żnin [10, II] 

Nazwa punktu: ŻNIN Główna linia kolejowa: 206 

Numer toru 2 6 

 

Położenie przy: placu placu 

Rodzaj rampy brak brak 

Powierzchnia [m2] 2 916 1 047 

Długość użyteczna 

toru [m] 
337 176 

Długość frontu 

ładunkowego [m] 
243 160 

Uwagi: Brak oświetlenia 

 

 Ostaszewo Toruńskie 

 

Ostaszewo Toruńskie to przelotowa i jedyna stacja pomiędzy Toruniem 

Wschodnim a Chełmżą, przez którą przebiega linia kolejowa nr 207. Jest to 

typowy mały posterunek, służący do krzyżowania pociągów. Przez stacje 

przebiegają dwa tory główne. Oprócz nich istnieje jeszcze jeden tor boczny 

biegnący wzdłuż utwardzonego placu ładunkowego. Korzysta z niego 

pobliska firma budowlana, mająca swoją bazę materiałową na wschód od 

torowiska. Poza tym po stronie zachodniej torów utworzona została 

"Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna - Crystal Park w Łysomicach". 

Pomiędzy strefą a torami kolejowymi biegnie droga krajowa nr 91 (stara 

DK-1). Trasa dojazdu z punktu wyładunkowego do DK-1 jest stosunkowo 

długa (ok. 1,2 km) i wymaga w pierwszej kolejności dojechania do 

przejazdu kolejowego w kierunku północnym. Oprócz tego planowy 

sumaryczny czas technologiczny obróbki podstawionego składu 

z kruszywem wynieść ma 1 260 minut [5, III, IV]. 
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Tabela 5.55 Dane techniczne punktu wyładunkowego  

Ostaszewo Toruńskie [VII] 

Nazwa punktu: OSTASZEWO TORUŃSKIE Główna linia kolejowa: 207 

Numer toru brak danych 

 

Położenie przy: placu 

Rodzaj rampy brak 

Powierzchnia [m2] 2 776 

Długość użyteczna 

toru [m] 
591 

Długość frontu 

ładunkowego [m] 
240 

Uwagi: 

Brak informacjo 

o sprawnym oświetleniu, 

długość frontu podana 

w przybliżeniu  

 

 Chełmża 

 

Chełmża to druga po Toruniu Wschodnim stacja węzłowa leżąca na 

jednotorowej linii kolejowe nr 207 w stronę Malborka. Obecnie jest ona 

węzłem trzykierunkowym. Czynne linie kolejowe biegną w stronę Torunia, 

Malborka i Bydgoszczy. Czwarty kierunek do Brodnicy (część linii 

kolejowej nr 209 z Bydgoszczy) jest nieczynny a piąty do miejscowości 

Mełno został ostatecznie zamknięty i rozebrany na początku lat 

dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku. Obiekt ten leży w pobliżu centrum 

miasta. Chełmża posiada 7 torów głównych oraz kilkanaście torów 

bocznych. Oprócz tego od stacji odbiega szereg bocznic do pobliskiej 

cukrowni i fabryki papieru. Plac ładunkowy i rampa przy torze nr 8, 

usytuowane są na zachód od magazynu i dworca kolejowego. Dawniej  

plac ładunkowy obsługiwany był przez dodatkowy tor, który został 

zlikwidowany. Druga rampa, która jest w gorszym stanie technicznym, 

znajduje się pomiędzy dwiema drogami wojewódzkimi. Przecinają one tory 

kolejowe przed wjazdem na stacje od strony Torunia. W pierwszej 

kolejności jest to droga o numerze 589 a następnie 551. Bliżej punktów 

ładunkowych znajduje się druga z wymienionych tras. Z obszarów 

ładunkowych (placu i ramp) dojechać do niej można ulicą Dworcową lub 
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Ładowną. W obu przypadkach trasa dojazdu jest krótka i nie przekracza 

500 m. Mankamentem na stacji jest z pewnością okres jej otwarcia - pociągi 

towarowe i pasażerskie nie kursują tędy w porach nocnych. Drugą wadą są 

parametry techniczne obszarów ładunkowych, na których można obsłużyć 

ograniczoną ilość wagonów (13 sztuk). Poza tym planowy sumaryczny czas 

technologiczny obróbki podstawionego składu z kruszywem w Chełmży 

wynosi 1 026 minut [5, III, IV]. 

 

Tabela 5.56 Dane techniczne punktu wyładunkowego Chełmża [10, VII] 

Nazwa punktu: CHEŁMŻA Główna linia kolejowa: 207 

Numer toru 8 18 

 

Położenie 

przy: 
placu i rampie rampie 

Rodzaj rampy czołowo-boczna boczna 

Powierzchnia 

[m2] 
2 795 i 173 3 150 

Dł. użyteczna 

toru [m] 
347 498 

Długość frontu 

ład. [m] 
24 i 204 225 

Uwagi: Brak oświetlenia 

 

 Kornatowo 

 

Kornatowo to obecnie przelotowy przystanek leżący na linii kolejowej 

nr 207 w powiecie chełmińskim. Do 1992 roku stacja w Kornatowie była 

węzłem, od którego odgałęziała się na zachód linia kolejowa do Chełmna. 

Po starym torze pozostała tylko bocznica. Na terenie obiektu ze względu na 

zły stan techniczny cześć torów bocznych jest niezdatna do eksploatacji. Do 

obsługi pociągów towarowych służą 2 tory. Prowadzą one do utwardzonego 

placu i drogi ładunkowej. W latach 2009-2011 Kornatowo było intensywnie 

wykorzystywane jako obiekt wyładunkowy. Rozładowywano w tym  

miejscu materiał budowlany na budowę autostrady A1. Sumaryczny czas 

technologiczny obróbki podstawionego składu z kruszywem wynosi  

1 026 minut. Niecały kilometr na północ od dworca tory kolejowe przecina 

droga wojewódzka nr 548. Wadą punktu ładunkowego w Kornatowie (tak 

jak w Chełmży) jest jego ograniczony czas funkcjonowania - w nocy nie 

kursują pociągi [5, III, IV]. 
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Tabela 5.57 Dane techniczne punktu wyładunkowego Kornatowo [VII] 

Nazwa punktu: KORNATOWO Główna linia kolejowa: 207 

Numer toru brak danych brak danych 

 

Położenie przy: dr. ładunkowej placu 

Rodzaj rampy brak brak 

Powierzchnia [m2] 3 200 1 000 

Długość użyteczna 

toru [m] 
563 320 

Długość frontu 

ładunkowego [m] 
240 55 

Uwagi: 
Brak informacji o oświetleniu, dane do toru z placem podane 

w przybliżeniu 

 

 Grudziądz Mniszek 

 

Grudziądz Mniszek to mała stacja, położona około 7 kilometrów na 

południe od głównej stacji w mieście. Punkt ładunkowy ma bezpośrednie 

połączenie z drogą wojewódzką nr 514. Na zachód od dworca łączy się ona 

z trasą krajową nr 55, która biegnie wzdłuż głównych torów. Grudziądz 

Mniszek charakteryzuje się małą ilością torów bocznych, mimo że leży 

w sąsiedztwie dużych zakładów przemysłowych (np. fabryka pomp). 

W obrębie stacji znajdują się 3 tory główne oraz 2 boczne (jeden jest nie 

czynny) poprowadzone wzdłuż placu ładunkowego. Obszar ładunkowy 

w części zachodniej zajęty jest przez hurtownię materiałów budowlanych, 

gdzie stacjonuje suwnica. W wyniku ograniczonej długości frontu 

ładunkowego na nie zajętym obszarze placu rozładować można tylko od 

12 do 15 wagonów. Planowany sumaryczny czas technologiczny obróbki 

podstawionego składu z kruszywem na stacji wynosi 1 026 minut a realna 

zdolność przeróbcza układu torowego to jeden pociąg na dobę. Na koniec 

należy wspomnieć, iż na stacji prowadzony jest tylko ruch kolejowy 

w porach dziennych (w nocy kursy pociągów są zawieszone) [5, III, IV]. 
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Tabela 5.58 Dane techniczne punktu wyładunkowego  

Grudziądz Mniszek [10, VII] 

Nazwa punktu: GRUDZIĄDZ MNISZEK Główna linia kolejowa: 207 

Numer toru 14 

 

Położenie przy: placu 

Rodzaj rampy brak 

Powierzchnia [m2] 4 193 

Długość użyteczna 

toru [m] 
263 

Długość frontu 

ładunkowego [m] 
188 

Uwagi: Brak oświetlenia 

 

 Grudziądz 

 

Grudziądz to rozbudowana stacja węzłowa, na której krzyżują się dwie 

jednotorowe i niezelektryfikowane linie kolejowe nr 207 i 208. Obiekt 

kolejowy leży w centralnej części miasta na wschodnim brzegu Wisły. Cały 

kompleks podzielić można na dwa charakterystyczne obszary. W części 

zachodniej znajduje się dworzec osobowy i perony oraz pierwsza głowica 

rozjazdowa. Dawniej z miejsca tego odgałęziały się bocznice do portu 

rzecznego. Na zachód od peronów usytuowana jest obszerna cześć 

towarowa. Sieć kolejowa składa się z grupy torów bocznych 

poprowadzonych do ramp, placów i dużego magazynu towarowego. Dalej 

w kierunku zachodnim znajduje się kolejna grupa 5 torów towarowych, 

powyżej której stoi 17-stanowiskowa lokomotywownia wraz z obrotnicą 

kolejową oraz torami trakcyjnymi do nadawania i tankowania lokomotyw. 

Po przeciwnej stronie torowiska odgałęzia się bocznica do pobliskiej 

elektrociepłowni. Za lokomotywownią znajduje się druga głowica 

rozjazdowa, od której rozchodzą się linie kolejowe oraz bocznica do składu 

złomu i fabryki zbrojeniowej. Do obsługi (wyładunku) składów towarowych 

przywożących materiał budowlany służy aż 7 torów bocznych. Rampa przy 

torze nr 37 znajduje się po stronie południowej torowiska. Od drogi 
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wojewódzkiej 534 dojechać do niej można ulicą Łąkową. Pozostałe trzy 

obszary ładunkowe usytuowane są po tej samej stronie, co dworzec. Przy 

rampie funkcjonuje niewielki skład opału a na terenie placów stacjonuje 

suwnica. Obiekty te oddzielone są od siebie magazynem i odchodzi od nich 

ul. Dworcowa, która kończy się na skrzyżowaniu DK-16 z DW-534. Dojazd 

do głównych tras wymienionymi ulicami nie przekracza 700 m. Planowany 

sumaryczny czas technologiczny obróbki podstawionego składu 

z kruszywem w Grudziądzu wynosi 1 593 minut a realna zdolność 

przeróbcza układu torowego to 1 pociąg na dobę [5, III, IV]. 

 

Tabela 5.59 Dane techniczne punktu wyładunkowego Grudziądz [10, II] 

Nazwa punktu: GRUDZIĄDZ Główna linia kolejowa: 207 

Numer 

toru 

Położenie 

przy: 
Rodzaj rampy 

Powierzchnia 

[m2] 

Długość użyteczna 

toru [m] 

Długość frontu 

ładunkowego [m] 

37 rampie boczna 2 700 brak danych 225 

43 rampie czołowo-boczna 770 60 40 i 5 

45 rampie czołowo-boczna 770 65 30 i 5 

47 rampie czołowo-boczna 770 75 50 i 5 

50 placu brak 3 360 259 188 

51 placu brak 2 430 340 290 

52 placu brak 2 430 390 330 

Uwagi: Brak oświetlenia, dane dla toru nr 37, 43, 45, 47, 51 i 52 są podane w przybliżeniu 

 

 

 Mełno 

 

Mełno to obecnie przelotowa stacja leżąca na linii kolejowej  

nr 208 pomiędzy Grudziądzem a Jabłonowem Pomorskim w powiecie 

grudziądzkim. Dawniej swój bieg kończyła tutaj linia kolejowa z Chełmży, 

którą rozebrano po 2000 roku. Po dawnym szlaku pozostała krótka bocznica. 

Do obsługi pociągów towarowych w Mełnie służy jeden tor biegnący 

wzdłuż utwardzonego placu ładunkowego. Ma on ograniczoną długość 

frontu ładunkowego - pod rozładunek podstawić można tylko 15 wagonów. 

Planowany sumaryczny czas technologiczny obróbki podstawionego składu 
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z kruszywem w miejscu tym wynosi 1 026 minut a realna zdolność 

przeróbcza układu torowego to jeden pociąg na dobę. Oprócz tego 

w sąsiedztwie stacji znajduje się biogazownia (dawna cukrownia), do której 

idą bocznice. Na zachód od Mełna, w odległości około 400 m, biegnie droga 

wojewódzka nr 538. W porach nocnych na stacji zawieszony jest ruch 

kolejowy [5, III, IV]. 

 

Tabela 5.60 Dane techniczne punktu wyładunkowego Mełno [10, VII] 

Nazwa punktu: MEŁNO Główna linia kolejowa: 208 

Numer toru 4 

 

Położenie przy: placu 

Rodzaj rampy brak 

Powierzchnia 

[m2] 
2 660 

Dł. użyteczna 

toru [m] 
207 

Długość frontu 

ład. [m] 
236 

Uwagi: Brak oświetlenia 

 

 Tuchola 

 

Tuchola to jedyny punkt wyładunkowy pod inwestycje drogowe leżący 

na linii kolejowej nr 208 w powiecie tucholskim (Wierzchucin jest punktem 

prognostycznym). Do 2012 roku była to stacja węzłowa, od której 

odgałęziała się w stronę Kornatowa towarowa linia kolejowa nr 241. 

Obecnie ruch na opisywanym szlaku jest zamknięty. Stacja w Tucholi 

posiada 4 tory główne, sporą liczbę torów bocznych oraz bocznicę kolejową 

odgałęziającą się w stronę fabryki mebli. Na zachód od dworca kolejowego 

po stronie północnej torowiska usytuowany jest utwardzony plac ładunkowy, 

skład opału i rampa czołowo-boczna. Wagony z kruszywem na placu 

ładunkowym można podstawiać w dwóch grupach. Planowany sumaryczny 

czas technologiczny obróbki podstawionego składu z kruszywem w Tucholi 

wynosi 3 000 minut a realna zdolność przeróbcza układu torowego to jeden 

pociąg na dobę. W okolicach punktu ładunkowego znajdują się 3 główne 

drogi wojewódzkie. Jest to trasa o numerze 237, 240 i 241. Najbliżej placu 

ładunkowego (ok. 100 m) położona jest pierwsza z wymienionych dróg. 

Dojechać do niej można ul. Dworcową [5, III, IV]. 
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Tabela 5.61 Dane techniczne punktu wyładunkowego Tuchola [10, VII] 

Nazwa punktu: TUCHOLA Główna linia kolejowa: 208 

Numer toru 7 17 19 

 

Położenie przy: rampie placu placu 

Rodzaj rampy czoł.-bocz. brak brak 

Powierzchnia 

[m2] 
855 3 787 3 787 

Dł. użyteczna 

toru [m] 
172 447 309 

Długość frontu 

ład. [m] 
13 212 190 

Uwagi: Brak oświetlenia 

 

 Świecie Przechowo 

 

Od 2010 roku Świecie Przechowo jest stacją końcową położoną na 

czynnym odcinku linii towarowej nr 240 z Terespolu Pomorskiego. 

Biegnące dalej stąd tory w kierunku Świecia nad Wisłą zostały fizycznie 

zlikwidowane. Obecnie na stacji zatrzymują się wagony towarowe do 

pobliskich zakładów przemysłowych. Przed wjazdem na placówkę z obu 

stron torowiska odchodzą bocznice do: fabryki opakowań papierowych, 

oczyszczalni ścieków i magazynów zbożowych. Infrastruktura kolejowa na 

terenie obiektu składa się z kilku torów stacyjnych. Do wyładunku kruszywa 

służy jeden tor boczny poprowadzony wzdłuż długiego i betonowego placu 

ładunkowego. Na południowo-zachód od punktu przebiega droga krajowa nr 

91 (stara DK-1). Z okolic ładowni dojechać do niej można ulicą Kolejową i 

Chełmińską (trasa dojazdu wynosi niecałe 0,7 km) [5, III, IV]. 

 

Tabela 5.62 Dane techniczne punktu wyładunkowego  

Świecie Przechowo [10, VII] 

Nazwa punktu: ŚWIECIE PRZECHOWO Główna linia kolejowa: 240 

Numer toru 2 

 

Położenie przy: placu 

Rodzaj rampy brak 

Powierzchnia [m2] 2 000 

Długość użyteczna 

toru [m] 
149 

Długość frontu 

ładunkowego [m] 
200 

Uwagi: Brak 
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 Kcynia 

 

Kcynia to jeden z dwóch punkt kolejowy na terenie powiatu 

nakielskiego, który przeznaczony jest pod wyładunek kruszywa na potrzeby 

rozbudowy dróg. Niegdyś była to czterokierunkowa stacja węzłowa, na 

której przecinały się jednotorowe linie kolejowe biegnące z Poznania do 

Bydgoszczy (linia nr 356) oraz z Oleśnicy do Chojnic (linia nr 281). Obecnie 

na odcinku Gołańcz - Szubin zamknięta jest ta pierwsza a po drugiej od 

Gniezna w kierunku północnym kursują tylko pociągi towarowe. Punkt 

ładunkowy znajduje się na północny-zachód od centrum miasta. 

Infrastruktura kolejowa w Kcynii składa się z 5 torów głównych i dwóch 

bocznych. Jeden z torów bocznych obsługuje garaż a drugi utwardzony plac 

i rampę. Opisywane obszary ładunkowe znajdują się po zachodniej stronie 

torowiska obok wieży wodnej. Poza tym na zachód i południe od stacji 

biegną dwie drogi wojewódzkie nr 241 i 247, które spotykają się w centrum 

miasta. Bliżej placu i rampy ładunkowej (200 m) położona jest DW-241 - 

dojechać do niej można ulicą Dworcową lub Nakielską. Realna zdolność 

przeróbcza układu towarowego w Kcynii wynosi jeden pociąg na dobę 

a sumaryczny czas technologiczny obróbki składów z kruszywem to  

560 minut [5, III, IV]. 

 

Tabela 5.63 Dane techniczne punktu wyładunkowego Kcynia [10, VII] 

Nazwa punktu: KCYNIA Główna linia kolejowa: 281 

Numer toru 4 

 

Położenie przy: placu i rampie 

Rodzaj rampy boczna 

Powierzchnia [m2] 3 400 i 700 

Długość użyteczna 

toru [m] 
500 

Długość frontu 

ładunkowego [m] 
340 i 35 

Uwagi: 

Teren oświetlony, 

powierzchnia rampy 

i front podane 

w przybliżeniu 

 

 Mogilno 

 

Mogilno to jedyna stacja węzłowa w powiecie mogileńskim. Spotykają 

się tu linie kolejowe biegnące z pięciu różnych kierunków. Najważniejszą na 
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stacji trasą kolejową, po której kursują pociągi dalekobieżne jest linia nr 353 

(Poznań - Skandawa). Oprócz tego w stronę Orchowa odgałęzia się linia 

nr 239, po której prowadzony jest wyłącznie ruch drezynowy. Pozostałe 

szlaki kolejowe w stronę Barcina lub Strzelna (linia 231) są całkowicie 

rozebrane lub nieprzejezdne. Mogilno posiada obecnie grupę torów 

głównych i kilkanaście bocznych do obsługi pociągów towarowych. Od 

stacji w stronę południową i północną odgałęziają się bocznice biegnące do 

pobliskich zakładów przemysłowych (między innymi do betoniarni). Do 

obsługi wagonów na terenie obiektu służy utwardzony plac ładunkowy, 

zlokalizowany po stronie wschodniej torowiska. Dalej na wschód od punktu 

wyładunkowego (za jeziorem i parkiem miejskim) biegnie droga 

wojewódzka nr 254. Do placu zlokalizowanego obok magazyny z rampą 

przeładunkową dojechać można ulicą Dworcową, Gabriela Narutowicza 

i Aleją Niepodległości - długość dojazdu nie przekracza 1 km. Realna 

zdolność przeróbcza układu towarowego w Mogilnie wynosi jeden pociąg na 

dobę a sumaryczny czas technologiczny obróbki składów z kruszywem to 

2 880 minut [5, III, IV]. 

 

Tabela 5.64 Dane techniczne punktu wyładunkowego Mogilno [10, VII] 

Nazwa punktu: MOGILNO Główna linia kolejowa: 353 

Numer toru 17 brak danych 

 

Położenie przy: placu placu 

Rodzaj rampy brak brak 

Powierzchnia [m2] 2 503 2 503 

Długość użyteczna 

toru [m] 
266 250 

Długość frontu 

ładunkowego [m] 
270 160 

Uwagi: 
Brak oświetlenia, dane dla toru bez 

numeru podane w przybliżeniu 
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 Toruń Wschód 

 

Toruń Wschód to rozbudowana stacja kolejowa, która jest częścią 

Toruńskiego Węzła Kolejowego. Przez obiekt ten przebiega kluczowa linia 

kolejowa nr 353 z Poznania Wschodniego do Skandawy. Poza tym odgałęzia 

się stąd pierwszorzędny jednotorowy szlak kolejowy w kierunku Nasielska 

(linia nr 27), drugorzędna trasa nr 207 do Malborka oraz krótka czynna linia 

towarowa do Olka (linia nr 246). Toruń Wschodni leży na północnym 

brzegu Wisły - zaraz za stacją Toruń Miasto. Infrastruktura kolejowa na 

terenie obiektu jest rozbudowana. Składa się ona z 10 torów głównych 

(9 przelotowych i jednego mającego wjazd od strony północnej), co więcej 

od głównego torowiska niegdyś odgałęziała się znaczna ilość bocznic 

biegnących do pobliskich zakładów przemysłowych. Dziś czynne są tylko 

2 - pozostałe są nieprzejezdne lub rozebrane. Ze względu na zły stan 

techniczny, zabroniony jest wjazd na rozjazd nr 21 i 23 a tory nr 13, 24, 26, 

35, 36, i 48 są zamknięte (stan na wrzesień 2012 r.). Na terenie kompleksu 

poza rozbudowaną siecią torów istnieje również szereg zabudowań 

i obszarów ładunkowych. Obok dworca (na północ) znajduje się długa 

rampa boczna a po przeciwnej stronie torów utwardzone place ładunkowe, 

lokomotywownia oraz dawne zasieki węglowe, które przerobiono na 

złomowisko. Pod tory obsługujące punkty ładunkowe maksymalnie 

podstawić można 15 wagonów. Realna zdolność przeróbcza układu 

towarowego na stacji wynosi 1 pociąg na dobę. Najbliższa droga tranzytowa 

znajduje się na zachód od obszarów ładunkowych. Jest to trasa nr 91 (dawna 

DK-1) - aby do niej dojechać należy pokonać ponad 1,5 km odcinek 

miejskich dróg jadąc głównie ul. Tadeusza Kościuszki [5, III, IV]. 

 

Tabela 5.65 Dane techniczne punktu wyładunkowego Toruń Wschód [10, II] 

Nazwa punktu: TORUŃ WSCHODNI Główna linia kolejowa: 353 

Numer 

toru 

Położenie 

przy: 

Rodzaj 

rampy 

Powierzchnia 

[m2] 

Długość 

użyteczna 

toru [m] 

Długość 

frontu 

ład. [m] 

 

1a rampie boczna 4 140 423 423 

20 placu brak 500 440 70 

22 2 placach brak 1 100 i 500 230 130 i 70 

24 placu brak 1 100 240 130 

25 placu brak 6 321 155 314 

26 placu brak 3 512 91 75 

26a placu brak 3 512 140 70 

Uwagi: 
Brak oświetlenia, dane do torów numer 20, 22 i 24 podane w przybliżeniu, poza tym tory 

oznaczone na czerwono są zamknięte ze względu na zły stan techniczny 
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 Papowo Toruńskie 

 

Popowo Toruńskie to pośrednia stacja leżąca pomiędzy Toruniem 

a Kowalewem Pomorskim na linii kolejowej nr 353. Przeznaczony pod 

inwestycje drogowe punkt wyładunkowy leży na północ od węzła 

toruńskiego. W pobliżu stacji (ok. 400 m) biegnie droga wojewódzka nr 552, 

która przecina tory kolejowe od strony południowej. Popowo Toruńskie 

posiada sześć torów głównych i jeden boczny zabezpieczony wykolejnicami. 

Oprócz wymienionych torów istnieje również bocznica biegnąca w kierunku 

elektrociepłowni, której własnością są również tory nr 5, 7 i 9. Od strony 

Turzna tory zabezpieczone są żeberkami ochronnymi. Do obsługi wagonów 

towarowych w Popowie Toruńskim służy jeden tor poprowadzony wzdłuż 

drogi ładunkowej (tor ten jest równocześnie bocznicą do elektrociepłowni). 

Planowany sumaryczny czas technologiczny obróbki podstawionego składu 

z kruszywem w tym miejscu wynosi 993 minuty a realna zdolność 

przeróbcza układu torowego to jeden pociąg na dobę [5, III, IV]. 

 

Tabela 5.66 Dane techniczne punktu wyładunkowego  

Papowo Toruńskie [10, VII] 

Nazwa punktu: PAPOWO TORUŃSKIE Główna linia kolejowa: 353 

Numer toru 100 

 

Położenie przy: drodze ładunkowej 

Rodzaj rampy brak 

Powierzchnia [m2] 6 400 

Długość użyteczna 

toru [m] 
780 

Długość frontu 

ładunkowego [m] 
72 

Uwagi: 

Brak oświetlenia, 

długość frontu 

podana 

w przybliżeniu  
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 Turzno 

 

Turzno to obecnie posterunek odgałęźny, łączący w sobie funkcję 

ładowni na linii kolejowa nr 353. Po dawnym okręgu "Tn1" pozostał tylko 

jeden rozjazd, od którego odchodzą dwa tory boczne. Przy torze nr 5 

znajduje się długa brukowana ładownia zaś po stronie dworca do  

dawnego magazynu towarowego biegnie tor boczny nr 6. Manewrowanie  

składami towarowymi na stacji możliwe jest tylko na torach szlakowych.  

Planowany sumaryczny czas technologiczny obróbki podstawionego składu 

z kruszywem w Turznie wynosi 993 minuty a realna zdolność przeróbcza 

układu torowego to jeden pociąg na dobę Obiekt kolejowy znajduje się na 

południowy-wschód od centrum miejscowości. Na północ od dworca 

w odległości około 500 m biegnie droga wojewódzka nr 646 a dalej za tą 

trasa znajduje się nowo wybudowany wiadukt autostrady A1 [5, III, IV]. 

 

Tabela 5.67 Dane techniczne punktu wyładunkowego Turzno [10, VII] 

Nazwa punktu: TURZNO Główna linia kolejowa: 353 

Numer toru 5 

 

Położenie przy: placu 

Rodzaj rampy brak 

Powierzchnia [m2] 3 000 

Długość użyteczna 

toru [m] 
850 

Długość frontu 

ładunkowego [m] 
500 

Uwagi: Brak informacji o sprawnym oświetleniu, dane podane w przybliżeniu 

 

 Wąbrzeźno 

 

Wąbrzeźno to jedyny punkt ładunkowy leżący na linii kolejowej nr 353 

w powiecie wąbrzeskim. Jest to stacja węzłowa, od której odgałęzia się 

obecnie nieczynna linia kolejowa nr 264 do centrum miasta (zły stan 

techniczny). Opisywany punkt kolejowy umiejscowiony jest pomiędzy 

miastem a wsią Wałycz. W kierunku północnym od dworca tory kolejowe 

przecina droga wojewódzka nr 534 (trasa dojazdu wynosi około 0,3 km). 
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Sieć kolejowa na terenie stacji jest rozbudowana - oprócz torów głównych 

i bocznych odchodzą stąd bocznice do elewatorów zbożowych i firmy 

dystrybuującej nawozy. Pomiędzy dworcem a sporym magazynem znajduje 

się utwardzony plac ładunkowy, który obsługują dwa tory boczne. Mają one 

ograniczony front ładunkowy. Planowany sumaryczny czas technologiczny 

obróbki podstawionego składu z kruszywem w Wąbrzeźnie wynosi 

993 minuty [5, III, IV]. 

 

Tabela 5.68 Dane techniczne punktu wyładunkowego Wąbrzeźno [10, VII] 

Nazwa punktu: WĄBRZEŹNO Główna linia kolejowa: 353 

Numer toru 8 brak danych 

 

Położenie przy: placu placu 

Rodzaj rampy brak brak 

Powierzchnia [m2] 2 124 2 124 

Długość użyteczna 

toru [m] 
237 330 

Długość frontu 

ładunkowego [m] 
177 250 

Uwagi: 
Brak oświetlenia, dane dla toru bez 

numeru podane w przybliżeniu 

 

 Jasiniec Białe Błota 

 

Jasiniec Białe Błota to niewielka przelotowa stacja leżąca na czynnym 

odcinku linii kolejowej nr 356 (Szubin - Bydgoszcz Główna). Punkt 

ładunkowy znajduje się na zachód od zabudowań. Obok stacji kolejowej 

(około 0,5 km) wybudowany został węzeł drogowy "Białe Błota", na którym 

krzyżują się drogi nr 5, 25 i 223. Infrastruktura kolejowa na terenie obiektu 

wygląda na nieużywaną. Większość torów bocznych po przeciwnej stronie 

dworca jest porośnięta gęstą trawą i młodymi krzewami, natomiast plac 

ładunkowy zajęty jest w większej części przez złomowisko. Po dokonaniu 

prac porządkowych na stacji planowany sumaryczny czas technologiczny 

obróbki podstawionego składu z kruszywem wyniesie 560 min z realną 

zdolnością przeróbczą układu torowego - 1 pociąg na dobę [5, III, IV]. 
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Tabela 5.69 Dane techniczne punktu wyład. Jasiniec Białe Błota [10, II] 

Nazwa punktu: JASINIEC BIAŁE BŁOTA Główna linia kolejowa: 356 

Numer toru 3 3b 

 

Położenie przy: placu placu 

Rodzaj rampy brak brak 

Powierzchnia [m2] 120 120 

Długość użyteczna 

toru [m] 
311 22 

Długość frontu 

ładunkowego [m] 
30 30 

Uwagi: Brak oświetlenia 

 

5.2.2.3. Punkty prognostyczne 

 

 Skępe 

 

Skępe to niewielka przelotowa stacja prognostyczna leżąca na linii 

kolejowej nr 27 w powiecie lipnowskim. Punkt ładunkowy leży 

w południowo centralnej części miasta. Przez obiekt stacyjny przebiegają 

3 tory główne. Do obsługi ruchu towarowego służy bocznica poprowadzona 

wzdłuż bocznej rampy i kończąca się na magazynie. Obok składowiska 

funkcjonuje zakład produkujący beton, do którego kiedyś biegł drugi tor 

boczny. Na północ od stacji, w odległości około 0,6 km biegnie droga 

krajowa nr 10. Dojechać do niej można od zachodniej strony ulicą Rybińską 

i Zachodnią a od strony wschodniej ulicą Kolejową i Przemysłową [III, IV]. 

 

Tabela 5.70 Dane techniczne punktu prognostycznego Skępe [II] 

Nazwa punktu: SKĘPE Główna linia kolejowa: 27 

Numer 

toru 

Położenie 

przy: 

Rodzaj 

rampy 

Powierzchnia 

[m2] 

Dł. użyteczna 

toru [m] 

Długość frontu 

ład. [m] 

4 rampie boczna 9 000 680 480 

Uwagi: Brak informacji o sprawnym oświetleniu, dane podane w przybliżeniu 
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 Rypin 

 

Rypin to kolejna przelotowa stacja prognostyczna, która w przyszłości 

może pełnić funkcję załadunkowo-wyładunkową. Leży ona na jednotorowej 

linii towarowej nr 33 w północno-zachodniej części miasta. Obok punktu 

ładunkowe w odległości około 0,6 km przebiega droga wojewódzka nr 563, 

do której można dojechać na dwa sposoby. Pierwszym jadąc ulicą 

Dworcową lub drugim "na skróty" poruszając się po nieutwardzonej trasie 

biegnącej wzdłuż torów. Oprócz tego kierując się w stronę centrum miasta 

dotrzeć można do ronda, na którym spotykają się aż 3 drogi wojewódzkie 

(DW nr 557, 560 i 563). Infrastruktura kolejowa na stacji składa się paru 

torów głównych i bocznych. Dwa z nich biegną wzdłuż brukowanego placu 

ładunkowego, obok którego znajduje się baza paliwowa, dawny magazyn 

i dworzec [III, IV]. 

 

Tabela 5.71 Dane techniczne punktu prognostycznego Rypin [10, VII] 

Nazwa punktu: RYPIN Główna linia kolejowa: 33 

Numer toru 6 brak danych 

 

Położenie przy: placu placu 

Rodzaj rampy brak brak 

Powierzchnia [m2] 1 041 1 041 

Długość użyteczna 

toru [m] 
549 315 

Długość frontu 

ładunkowego [m] 
344 260 

Uwagi: 
Brak oświetlenia, dane dla toru bez 

numeru podane w przybliżeniu  

 



 

173 

 Piotrków Kujawski 

 

Piotrków Kujawski to przelotowa stacja prognostyczna, która leży na 

magistrali kolejowej C-E 65 (linia kolejowa nr 131). Jest to jedyny  

punkt ładunkowy zlokalizowany w powiecie radziejowskim, który 

w rzeczywistości leży w dość sporej odległości od miasta zaraz obok wsi 

Zborowiec. Obok obiektu przebiegają dwie drogi wojewódzkie, które 

spotykają się w Piotrkowie Kujawskim. Na południe od ładowni jest to trasa 

nr 267 a na zachód droga nr 266. Stacja ma rozbudowaną sieć torową, mimo 

że jest tylko przystankiem przelotowym. Wagony towarowe rozładować lub 

załadować można na dwóch torach bocznych, które poprowadzone są 

wzdłuż obszernych placów ładunkowych [III, IV]. 

 

Tabela 5.72 Dane techniczne punktu prognostycznego  

Piotrków Kujawski [10, VII] 

Nazwa punktu: PIOTRKÓW KUJAWSKI Główna linia kolejowa: 131 

Numer toru 8 28 

 

Położenie przy: placu placu 

Rodzaj rampy brak brak 

Powierzchnia [m2] 3 108 2 400 

Długość użyteczna 

toru [m] 
442 122 

Długość frontu 

ładunkowego [m] 
255 255 

Uwagi: Brak oświetlenia 

 

 Jaksice 

 

Jaksice to jeden z trzech punktów prognostycznych w powiecie 

inowrocławskim. Przez tą niewielką stację węzłową przebiega linia kolejowa 

nr 131 (cześć magistrali C-E 65) oraz kończy swój bieg łącznica nr 741, 
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która umożliwia ominięcie Inowrocławia. Obok obiektu ładunkowego 

(ok. 0,6 km) i wzdłuż torów biegnie droga krajowa nr 25. Stacja w Jaksicach 

posiada po 4 tory główne i boczne. Oprócz tego od północnej głowicy 

rozjazdowej odgałęzia się bocznica kolejowa do cukrowni w Turznie. 

Wszystkie tory boczne wraz z bocznicą biegną do zakładu cukrowniczego, 

wyglądają na oddawana nieużywane (są porośnięte gęstą trawą  

a w niektórych miejscach nawet krzakami). Plac ładunkowy, który jest 

obsługiwany przez najbardziej skrajny tor boczny, także jest w złym stanie 

technicznym. Przed oddaniem ładowni do użytku cały teren wymaga 

wstępnych prac porządkowych [III, IV]. 

 

Tabela 5.73 Dane techniczne punktu prognostycznego Jaksice [10, VII] 

Nazwa punktu: JAKSICE Główna linia kolejowa: 131 

Numer toru 12 

 

Położenie przy: placu 

Rodzaj rampy brak 

Powierzchnia [m2] 1 300 

Długość użyteczna 

toru [m] 
480 

Długość frontu 

ładunkowego [m] 
120 

Uwagi: Brak oświetlenia, informacje podane w przybliżeniu 

 

 Laskowice Pomorskie 

 

Obiekt w Laskowicach to stacja węzłowa, przez którą przebiega linia 

kolejowa nr 131, 208 i rozpoczynająca się linia nr 215 biegnąca w stronę 

Bąka. Jest to punkt prognostyczny. Do obsługi składów towarowych obiekt 

ten posiada rozbudowaną infrastrukturę ładunkową. Utwardzony płytami 

betonowymi plac ładunkowy znajduje się obok dworca kolejowego i jest 
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obsługiwany przez dwa tory boczne. Poza tym na wschód od głównego 

torowiska odchodzi szereg bocznic biegnących w stronę warsztatów, 

magazynu, lokomotywowni, dwóch ramp oraz dwóch suwnic. Stan torów na 

stacji jest dobry. Jeśli chodzi o położenie ładowni to leży ona we wschodniej 

części miejscowości zaraz obok jeziora Jaskowickiego w powiecie 

świeckim. Ponadto w bliskim sąsiedztwie (ok. 200 m) dworca kolejowego 

przebiega droga wojewódzka nr 272 [III, IV]. 

 

Tabela 5.74 Dane techniczne punktu prognostycznego  

Laskowice Pom. [10, VII] 

Nazwa punktu: LASKOWICE POMORSKIE Gł. linia kolejowa: 131 

Numer 

toru 

Położenie 

przy: 

Rodzaj 

rampy 

Powierzchnia 

[m2] 

Długość 

użyteczna 

toru [m] 

Długość 

frontu 

ład. [m] 

 

10 placu brak 2 392 213 145 

brak 

danych 
placu brak 2 392 310 205 

brak 

danych 
rampie boczna 

7 700 - 

z zabudową 
530 290 

brak 

danych 
rampie boczna 

7 700 - 

z zabudową 
460 290 

brak 

danych 
rampie boczna 2 900 

brak 

danych 
220 

Uwagi: Brak oświetlenia, precyzyjne podane dane tylko dla toru nr 10 

 

 Wierzchucin 

 

Wierzchucin to węzłowa stacja kolejowa położona na obszarze Borów 

Tucholskich w powiecie tucholskim. W miejscu tym spotykają się dwie 

jednotorowe linie kolejowe nr 201 i 208. Stacja po przebudowie linii nr 208, 

jaka miała miejsce w okresie międzywojennym, posiada nietypowy, 

widłowy układ torowy. Składa się on z 3 torów głównych w czyści 

bydgoskiej (linia 201) i dwóch torów głównych w części laskowickiej (linia 

208). Pomiędzy nimi znajdują się tory boczne, dworzec, magazyn, 

utwardzony plac składowy i inne elementy infrastruktury ładunkowej. Stan 

techniczny torów jest dobry a cały teren jest oświetlony i uporządkowany. 

Wadą punktu ładunkowego jest jego położenie względem głównej drogi 

tranzytowej, po której mogą bez ograniczeń poruszać się ciężarówki. 

Najbliższa tego typu trasa to droga wojewódzka 239, która znajduję się 

w odległości 6,6 km [III, IV]. 
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Tabela 5.75 Dane techniczne punktu prognostycznego Wierzchucin [10, VII] 

Nazwa punktu: WIERZCHUCIN Główna linia kolejowa: 201 

Numer toru 29 31 

 

Położenie przy: placu placu 

Rodzaj rampy brak brak 

Powierzchnia [m2] 1 047 1 047 

Długość użyteczna 

toru [m] 
252 127 

Długość frontu 

ładunkowego [m] 
150 127 

Uwagi: Brak 

 

 Barcin 

 

Barcin to obecnie ostatnia czynna stacja towarowa na linii kolejowej 

nr 206 jadąc od strony Inowrocławia w kierunku zachodnim (ruch kolejowy 

dalej do Żnina jest zaniechany). Dawniej odgałęziała się stąd linia  

kolejowa do Mogilna, którą w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku 

zlikwidowano. Mimo rozbudowanej infrastruktury kolejowej obiekt ten 

wygląda na opuszczony i od wielu lat nieużywany. Tory i perony porasta 

bujna roślinność. Poza tym w fatalnym stanie przedstawiają się zabudowania 

- między innymi magazyn ekspedycji towarowej. Po wcześniejszym 

oczyszczeniu torowiska i dokonaniu prac konserwacyjnych do obsługi 

wagonów towarowych posłużyć może najbliżej położony względem 

dawnego dworca tor boczny. Biegnie on wzdłuż nieutwardzonego placu.  

Na zachód od ładowni zlokalizowana jest droga wojewódzka nr 254. 

Dojechać do niej można ulicą Dworcową (prosta trasa o długości 300 m). 

Jadąc tą samą ulicą, ale w przeciwną stronę dotrzeć można do drugiej  

drogi nr 251 [III, IV]. 
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Tabela 5.76 Dane techniczne punktu prognostycznego Barcin [10, II] 

Nazwa punktu: BARCIN Główna linia kolejowa: 206 

Numer toru 3 

 

Położenie przy: placu 

Rodzaj rampy brak 

Powierzchnia 

[m2] 
2 000 

Dł. użyteczna 

toru [m] 
570 

Długość frontu 

ład. [m] 
252 

Uwagi: Brak oświetlenia 

 

 Grudziądz Owczarki 

 

Kolejnym punktem prognostycznym jest przelotowa stacja Grudziądz 

Owczarki (część miasta Grudziądz zlokalizowana na północy-wschód od 

centrum), przez którą przebiega jednotorowa linia kolejowa nr 207. Jest to 

jedyny obiekt na terenie miasta, który wyposażony jest w elektryczne 

napędy zwrotnicowe (stan na 07.2012 r.) Przez punkt przebiegają 2 tory 

główne, które umożliwiają krzyżowanie się pociągów oraz jeden tor  

boczny do obsługi wagonów towarowych. Tor ten oraz plac ładunkowy 

zlokalizowane są na przeciwko dworca. Poza tym na zdjęciach satelitarnych 

większa połowa placu zajęta jest przez skład węgla. Największą zaletą 

ładowni z pewnością jest jej bezpośrednie połączenie z drogą wojewódzką 

nr 547, która łączy się z trasą krajową nr 16 [III, IV]. 

 

Tabela 5.77 Dane techniczne punktu prognostycznego  

Grudziądz Owczarki [10, VII] 

Nazwa punktu: GRUDZIĄDZ OWCZARKI Główna linia kolejowa: 207 

Numer toru 5 

 

Położenie przy: placu 

Rodzaj rampy brak 

Powierzchnia [m2] 2 280 

Długość użyteczna toru [m] 374 

Długość frontu ładunkowego [m] 335 

Uwagi: Brak oświetlenia 
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 Janowiec Wielkopolski 

 

Janowiec Wielkopolski to najbardziej wysunięta na południowy-zachód 

stacja prognostyczna w województwie kujawsko-pomorskim (powiat 

żniński). Do połowy lat 90. ubiegłego wieku pełniła ona funkcję stacji 

węzłowej. Obecnie czynna jest tylko jedna linia kolejowa nr 281  

(linia nr 385 w kierunku miejscowości Skoki jest nieprzejezdna i została 

wykreślona z wykazu D29). Infrastruktura kolejowa w Janowcu jest 

rozbudowa. W skład sieci wchodzą tory główne, manewrowe i boczne. Stan 

techniczny torów jest niezadowalający (torowisko zaczyna powoli 

korodować a podtorze pokrywa się szatą roślinną). Do obsługi wagonów 

towarowych służą 2 tory boczne, które obsługują rampę i plac ładunkowy. 

Punkty eksploatacyjne zlokalizowane są zaraz obok dworca. Ponadto plac 

ładunkowy jest utwardzony i w połowie zajęty przez skład opału. Wadą 

stacji jest jej lokalizacja względem głównych dróg tranzytowych. Dojazd do 

najbliższej drogi wojewódzkiej nr 251 wynosi ponad 11,7 km i jest 

najdłuższym odcinkiem do pokonania ze wszystkich stacji w woj. [III, IV]. 

 

Tabela 5.78 Dane techniczne punktu prognostycznego  

Janowiec Wlkp [10, VII] 

Nazwa punktu: JANOWIEC WIELKOPOLSKI Główna linia kolejowa: 281 

Numer toru Położenie przy: Rodzaj rampy 
Powierzchnia 

[m2] 

Dł. użyteczna 

toru [m] 

Długość frontu 

ład. [m] 

3 placu brak 4 140 288 280 

brak danych rampie czołowo-boczna 260 70 5 i 22 

Uwagi: Brak informacji o oświetleniu 
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 Mrocza 

 

Mrocza to następna niewielka stacja przelotowa pomiędzy Nakłem nad 

Notecią a Więcborkiem na linii kolejowej nr 281. Prognostyczny punkt 

ładunkowy leży 2,0 km na północny-zachód od centrum miejscowości 

w powiecie nakielskim. Niedaleko stacji (ok. 1,9 km) biegnie droga 

wojewódzka nr 241, która przecina tory kolejowe od strony południowej. 

Infrastruktura kolejowa na terenie Mroczy jest nie rozbudowana. Do obsługi 

wagonów służą 2 tory boczne. Prowadzą one do utwardzonej drogi 

ładunkowej, która biegnie w stronę dworca. Łączy ona ze sobą ulicę 30-lecia 

LWP z ulicą Czereśniową [III, IV]. 

 

Tabela 5.79 Dane techniczne punktu prognostycznego Mrocza [10, VII] 

Nazwa punktu: MROCZA Główna linia kolejowa: 281 

Numer toru 3 13 

 

Położenie przy: 
placu  

(dr. ładunkowej) 

placu  

(dr. ładunkowej 

Rodzaj rampy brak brak 

Powierzchnia [m2] 2 400 2 400 

Długość użyteczna 

toru [m] 
530 65 

Długość frontu 

ładunkowego [m] 
200 200 

Uwagi: Brak oświetlenia 

 

 Sępólno Krajeńskie 

 

Sępólno Krajeńskie to przelotowa stacja prognostyczna, która leży na 

linii kolejowej na 281 w stronę Chojnic. Jest to jedyny punkt ładunkowy 

zlokalizowany w powiecie sępoleńskim. Stacja zlokalizowana jest 

w północno-zachodniej części miasta. Obok obiektu (na zachód i południe) 

przebiegają dwie główne drogi, które spotykają na rondzie. Do trasy 

wojewódzkiej nr 241 dojechać można ul. Kolejową (ok. 300 m) a do drogi 

krajowej ul. Sportową (ok. 500 m). Stacja ma rozbudowaną sieć torową, 
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mimo że jest tylko przystankiem przelotowym. Wagony towarowe 

rozładować lub załadować można na dwóch torach bocznych, które 

prowadzą do placów ładunkowych. Oba obiekty są nie oświetlone i jedynym 

źródłem światła mogą być latarnie postawione koło dworca i nieczynnego 

magazynu. Cała teren wokół ładowni wygląda na nie używany i wymaga 

wstępnych prac przygotowawczych i konserwacyjnych przed jego 

ponownym użytkowaniem [III, IV]. 

 

Tabela 5.80 Dane techniczne punktu prognostycznego  

Sępólno Krajeńskie [10, VII] 

Nazwa punktu: SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE Główna linia kolejowa: 281 

Numer toru 2 4 

 

Położenie przy: placu placu 

Rodzaj rampy brak brak 

Powierzchnia [m2] 2 400 440 

Długość użyteczna 

toru [m] 
507 57 

Długość frontu 

ładunkowego [m] 
200 200 

Uwagi: Brak oświetlenia  

 

 Janikowo 

 

Obiekt w Janikowie to rozbudowana stacja towarowo-pasażerska przed 

Inowrocławiem leżąca na linii kolejowej nr 353. Jest to punkt prognostyczny 

przeznaczony pod załadunek lub rozładunek składów towarowych 

transportujących kruszywo łamane pod budowę. Przez stację w Janikowie 

przebiega szereg torów głównych, bocznych i manewrowych. Poza tym 

odchodzą stąd dwie bocznice do pobliskich fabryk (cukrowni i zakładów 
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sodowych), przez co ruch towarowy jest intensywny. Do obsługi wagonów 

służy jeden tor boczny zlokalizowany za dworcem wzdłuż placu 

ładunkowego i nieczynnej rampy czołowo-bocznej. Stan techniczny 

torowiska wokół ładowni jest dobry. W promieniu około 2,7 km od  

stacji przebiega droga wojewódzka nr 255. Dojechać do niej można  

ulicą 1 Maja i Powstańców Wielkopolskich kierując się w stronę jeziora 

Pakoskiego [III, IV]. 

 

Tabela 5.81 Dane techniczne punktu prognostycznego Janikowo [10, VII] 

Nazwa punktu: JANIKOWO Główna linia kolejowa: 353 

Numer toru 5 

 

Położenie przy: placu  

Rodzaj rampy brak 

Powierzchnia [m2] 3 042 

Długość użyteczna 

toru [m] 
794 

Długość frontu 

ładunkowego [m] 
270 

Uwagi: Brak oświetlenia 

 

 Więcławice 

 

Więcławice to jedna z trzech stacji pośrednich położonych na odcinku 

Inowrocław - Toruń Główny (linia kolejowa nr 353). Jest to obiekt 

prognostyczny. Przez przyszłą ładownię przebiega 5 torów głównych oraz 

jeden tor boczny. Prowadzi on do rozległej rampy ładunkowej, która 

zlokalizowana jest na przeciwko nastawni. Od toru nr 19 odgałęzia się 

dodatkowo bocznica, która prowadzi do jednostki wojskowej (bazy 

paliwowej). Wyjazd z torów dodatkowych w kierunku Wierzchosławic 

zabezpieczony jest żeberkami ochronnymi (tor nr 13 i 14) a przed peronami 

stacyjnymi znajduje się trapezowe przejście rozjazdowe. Poza tym od samej 

stacji odchodzi droga wojewódzka nr 400, która wiedzie w stronę trasy 

krajowej nr 15 [III, IV]. 
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Tabela 5.82 Dane techniczne punktu prognostycznego Więcławice [10, VII] 

Nazwa punktu: WIĘCŁAWICE Główna linia kolejowa: 353 

Numer toru 19 

 

Położenie przy: rampie 

Rodzaj rampy czołowo-boczna 

Powierzchnia [m2] 770 

Długość użyteczna 

toru [m] 
240 

Długość frontu 

ładunkowego [m] 
110 

Uwagi: 

Brak oświetlenia, 

dane podane 

w przybliżeniu 

 

 Jabłonowo Pomorskie 

 

Jabłonowo to najbardziej wysunięta na północny-zachód stacja węzłowa 

leżąca na terenie powiatu brodnickiego. Krzyżują się na niej dwie czynne 

linie kolejowe nr 353 (Poznań Wschód - Skandawa), nr 208 (Działdowo - 

Chojnice) oraz rozebrana już linia nr 232 do miejscowości Prabuty. Sieć 

kolejowa na terenie punktu ładunkowego jest rozbudowana. Składa się 

z kilku torów głównych, manewrowych oraz bocznych. Do obsługi 

wagonów z kruszywem służy jeden tor poprowadzony wzdłuż drogi 

ładunkowej i rampy. Ponadto na teranie obiektu znajduje się budynek 

ekspedycji towarowej oraz drugi plac, po którym jeździ suwnica. Na 

południowy-zachód od stacji biegnie droga wojewódzka nr 543. Żeby do 

niej dojechać trzeba przejechać przez centrum miasta. Długość trasy wynosi 

ponad 900 m [III, IV]. 

 

Tabela 5.83 Dane techniczne punktu prognostycznego Jabłonowo Pom. [II] 

Nazwa punktu: JABŁONOWO POMORSKIE Główna linia kolejowa: 353 

Numer toru brak danych 

 

Położenie przy: 
placu (drodze 

ład.) i rampie 

Rodzaj rampy boczna 

Powierzchnia 

[m2] 
brak danych 

Dł. użyteczna 

toru [m] 
570 

Długość frontu 

ład. [m] 
brak danych 

Uwagi: Brak informacji o oświetleniu 
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  5.3. Charakterystyka infrastruktury transportu wodnego 

 

Transport wodny śródlądowy jest jedną z najtańszych i najbardziej 

przyjaznych środowisku gałęzi transportu. Charakteryzuje się on małym 

zużyciem energii (stosunek zużycia energii do pracy przewozowej wynosi 

1/10); niską emisją zanieczyszczeń powietrza i wody; niskimi kosztami 

zewnętrznymi i małą ilością wypadków [14]. 

Na podstawie obliczeń Komisji Europejskiej z 2002 roku transport 

wodny jest najkorzystniejszą gałęzią transportu (poza przybrzeżnym 

transportem morskim) ze względu na koszty zewnętrzne [14]. 

Zalety transportu wodnego syntetycznie ilustruje porównanie 

kosztów zewnętrznych transportu wodnego (przyjętego jako baza = 1) 

z samochodowym i kolejowym: dla hałasu wynoszą one odpowiednio 1, 70 

i 87; dla wypadków 1, 178 i 12; dla zanieczyszczenia powietrza 1, 7  

i brak danych dla kolei. W przeliczeniu na 1000 tono-kilometrów koszty 

zewnętrzne wynoszą odpowiednio: poniżej 5,00 ; 24,12 i 12,35 euro [14]. 

Wisła - długość Wisły żeglownej wynosi 941,3 km, zerowy kilometr 

przyjmuje się przy ujściu rzeki Przemszy. Na terenie regionu drogą  

wodną Wisły do km 684 we Włocławku (ok. 21 km w Kujawsko-

Pomorskim) zarządza RZGW Warszawa a dalej (poniżej 684 km) RZGW 

Gdańsk [14, X, XII]. 

Poszczególne odcinki drogi wodnej Wisły mają różne klasy żeglugowe: 

 od Płocka do stopnia wodnego Włocławek (55 km) - klasa Va 

(około 21 km w regionie); 

 od stopnia wodnego Włocławek do ujścia rzeki Tążyny (43 km) - 

klasa Ib; 

 od ujścia rzeki Tążyny do Nogatu (168,1 km w tym km w regionie) 

- klasa II [14]. 

Wisła od km 684 do Torunia (km 718) pomimo zakwalifikowania  

do klasy Ib o znaczeniu regionalnym, nie spełnia wymagań w zakresie 

głębokości tranzytowej. Gwarancja wymaganej dla tej klasy głębokości 

tranzytowej wynosi 5% całego okresu nawigacyjnego. Głębokości 

tranzytowe w odniesieniu do wody średniej wynoszą odcinkami  

1,2 m. W czasie niżówek głębokości spadają poniżej 1,0 m. Nawigacja 

w korycie rzeki jest bardzo trudna. Tranzyt jednostek pływających na 

odcinku Wisły od kilometra 684 do kilometra 718 może odbywać się 

praktycznie tylko przy zwiększonym zrzucie wody przez tamę we 

Włocławku [14, IX]. 

Wisła od Torunia km 718 do Portu Tczew (km 910) pozostaje w klasie II 

drogi wodnej o znaczeniu regionalnym. Spełnia wymagania co do szerokości 
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szlaku żeglownego (30 m), minimalnego promienia łuków (300 m) oraz 

minimalnego prześwitu pod mostami ponad WWŻ (3,0 m). Jednakże ma 

ograniczoną głębokość tranzytową do 1,4 m. Gwarancja wymaganej dla tej 

klasy głębokości tranzytowej (1,8 m) wynosi do 10% całego okresu 

nawigacyjnego. Duża część ostróg na tym odcinku jest zniszczona,  

nurt meandruje w korycie rzeki, w którym występują liczne piaszczyste 

łachy [14, IX, X]. 

Na Wiśle w regionie kujawsko-pomorskim znajdują się następujące 

porty rzeczne: 

 Port we Włocławku, który dysponuje nabrzeżami o długości 

przeładunkowej 300 m, placami składowymi o powierzchni 6 000 m2 

oraz magazynami o powierzchni 3 400 m2, głębokość portu wynosi  

3-4 m. Ponadto we Włocławku znajdują się nabrzeża (inne obiekty 

infrastruktury rzecznej) o długości przeładunkowej 60,8 m. Przyległe 

place składowe mają powierzchnię 2 500 m2, zaś głębokość rzeki 

wzdłuż nabrzeży wynosi 1,2 - 1,7 m [14]; 

 Porty rzeczne w Toruniu: 

 Port Drzewny zlokalizowany jest 6 km na zachód od Torunia, 

w 744,5 km biegu Wisły (największa odnoga Wisły w okolicach 

Torunia), posiada 4 przystanie i jest największym tego typu 

obiektem na Wiśle. Długość basenu wynosi 1 800 m, a szerokość od 

350 do 390 m. Kanał wpływu do portu ma długość ok. 1,5 kilometra 

i szerokość od 60 do 70 m. Jego łączna powierzchnia przy średnich 

stanach wody wynosi ok. 71 ha a głębokość 250 m. Dziś korzystają 

z niego wioślarze, kajakarze i żeglarze - przy porcie powstał hotel 

i ośrodek rekreacyjno - wypoczynkowy oraz Uczniowski Klub 

Żeglarski "Wiking"; 

 Port Zimowy - wykopany sztucznie o powierzchni basenu 

portowego wynoszącej około 5 ha, największa przystań barek i łodzi 

w Toruniu. Długość przeładunkowa nabrzeży wynosi 126 m 

a powierzchnia placów składowych 4 000 m2. Ponadto port 

sportowo-rekreacyjny AZS i port Budowlani (brak bliższych 

danych); 

 Port Chełmno - długość nabrzeża wynosi 86,5 m, zaś głębokość 

waha się od 1,0 do 1,6 m; 

 Port Grudziądz - długość nabrzeża wynosi 300 m, zaś głębokość 

waha się od 0,4 do 0,6 m [14]. 

 Inne istniejące nabrzeża na Wiśle: 

 Toruń (km 730): długość przeładunkowa nabrzeża wynosi 15 m; 

powierzchnia placów składowych 7 000 m2, zaś głębokość 2 -2,5 m; 
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 Toruń (km 735): długość przeładunkowa nabrzeża wynosi 120 m; 

powierzchnia placów składowych 3 000 m2, zaś głębokość 2 -2,5 m; 

 Solec Kujawski (km 763): długość przeładunkowa nabrzeża wynosi 

60 m; powierzchnia placów składowych 3 000 m2, zaś głębokość  

2 - 2,5 m; 

 Bydgoszcz (elewator, km 773,27): długość przeładunkowa nabrzeża 

wynosi 246 m, zaś głębokość 1,2 - 1,5 m; 

 Bydgoszcz (Fordon, km 774,9): powierzchnia placów składowych 

3.000 m2, zaś głębokość 2 - 2,5 m; 

 Głogówko (km 807): długość przeładunkowa nabrzeży wynosi 

60 m; powierzchnia placów składowych 1 200 m2, zaś głębokość  

1,2 - 1,5 m; 

 Grudziądz (km 834,9): długość ogólna nabrzeża wynosi 550 m; 

powierzchnia placów składowych 1 000 m2, zaś głębokość  

0,4 - 0,6 m [14]. 

Rzeka Brda skanalizowana - stanowi fragment połączenia wodnego 

Odra-Wisła od ujścia Wisły do połączenia z Kanałem Bydgoskim. Stanowi 

II klasę drogi wodnej i jej długość wynosi 14,4 km (od 0,0 do 14,4 km). 

Maksymalne zanurzenie jest ograniczone do 1,4 m [14, IX, X]. 

Kanał Bydgoski - długość wynosi 24,5 km, klasa drogi wodnej II. Kanał 

zarządzany jest przez RZGW Poznań, zaś na początkowym odcinku 0,4 km 

(od śluzy Okole) przez RZGW Gdańsk. Parametry Kanału dla klasy II są 

z reguły spełnione za wyjątkiem głębokości tranzytowej wynoszącej 

w niektórych miejscach 1,6 - 1,8 m zamiast 2,2 m oraz promienia łuku na 

odcinku Osowa Góra – Józefinki (310 m) [14, IX, X, XI]. 

Długość sezonu żeglugowego zależy przede wszystkim od warunków 

hydrometeorologicznych. Kanał Bydgoski zasilają wody Górnej Noteci. 

Problemem utrudniającym żeglugę jest zamulanie i zarastanie dna i brzegu 

szlaku roślinnością wodną. Ponadto Kanał Bydgoski został wybudowany 

pod koniec XVIII wieku i jest wpisany do rejestru zabytków [14, IX, X, XI]. 

Jezioro Gopło - szlak żeglowny na Jeziorze Gopło, o długości 27,5 km, 

(od 32,0 do 59,5 km) zaliczony został do III klasy drogi wodnej i wchodzi 

w skład tzw. pętli wielkopolski. Posiada głębokości tranzytowe wymagane 

dla tej klasy (2,2 m), ale nie jest w pełni oznakowany [14]. 

Noteć górna skanalizowana - prowadzi z Jeziora Gopło do połączenia 

z Kanałem Górnonoteckim (59,5 – 121,6 km drogi wodnej) i wraz 

z Kanałem Górnonoteckim ma długość 87,1 km. Droga wodna nie posiada 

pełnych parametrów klasy Ia (głębokość 0,8 do 1,2 m) [14]. 

Kanał Górnonotecki - (121,6 – 146,6 km drogi wodnej) jest kanałem 

sztucznym łączącym Noteć górną z Kanałem Bydgoskim (zaopatrując go 
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w wodę) i wchodzi w skład tzw. pętli wielkopolski. Zaliczony do klasy Ia 

drogi wodnej. Posiada szerokość 15 - 20 metrów i 6 śluz żeglugowych. 

Głębokość tranzytowa lokalnie nie jest spełniona (wynosi 0,8 do 1,2 m) [14]. 

Noteć Dolna - odcinek skanalizowany od Kanału Bydgoskiego  

(od 38,9 km) do Krzyża liczy 137,3 km, w tym do granicy woj. około 22 km 

i zaliczony został do klasy Ib. Posiada 14 stopni wodnych pokonujących 

spad wynoszący 26,93 m. Szerokość szlaku żeglownego wynosi od 25 m do  

30 m. Głębokości tranzytowe wahają się od 1,20 do 1,60 m w zależności od 

poziomu piętrzenia. Okres nawigacji: trwa od marca do grudnia [14, IX, XI]. 

Międzynarodowa Droga Wodna (MDW) E-70 (Holandia-Rosja) na 

polskim odcinku przebiega od kanału Odra-Hawela przez rz. Odrę do 

Kostrzyna, gdzie łączy się z połączeniem wodnym Odra-Wisła. Szlak ten 

prowadzi Wartą, Notecią, Kanałem Bydgoskim i Brdą, aż do Wisły 

(294 km). Następnie Wisłą, Nogatem i Zalewem Wiślanym (114 km) do 

granicy z Rosją. Polski odcinek drogi E-70 można warunkowo zaliczyć do 

II klasy żeglugowej [14]. 

Rzeczywista szerokość szlaku wodnego Odra -Wisła waha się od 25 do 

65 m, minimalne promienie łuków wynoszą 130 - 310 m, a minimalne 

prześwity pod mostami to 3,4 - 4,0 m. Gwarantowane głębokości tej trasy 

wynoszą 1,1 - 1,8 m, a graniczna dozwolona prędkość statków – 8 km/h. 

Spośród 22 stopni wodnych, tylko Czersko Polskie w Bydgoszczy – jest 

stopniem nowym (z 1999 r.) a pozostałe 21 śluz to obiekty z przełomu XIX 

i XX wieku [14]. 

Droga wodna E-70 jest potencjalnie w stanie przejąć część ładunków 

przewożonych transportem drogowym w relacjach między Europą 

Zachodnią a obwodem Kaliningradzkim (droga krajowa nr 6), Ukrainą 

(droga krajowa nr 2), a także część przewozów między Szczecinem, 

Świnoujściem, Gdynią i Gdańskiem, a leżącymi wzdłuż MDW E-70 

miastami: Gorzowem Wielkopolskim, Piłą, Bydgoszczą i Grudziądzem. 

Większość połączenia wodnego Wisła – Odra znajduje się w obszarach 

Natura 2000, co utrudnia potencjalne inwestycje [14]. 

Na Międzynarodowej Drodze Wodnej E-70, w Kujawsko-Pomorskim 

znajdują się następujące śródlądowe porty handlowe:  

 Port rzeczny w Bydgoszczy: port handlowy żeglugi śródlądowej, 

położony na rzece Brdzie. Należy do przedsiębiorstwa Żegluga 

Bydgoska. Obecnie w porcie przeładowuje się głównie kruszywo 

budowlane wydobywane z Wisły i transportowane do portu rzeką 

Brdą. Powierzchnia portu wynosi 13,3 ha, basenu portowego 4,5 ha, 

długość przeładunkowa nabrzeży wynosi 420 m; powierzchnia placów 

składowych 3 800 m2, zaś głębokość 2 - 2,5 m; 
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 Port BR Bydgoszcz: długość przeładunkowa nabrzeży wynosi 231 m; 

powierzchnia placów składowych 2 000 m2, powierzchnia magazynów 

1 300 m2, zaś głębokość od 2 do 2,5 metrów; 

 Port Drzewny w Bydgoszczy: służący do magazynowania drewna 

w okresie jego spławu na zachód drogą wodną Wisła-Odra oraz 

przerobu w miejscowych zakładach przemysłu drzewnego. Obecnie 

dolny odcinek Brdy w znacznie mniejszym stopniu jest użytkowany 

do magazynowania tratew drewnianych ze względu na likwidację 

wielu przedsiębiorstw przemysłu drzewnego. Port wewnętrzny 

o powierzchni 60 ha obecnie wykorzystywany jest do celów 

rekreacyjno-sportowych [14]. 

 Inne obiekty infrastruktury rzecznej - nabrzeża przeładunkowe: 

 Nakło nad Notecią (km 40; 40,1; 41,1): długość przeładunkowa 

nabrzeży wynosi 155 m; powierzchnia placów składowych 

4 000 m2, zaś głębokość przy nabrzeżach 1,4 - 1,6 m. W ramach 

rewitalizacji MDW E-70 planuje się m.in. budowę nowego portu 

w Nakle nad Notecią [14]. 

Spośród kilkudziesięciu portów i przeładowani eksploatowanych przed 

II wojną światową, przeładunki dokonywane są obecnie zaledwie w kilku 

portach rzeki Wisły i drogi wodnej Wisła-Odra znajdujących się na obszarze 

województwa kujawsko-pomorskiego (Bydgoszcz, Chełmno, Grudziądz, 

Toruń). Szansą dla ożywienia działalności portów śródlądowych, które są 

zlokalizowane w pobliżu ważnych terminali kolejowych i drogowych, 

byłoby utworzenie centrów logistycznych zorientowanych na szybką 

dystrybucję, składowanie, magazynowanie i usługi pomocnicze [14]. 

W transporcie śródlądowym kluczowe są przewozy towarów masowych. 

Najważniejszymi rynkami są budownictwo i energetyka a wśród ładunków 

dominują materiały budowlane oraz paliwa stałe. Węgiel i kruszywa są na 

pierwszym miejscu tak w przewozach krajowych jak i zagranicznych, 

w przypadku węgla nie dotyczy to jednak Wisły [14]. 

Na Wiśle wraz z portami Trójmiasta głównym przewoźnikiem, który 

świadczy transport jest Żegluga Bydgoska Sp. z o.o., będąca sukcesorem 

spółki Żegluga Bydgoska – Odratrans S.A. przejętej w całości przez 

Odratrans S.A. we Wrocławiu. Jest właścicielem ponad 40 jednostek, na 

które składają się pontony, barki i pchacze. Podstawowym przedmiotem jej 

działalności są usługi transportowe i hydrotechniczne, wydobycie i sprzedaż 

kruszyw budowlanych oraz przewozy pasażerskie. Głównym źródłem 

dochodów spółki była sprzedaż na lokalnych rynkach w Bydgoszczy, 

Chełmnie, Kwidzynie i Malborku kruszyw pozyskiwanych z Wisły  

(500 tys. ton w 2008 roku) [14]. 
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Tabela 5.84 Wykaz wybranych portów i przystani w województwie kujawsko-pomorskim [14, IX] 

Nazwa portu/przystani Powiat Transport na rzece Uwagi 
Najbliższa 

dr. DK/DW 

Odległość od 

dr.DK/DW 

Bydgoszcz - Stary Fordon m. Bydgoszcz Wisła przystań rzeczna na Wiśle 256 0,1 

Chełmno (Popowska Kępa) chełmiński Wisła port i baza remontowa Żeglugi Bydgoskiej 245 0,4 

Ciechocinek aleksandrowski Wisła przystań, bliskie położenie względem budowy S5 266 3,1 

Dobiegniewo włocławski Wisła przystań -północny brzeg Wisły 62 0,3 

Dobrzyń nad Wisłą lipnowski Wisła przystań - północny brzeg Wisły 562 0,4 

Grudziądz - Port m. Grudziądz Wisła średniej wielkości port, jest też nabrzeże wojskowe 16 0,4 

Grudziądz - Żwirownia m. Grudziądz Wisła 
przystań prywatnej firmy transportującej kruszywo 

i wykonującej prace ziemne 
55 0,4 

Kruszwica inowrocławski Noteć / Jezioro Gopło niewielka przystań na jeziorze 62 0,4 

Łącko inowrocławski Noteć / Jezioro Mielno niewielka przystań na jeziorze 251 3,7 

Nakło nad Notecią nakielski Noteć/Kanał Bydgoski przystań na rzecze 241 0,1 

Port Bydgoszcz m. Bydgoszcz Brda/ Kanał Bydgoski/Wisła 
port śródlądowy i drzewny -największe i najnowocześniejsze 

obiekty w województwie 
80 0,3 

Port Włocławek m. Włocławek Wisła średniej wielkości port zlokalizowany przy zaporze 62 0,3 

Solec Kujawski bydgoski Wisła przystań na rzece 394 0,5 

Toruń - Port Drzewny m. Toruń Wisła jeden z większych obiektów na tym odcinku Wisły, nieczynny 80 1,3 

Toruń - Port Zimowy m. Toruń Wisła 
dawniej baza monitorów rzecznych, obecnie funkcjonuje 

jako stocznia remontowa 
91 0,9 

Włocławek - Port Zimowy m. Włocławek Wisła 
zimowisko statków i barek, nie funkcjonuje prawidłowo  

- niski poziom wody 
1 2,0 

Włocławek - Zakłady Azotowe m. Włocławek Wisła przystań przy azotowych zakładach chemicznych 1 3,2 

Zarzeczewo m. Włocławek Wisła marina / port żeglarski 562 2,7 

Złotowo inowrocławski Noteć / Jezioro Gopło niewielka przystań na jeziorze 62 8,1 
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6. Pokrycie zapotrzebowania w surowce skalne względem inwestycji 

 

6.1. Produkcja kruszywa naturalnego i łamanego w województwie 

 

W 2010 roku na terenie województwa kujawsko-pomorskiego czynnych 

było 147 kopalń, z których wydobywano kruszywo naturalne. Ich łączne 

zasoby geologiczne wynosiły 68,2 mln ton, przemysłowe 46,6 mln ton 

a wydobycie około 6,4 mln ton/rok. Produkcja piasków i żwirów na koniec 

danego roku rozkładała się następująco: 

 w 4 kopalniach powyżej 300 tys. ton/rok; 

 w 19 kopalniach od 51 do 300 tys. ton/rok; 

 w 124 kopalniach do 50 tys. ton/rok [17]. 

Wśród czynnych zakładów górniczych ponad 84% stanowiły kopalnie 

małe, które zaopatrywały przede wszystkim rynek lokalny. Uzupełnieniem 

kopalń wydobywających kruszywo piaskowo-żwirowe w regionie kujawsko-

pomorskim były dodatkowe 43 zagospodarowane złoża, w których 

prowadzono okresową eksploatację. Wydobycie na 16 z nich w roku 

poprzednim (2009) osiągnęło wartość 0,9 mln ton. Ich zasoby geologiczne 

i przemysłowe wynosiły odpowiednio - 11,3 i 4,9 mln ton. Łączny udział 

województwa w krajowym wydobyciu wahał się w przedziale od 2,8% do 

6,6% i był uzależniony od intensywności prowadzenia robót drogowych, 

gdzie zużywano w zmiennych ilościach produkowany piasek [17]. 

Wyróżniającymi się w 2010 roku przedsiębiorstwami górniczymi 

produkującymi asortyment żwirowo-piaskowy w obrębie województwa 

kujawsko-pomorskiego były dwie firmy: "Transpol" Kopalnia Kruszywa 

Zenon Poliński oraz Kopalnia Żwiru "Dźwierzno II". Ich udziały 

w wydobyciu oscylowały na poziomie 11-12%. Pierwsza z wymienionych 

firm prowadziła eksploatację na 3 złożach a jej produkcja w ostatnich kilku 

latach (2004-2010) nie spadała poniżej 170 tys. ton/rok. Drugi 

z wymienionych producentów rozpoczął dopiero swoją działalność osiągając 

w województwie rekordowe wydobycie - 772 tys. ton (2010 r.). Kolejnymi 

dużymi dostawcami kruszyw drobnych w regionie były: Przedsiębiorstwo 

Budowlano-Montażowe i Prefabrykacji Betonów "Kamal" z udziałem 

w wydobyciu prawie 8,5% oraz Kopalnia Żwiru i Piasku P. E. i D. 

Kowalczyk - około 6,6%. W obu przypadkach ich wydobycie w ostatnich 

4 latach utrzymywało się na poziomie 200-430 tys. ton/rok. Wśród 

przedsiębiorców średnich, posiadających udziały w wydobyciu poniżej 5%, 

na uwagę zasługuje jedynie Przedsiebiorstwo Handlowo Usługowe 

"Merkury" Andrzej Kowalczyk, które jest stałym dostawcą asortymentu 



 

190 

piaskowo-żwirowego w regionie. Produkcja w tym zakładzie górniczym 

utrzymywała się na stałym poziomie 200-300 tys. ton/rok. W pozostałych 

kopalniach wydobycie było małe i ulegało ciągłym zmianom. Poza tym 

udział łącznej produkcji małych producentów (poniżej 50 tys. ton/rok) 

w 2010 roku wynosił około 30%. Większość z nich dostarczała wyłącznie 

piasek surowy (zwykły) i/lub pospółkę [3, 17, I]. 

Wielkość wydobycia kruszywa naturalnego w województwie kujawsko-

pomorskim (ponad 6,4 mln ton w 2010 r.) jest znacznie wyższa niż oficjalne 

- statystyczne dane na temat produkcji kruszyw (GUS - 4,7 mln ton). Dane 

GUS odnoszą się jednak do produkcji z dużych zakładów i dotyczą podaży 

przetworzonego surowca, tj. głównie żwirów, piasku klasyfikowanego 

i mieszanek klasyfikowanych. Natomiast dostawy kruszywa żwirowo-

piaskowego od małych producentów w regionie kujawsko-pomorskim, 

szacuje się w ostatnich latach na ponad 40% łącznej produkcji  

żwiru i piasku. W wyniku zaistniałych różnic rzeczywista wielkość 

produkcji kruszyw naturalnych musiała zostać określona tylko poprzez 

oszacowanie [3, XIII]. 

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 wykresie 6.1. 
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Pospółki

Żw iry

Mieszanki 

Piaski w zbogacone

 

Rys. 6.1 Udział asortymentów żwirowo-piaskowych w łącznej produkcji 

kruszyw w woj. kujawsko-pomorskim w 2009 roku [3] 

 

Analizując oszacowane dane można zaobserwować niezgodność w ilości 

wydobytego surowca mineralnego i łącznej wielkości oferowanych 

produktów (9,36 mln ton w 2009 minus 9,14 mln ton oszacowanej produkcji 

w 2009 = około 0,22 mln ton różnicy). Rozbieżności te wynikają ze strat 
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przeróbczych, które ogólnie dla całej Polski szacuje się na 6-7 mln ton/rok. 

Największą grupę asortymentową w województwie kujawsko-pomorskim 

stanowią piaski zwykłe (przeszło 39%), których udział w skali kraju wynosi 

ponad 12%. W drugiej kolejności z podobną wielkością (ponad 30%) 

stanowią piaski z domieszką żwirów (jeden z największych udziałów 

w kraju - około 15%). Trzecią lokatę z udziałami prawie 17% i 4% zajmują 

piaski wzbogacone zaś na pozostałych miejscach są żwiry, mieszanki 

i pospółki, które nie przekraczają udziałów 10% w skali regiony i 4% 

w skali kraju. Ponadto pospółki stanowią najmniejszy procent ze wszystkich 

oferowanych asortymentów w województwie. 

 

Tabela 6.1 Wielkość i udział krajowy poszczególnych produktów 

w województwie kujawsko-pomorskim w 2009 roku [3] 

Rodzaj oferowanego produktu 
Produkcja Udział w produkcji krajowej  

[tys. ton] [%] 

Piasek surowy (zwykły) 3 591 12,3 

Piasek surowy z domieszką żwirów 2 755 15,1 

Pospółki 148 2,8 

Żwiry 877 2,7 

Mieszanki klasyfikowane 225 4,0 

Piasek klasyfikowany (wzbogacony) 1 543 3,5 

SUMA: 9 139 

 

Jeśli chodzi o produkcję kruszyw łamanych w województwie kujawsko-

pomorskim, to wg Głównego Urzędu Statystycznego jest ona bardzo mała 

(19-84 tys./rok). Pochodzi ona zapewne z rozkruszonych otoczaków 

wydobytych w kopalniach piasku i żwiru i stanowi zaledwie 0,2% krajowej 

produkcji kruszyw łamanych. W wielkościach tych GUS niestety nie 

uwzględnił największego złoża WC, jakim jest Barcin-Piechcin-Pakość, 

gdzie produkcja kruszyw sięga kilkunastu tys. ton na rok. Poza tym na 

terenie województwa kujawsko-pomorskiego nie występują jakiekolwiek 

złoża kamieni łamanych i blocznych [3, XIII]. 

 

 

6.2. Ocena obecnego zapotrzebowania na kruszywa naturalne i łamane 

 

Urzędy statystyczne (w szczególności GUS) nie spisują w żadnej formie 

wielkości zużycia kruszywa naturalnego w poszczególnych województwach. 

W celu oszacowania zużycia kruszyw żwirowo-piaskowych 

w województwie kujawsko-pomorskim, niezbędne jest posłużenie się 

wskaźnikami pośrednimi. Jednym z nich jest udział regionu kujawsko-
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pomorskiego w kubaturze wybudowanych budynków, gdzie zużywana jest 

duża ilość betonu towarowego i wyrobów betonowych [3]. 

Z danych zaczerpniętych z Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że 

w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2004-2009 udział kubatury 

oddawanych do użytku nowych budynków utrzymywał się na mniej więcej 

stałym poziome wahając się od 4,2% odnotowanych w 2010 roku do 4,9% 

w 2008 roku. Minimalny wzrost trwał w latach 2004-2008 a spadek  

w 2009-2010 roku. Średni udział w kubaturze wybudowanych budynków dla 

województwa kujawsko-pomorskiego wyniósł prawie 4,5% i uplasował 

opisywany region w środku stawki wszystkich województw w Polsce.  

Dla porównania danych zdecydowanym liderem jest województwo 

mazowieckie, którego średni udział przekracza 19,4%, natomiast najniższy 

ma województwo opolskie - 1,6%. 
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Rys. 6.2 Udział procentowy województw w kubaturze wybudowanych 

budynków w latach 2004-2010 [3] 

 

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 pod uwagę pominięte mogą zostać 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 [3].  
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Województwo kujawsko-pomorskie w ostatnich siedmiu latach  

(2004-2010) utrzymywało stały udział w produkcji betonu towarowego na 

poziomie 5,7-6,7%. Cechą charakterystyczną przebiegu krzywej są na 

przemian odnotowywane wzrosty (w 2005, 2007, 2009 roku) i spadki 

(w 2004, 2006, 2008, 2010 roku) udziałów w poszczególnych okresach. 

Średni udział udziału procentowego w produkcji betonu dla regionu 

kujawsko-pomorskiego w rozpatrywanym okresie wyniósł równe 6% i jest 

to wynik średni na skalę krajową. Dla porównania danych tak jak 

w poprzednim przypadku zdecydowanym liderem jest województwo 

mazowieckie - 13,8% zaś najmniejsze udziały posiada region opolski - 2,3%. 
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Rys. 6.3 Udział procentowy województw w produkcji betonu towarowego 

i wyrobów betonowych [3] 

 

Analiza udziału województwa kujawsko-pomorskiego w kubaturze 

wybudowanych budynków oraz w produkcji betonu towarowego pozwala, 

w sposób szacunkowy, określić udział tego województwa 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 6.3 wyników zapotrzebowanie na żwiry, 

mieszanki i pospółki wzrosło prawie dwukrotnie i ulegało lekkim wahaniom. 

Największe zużycie kruszywa naturalnego odnotowano w 2007, 2008 i 2010 

roku przy średniej konsumpcji na poziomie 2,2 mln ton na rok. 
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Jeśli chodzi o relacje pomiędzy popytem i podażą na kruszywa naturalne 

to jest ona zróżnicowana na terenie wszystkich regionów w Polsce. Do 

województw o największej podaży należy Małopolska, Podlasie, Dolny 

Śląsk, Mazowsze, Warmia i Mazury a także ostatnio Pomorze i Pomorze 

Zachodnie. Województwo kujawsko-pomorskie należy do regionów, 

w których produkcja i wykorzystanie kruszywa naturalnego jest małe. Poza 

tym region ten jest jednym z 8 województw, w których odnotowuje się 

trwały deficyt kruszyw żwirowo-piaskowych na rynku regionalnym. 

Najmniejsze zapotrzebowanie na kruszywo naturalne do produkcji betonów 

i wyrobów betonowych odnotowano w latach 2004-2005 (poniżej jednego 

mln ton surowca). Z powodu niewystarczalności kruszywa pochodzącego ze 

źródeł lokalnych wymagany jest dowóz tego surowca mineralnego 

z regionów sąsiednich lub daleko położonych dla żwirów najwyższej klasy. 

Niewielkie znaczenie dla regionu kujawsko-pomorskiego mają dostawy 

kruszywa naturalnego z krajów sąsiednich (położenie w centrum Polski 

ułatwia dowóz surowca z przyległych regionów posiadających nadwyżkę 

w produkcji) [3]. 
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Rys. 6.4 Szacunkowe zużycie i saldo końcowe kruszywa naturalnego  

w woj. kujawsko-pomorskim [3] 
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Kruszywo łamane podobnie jak piaski i żwiry nie jest przez urzędy 

statystyczne rejestrowane, pod kątem zużycia w poszczególnych regionach 

Polski. Aby oszacować to zapotrzebowanie należy się posłużyć kolejnymi 

wskaźnikami pośrednimi [3].  

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 [3] 

 

Z analizy danych zaczerpniętych z Głównego Urzędu Statystycznego  

na lata 2004-2010 wynika, że w regionie kujawsko-pomorskim utrzymywał 

się praktycznie w większości latach stały udział w wartości robót 

o charakterze inwestycyjnym. Jedyny większy (o 1,2%) wzrost do wartości 

5,3% odnotowano w 2009 roku. Był on prawdopodobnie związany budową 

nowej autostrady A1 biegnącej z północny kraju do węzła Nowe Marzy. 

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. 

Jeśli chodzi o szacunkowe zużycie kruszywa drogowego i budowlanego 

w województwie kujawsko-pomorskim to wzrosło ono trzykrotnie 

w ostatnich latach z 1,0 mln ton w 2004 roku do 3,2 mln ton w 2009 roku 

z lekkim spadkiem do 2,8 mln ton w 2010 roku. Średnie wykorzystanie tego 



 

196 

surowca wynosi 2,1 mln ton i klasyfikuje opisywany region na ósmym 

miejscu - pomiędzy województwem podkarpackim i zachodniopomorskim. 

Jest to wynik średni. 
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Rys. 6.6 Szacunkowe zużycie i saldo końcowe kruszywa łamanego 

i blocznego w woj. kujawsko-pomorskim 

 

 

Jeśli chodzi o relacje pomiędzy popytem i podażą na kruszywa łamane 

to jest ona zróżnicowana. W Polsce północnej brakuje powyższego surowca 

skalnego, natomiast w południowej części kraju skupia się główna część 

bazy zasobowej i produkcyjnej. Największą podaż mają województwa 

dolnośląskie, małopolskie i świętokrzyskie. Kujawsko-Pomorskie należy do 

grupy 10 regionów, w których odnotowuje się deficyt kruszyw łamanych na 

rynkach regionalnych. Brak źródeł - złóż do produkcji wysokojakościowych 

kruszyw drogowych i budowlanych (Bracin-Piechcin-Pakość to kopalina 

wapieni i margli dla przemysłu cementowego a nie typowe złoże KD) 

w opisywanym regionie powoduje konieczność dostaw głównie z trzech 

wyżej wymienionych jednostek administracyjnych. W przypadku odległości 

transportowych do 150-200 km dominuje transport samochodowy a powyżej 

tej wartości, bardziej opłacalny staje się transport kolejowy sięgający nawet 

500 km [3]. 

 



 

197 

7. Działania strategiczne 

 

  7.1.  Prognoza wydobycia i zapotrzebowania kruszywa naturalnego 

i łamanego w regionie kujawsko-pomorskim na lata 2013-2020 

 

Podstawą do oszacowania przyszłego zapotrzebowania na kruszywa 

łamane i piaskowo-żwirowe na celu budownictwa infrastrukturalnego 

w województwie kujawsko-pomorskim 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" 

[19] oraz późniejszych zmian [18] w regionie kujawsko-pomorskim 

zaplanowano wybudować od podstaw lub modernizować następujące drogi 

krajowe: 

 Zadania inwestycyjne, których realizacja rozpocznie się do 2013 roku: 

 Budowa autostrady A-1 na odcinku Toruń - Stryków (całkowita 

długość planowanego fragmentu autostrady to 144 km - na terenie 

rozpatrywanego województwa na ukończeniu pozostało jeszcze 

90 km trasy); 

 Zadania priorytetowe, których realizacja może zostać rozpoczęta do 

2013 roku: 

 Rozbudowa i wzmocnienie drogi krajowej nr 1 na odcinku Toruń - 

Włocławek etap II (długość inwestycji to około 22,3 km; 

 Budowa ponad 1,7 km odcinka obwodnicy Brodnicy w ciągu drogi 

krajowej nr 15; 

 Wzmocnienie drogi krajowej nr 10 na odcinku Dobrzejewice - 

Bilno etap II (długość inwestycji w regionie - 36,4 km); 

 Zadania, których realizacja przewidywana jest po roku 2013: 

 Budowa drogi S-5 na odcinku Nowe Marzy - Bydgoszcz (długość 

modernizowanego odcinka wyniesie w przybliżeniu ponad 60 km); 

 Budowa drogi S-5 na odcinku Bydgoszcz - Żnin (długość 

inwestycji wyniesie w przybliżeniu prawie 30 km); 

 Budowa drogi S-5 na odcinku Żnin - Gniezno, na odcinku Żnin - 

węzeł Mielno (bez węzła) - na terenie województwa kujawsko-

pomorskiego powstanie odcinek o długości około 28 km; 

 Budowa drogi S-10 od A-6 (Szczecin) - Piła - Bydgoszcz - Toruń - 

Płońsk (S-7), długość modernizowanej trasy na terenie 

województwa kujawsko-pomorskiego wyniesie około 140 km; 

 Budowa obwodnicy Inowrocławia w ciągu drogi krajowej nr 25 

o długość ponad 22 km; 
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 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 kujawsko-pomorskim oszacowano na podstawie 

zebranych danych dotyczących produkcji od 2001 do 2012 roku włącznie 

oraz prognozy, jaką zaproponował A. Kabziński na lata 2012-2020 [źr. 6]. 

Analizując zebrane dane z lat 2001-2012 oszacowano średni udział 

województwa kujawsko-pomorskiego w krajowej produkcji kruszywa 

naturalnego, który wyniósł niecałe 4%. Należy pamiętaj o tym iż podana 

wartość średnia obarczona jest błędem statystycznym, który powodowały 

wartości skrajnie. Na udział średni duży wpływ mogły mieć wahania jakie 

odnotowano w latach 2006-2012. W okresie tym procentowy udział na 

przemian wzrastał lub spadał osiągając wartości powyżej 5-6% oraz poniżej 

3-4%. Inaczej natomiast wyglądała sytuacji przed 2006 rokiem - fluktuacja 

były mniejsze a udział utrzymywał się w przedziale od 2,9% do 3,9%. 

Kolejny etap prognozy polegał na skonfrontowaniu otrzymanej  

średniej z danymi, jakie zaproponował w swojej krajowej prognozie 

A. Kabziński [6]. Otrzymane wartości pozwoliły określić przyszłą produkcję 

kruszywa piaskowo-żwirowego w województwie kujawsko-pomorskim na 

lata 2013-2020 (rys. 7.1). 

Prognozowane wydobycie po 2012 roku w województwie kujawsko-

pomorskim po gwałtownych wzrostach i spadkach odnotowanych w latach 

2006-2012 zacznie się powoli stabilizować w okolicach 6 mln to na rok. 

Przez pierwsze dwa lata zacznie wzrastać z 4,84 mln ton/rok do  

5,76 mln ton/rok, następnie utrzyma się na tym poziomie przez kolejne dwa 

lata i w ostateczności w 2017 roku osiągnie wartość 5,96 mln ton na rok. 

Wydobycie na tym poziomie powinno utrzymać się do końca 2020 roku. 
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Dodatkowo analizując trend wydobycia nie wyklucza się również 

minimalnych wahań w produkcji kruszywa naturalnego na lata 2015-2020 

(rysunek 7.1). 
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Rys. 7.1 Dotychczasowe i prognozowane wydobycie kruszywa naturalnego 

w woj. kujawsko-pomorskim na lata 2013-2020 [obliczono na podstawie 6] 

 

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 

opracowane w rozdziale 6, które zostały oszacowane przez K. Galosa [3]. 

Według informacji za lata 2004-2010 procentowy udział żwirów, mieszanek 

i pospółki w całkowitym wydobyciu był zróżnicowany i wahał się od 13,4% 

(2009 rok) do 30,6% (2005 rok). Przyjmując średnią (około 22,4%)  

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 rysunku 7.2. 
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Rys. 7.2 Dotychczasowa i prognozowana produkcja żwirów mieszanek 

i pospółki na lata 2011-2020 [obliczono na podstawie 3] 

 

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, Łódzkie oraz Dolny Śląsk. 

Region kujawsko-pomorski wraz z pomorskim należy do grupy województw 

o średnim popycie na piaski i żwiry - poniżej 3 mln ton na rok dla każdego 

z przyjętych scenariuszy (rys. 7.3). 

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 2,0 do 

2,5 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. 7.3 Prognozowane zużycie żwirów i mieszanek do betonów w poszczególnych województwach w zależności od scenariusza 

rozwoju kraju (wartości uśrednione w mln t) [4] 
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Porównując ze sobą prognozowaną produkcję i zużycie kruszywa 

naturalnego do produkcji betonu w województwie kujawsko-pomorskim 

(rys. 7.4) uzyskuje się ujemne saldo końcowe dla wszystkich trzech 

scenariuszy gospodarczych. Największy deficyt wystąpi podczas wzrostu 

gospodarczego i będzie wynosił średnio od -1,2 do -1,3 mln ton na rok. 

Najmniejsze wartości ujemne odnotuje się dla spowolnienia gospodarczego 

i będą one o połowę mniejsze niż dla scenariusza dynamicznego (rys. 7.4). 

W sytuacji umiarkowanej saldo końcowe wahać się będzie średnio od  

-0,9 do -1,0 mln ton na rok. Braki w zapotrzebowaniu na kruszywo naturalne 

będzie można uzupełnić z regionów sąsiednich, gdzie saldo końcowe będzie 

dodatnie (przykładowo: województwo zachodniopomorskie lub pomorskie) 

oraz z obszarów oferujących wysokojakościowe produkty piaskowo-

żwirowe (np. Dolny Śląsk). 
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Rys. 7.4 Produkcja, zapotrzebowanie i saldo końcowe kruszyw naturalnych 

wykorzystywanych w przemyśle betonowym wg danego scenariusza gosp.[4] 

 

Analizując zapotrzebowanie na kruszywo łamane i bloczne w woj. 

kujawsko-pomorskim można tylko oszacować prognozowane zużycie,  

gdyż szacowana przyszła produkcja kruszywa łamanego w opisywanym  

regionie jest niemożliwa do określenia z powodu braku czynnych  

kopalń wydobywających wysokojakościowe kruszywo łamane (brak 

udokumentowanych złóż KD). Poza tym drugim powodem jest brak  

danych dotyczących uzyskania tego surowca z recyklingu oraz  

informacji dotyczących faktycznej produkcji mieszanek i grysów 

pochodzących z eksploatacji wapienia i margla w kopalni Barcin-Piechcin-

Pakość (wydobywany surowiec wykorzystywany jest głównie w produkcji 

klinkieru oraz w pobliskich zakładach sodowych). Z powyższych  

przyczyny przyjmuje się, że całe kruszywo będzie sprowadzane do 

województwa kujawsko-pomorskiego z południa Polski (region małopolski 

świętokrzyski, dolnośląski oraz w mniejszym stopniu lubelski czy śląski). 
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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) [4]. 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/rok. Co się tyczy ostatniego miejsca to 

zajmuje je Opolszczyzna z następującym wartościami: 0,2-0,3 mln ton/rok. 

Popyt kruszywa łamanego dla przemysłu betonowego w regionie kujawsko-

pomorskim jest zbliżony do wartości jakie prognozowane są dla 

województwa podkarpackiego, lubelskiego czy zachodniopomorskiego. 

Zapotrzebowanie na dany surowiec w Kujawsko-Pomorskim jest średnie 

jeśli chodzi o cały kraj i ze względu na przyjęty scenariusz oraz okres nie 

będzie się znacznie różniło. Wyniesie ono odpowiednio (rys. 7.5): 

 0,5 mln ton na rok dla całego okresu spowolnienia gospodarczego 

(2011-2020) oraz dla scenariusza umiarkowanego w pierwszym 

przedziale czasowym (2011-2015); 

 0,6 mln ton na rok dla całego okresu ożywienia gospodarczego 

(2011-2010) oraz dla scenariusza umiarkowanego w drugim 

przedziale czasowym (2016-2020). 

Analizując zbyt kruszywa łamanego i blocznego w przemyśle 

infrastrukturalnym (budowa dróg) zaobserwuje się bardziej dynamiczne 

zależności niż to miało miejsce w przemyśle betonowym. Pierwsze miejsce 

na przemian w zależności od scenariusza i danego okresu zajmie region 

mazowiecki (1,8-6,1 mln ton/rok) lub łódzki (1,3-5,3 mln ton/rok), natomiast 

ostatnie województwo opolskie (0,6-1,9 mln ton/rok). Kujawsko-Pomorskie 

charakteryzować się będzie średnim zapotrzebowanie na kruszywo łamane 

do budowy dróg i zajmie pozycje od 6 do 9. Największą wartość szacuje się 

w drugim okresie ożywienia gospodarczego (około 3,4 mln ton/rok) 

a najmniejszą, ponad trzykrotnie mniejszą (około 1,0 mln ton/rok), w drugiej 

połowie okresu spowolnienia gospodarczego. Ponadto spadek popytu 

w porównaniu do poprzedniego okresu zaobserwuje się w scenariuszu 

umiarkowanym (0,4 mln ton) i spowolnionym (około 0,1 mln ton) natomiast 

wzrost w dynamicznym (0,1 mln ton). Wymienione zależności uzależnione 

są od planowanych terminów i tempa realizacji budowanych dróg. 
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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) [4] 
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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) [4] 
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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. Kujawsko-Pomorskie 

z popytem wynoszącym około 1,8 mln ton na rok i z ponad 7,5% udziałem 

w skali kraju zajmie czwartą pozycję wśród wszystkich województw. Jest to 

bardzo duża wartość i wynika ona z ilości i skali zaplanowanych inwestycji 

kolejowych na lata 2012-2015 (rozdział 5.2, tabela 5.7). Ostatnie miejsce 

w całej klasyfikacji zajmie region podlaski, 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) [4] 

 

  7.2. Doskonalenie logistyki transportu surowców skalnych 

 

7.2.1.  Analiza kolejowych punktów ładunkowych pod inwestycje 

drogowe 

 

Na terenie województwa kujawsko-pomorskiego według Programu 

Budowy Dróg Krajowych na lata 2011 – 2015 (stan na 13 kwietnia 

2012 roku) zaplanowano lub rozpoczęto następujące inwestycje: 

 przebudowę drogi krajowej nr 5 do parametrów trasy ekspresowej 

wraz z wybudowaniem nowej Północno-Zachodniej Obwodnicy 

Bydgoszczy; 

 przebudowę drogi krajowej nr 10 do parametrów trasy 

ekspresowej na odcinkach jeszcze niezmodernizowanych; 

 dokończenie rozpoczętej budowy autostrady A1 na odcinku Toruń 

(Węzeł Lubicz) – Sujki (granica województwa); 
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 budowę wschodniego obejścia Inowrocławia w ciągu drogi 

krajowej nr 15; 

 budowę Obwodnicy Brodnicy w ciągu drogi krajowej nr 15 [1]. 

Do budowy przedstawionych przedsięwzięć drogowych niezbędne są 

znaczne zapasy kruszywa łamanego oraz naturalnego. Do przywozu 

potrzebnego materiału budowlanego wykorzystuje się wszystkie środki 

transportu. Przywiezienie i zmagazynowanie odpowiedniej ilości materiału 

skalnego wymaga wstępnego zaplanowania i wybrania najbardziej 

optymalnego środka transportu, zlokalizowania strategicznych punktów 

wyładunkowych oraz miejsc składowych. Korzystając z oprogramowanie 

GIS przeprowadzono analizy komputerowe obejmujące możliwości 

wykorzystania transportu kolejowego i drogowego w dostarczaniu kruszywa 

pod konkretny odcinek budowanej drogi krajowej. W analizie wzięto pod 

uwagę 65 stacji ładunkowych znajdujących się w obrębie województwa 

kujawsko-pomorskiego. Cały proces składał się z trzech etapów. 

Pierwsze dwa etapy analizy polegały na selekcji punktów kolejowych 

i odrzuceniu tych, co znajdowały się na nieczynnych liniach kolejowych lub 

pełniły funkcję wyładunkową pod inwestycje kolejowe. Były to następujące 

ładownie: 

 Koronowo w powiecie bydgoskim (zamknięta dla ruchu 

kolejowego linia nr 241); 

 Żnin w powiecie żnińskim (zamknięta/ nieprzejezdna linia 

kolejowa nr 206). 

Należy jednak wspomnieć, iż obiekty te spełniły dwa pozostałe kryteria 

i w przyszłości po modernizacji i otwarciu odpowiedniej linii kolejowej będą 

one mogły pełnić swoją zaplanowaną funkcję. 

Trzeci i ostatni etap przeprowadzonej analizy szczegółowo podzielił 

pozostałe stacje kolejowe ze względu na odległość, w jakiej znajdowały się 

od budowanej drogi. W tym celu wokół każdej inwestycji utworzono trzy 

strefy odległościowe o identycznej szerokości (4 km) oraz wyznaczono 

najkrótsze trasy dojazdu. Z przeprowadzonych obliczeń otrzymano 

następujące wyniki: 

 20 stacji leżących w odległości nie większej niż 4 km 

(+ opcjonalnie obiekt w Żninie); 

 16 stacji leżących w odległości od 4 do 8 km, 

 8 stacji leżących w odległości od 8 do 12 km (+ opcjonalnie obiekt 

w Koronowie). 

Pozostałe 19 stacji znalazło się poza strefą trzech buforów i zostały 

odrzucone, jako potencjalne punkty wyładunkowe pod inwestycje drogowe. 

Wynik końcowy analizy przedstawiono w tabeli 7.1 oraz na rysunku 7.8. 
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Tabela 7.1 Wykaz stacji wyładunkowych spełniających wszystkie 3 kryteria selekcji 

Nazwa punktu 

wyładunkowego 
Powiat 

Strefa od inwestycji 

drogowej 
Nazwa/odcinek budowanej drogi 

Trasa dojazdu 

[km] 

Czerniewice włocławski do 4 km A1 odc.: Toruń (Węzeł Czerniewice) - Kowal 1,5 

Nieszawa Waganiec aleksandrowski do 4 km A1 odc.: Toruń (Węzeł Czerniewice) - Kowal 4,4 

Aleksandrów Kujawski aleksandrowski do 4 km A1 odc.: Toruń (Węzeł Czerniewice) - Kowal 4,5 

Parlin świecki do 4 km S5 odc.: Świecie - Bydgoszcz (Węz. Dworzysko - Węz. Wilcze) 4,1 

Terespol Pomorski świecki do 4 km S5 odc.: Świecie - Bydgoszcz (Węz. Dworzysko - Węz. Wilcze) 6,8 

Jasiniec Białe Błota bydgoski do 4 km S5 odc.: Północno-Zachodnia Obwodnica Bydgoszczy 0,1 

Maksymilianowo bydgoski do 4 km S5 odc.: Północno-Zachodnia Obwodnica Bydgoszczy 1,4 

Szubin nakielski do 4 km S5 odc.: Bydgoszcz (Węzeł Białe Błota) - Żnin 1,2 

Żnin żniński do 4 km S5 odc.: Obwodnica Żnina i Bożejewic 3,2 

Nakło nad Notecią nakielski do 4 km S10 odc.: Wyrzysk (Gr. woj.) - Bydgoszcz 1,3 

Zielonczyn bydgoski do 4 km S10 odc.: Wyrzysk (Gr. woj.) - Bydgoszcz 1,6 

Bydgoszcz Emilianowo bydgoski do 4 km S10 odc.: Bydgoszcz - Toruń (Węz. Stryszek -Węz. Nieszawka) 1,1 

Solec Kujawski bydgoski do 4 km S10 odc.: Bydgoszcz - Toruń (Węz. Stryszek -Węz. Nieszawka) 2,4 

Brzoza Bydgoska bydgoski do 4 km S10 odc.: Bydgoszcz - Toruń (Węz. Stryszek -Węz. Nieszawka) 3,2 

Lubicz toruński do 4 km S10 odc.: Toruń (Węzeł Lubicz) - Blinno (Gr. woj.) 0,3 

Skępe lipnowski do 4 km S10 odc.: Toruń (Węzeł Lubicz) - Blinno (Gr. woj.) 0,5 

Czernikowo toruński do 4 km S10 odc.: Toruń (Węzeł Lubicz) - Blinno (Gr. woj.) 1,5 

Lipno lipnowski do 4 km S10 odc.: Toruń (Węzeł Lubicz) - Blinno (Gr. woj.) 2,0 

Brodnica brodnicki do 4 km Obwodnica Brodnicy (ciąg DK 15) 0,1 

Inowrocław inowrocławski do 4 km Obwodnica Inowrocławia (ciąg DK 15) 2,9 

Więcławice inowrocławski do 4 km Obwodnica Inowrocławia (ciąg DK 15) 4,4 

Lubanie włocławski od 4 do 8 km A1 odc.: Toruń (Węzeł Czerniewice) - Kowal 5,0 

Uwaga: Ciąg dalszy tabeli na następnej stronie 
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Ciąg dalszy tabeli 7.1 "Wykaz stacji wyładunkowych spełniających wszystkie 3 kryteria selekcji" 

Nazwa punktu 

wyładunkowego 
Powiat 

Strefa od inwestycji 

drogowej 
Nazwa/odcinek budowanej drogi 

Trasa dojazdu 

[km] 

Włocławek Brzezie m. Włocławek od 4 do 8 km A1 odc.: Toruń (Węzeł Czerniewice) - Kowal 6,1 

Włocławek m. Włocławek od 4 do 8 km A1 odc.: Toruń (Węzeł Czerniewice) - Kowal 8,6 

Kaliska Kujawskie włocławski od 4 do 8 km A1 odc.: Kowal - Sójki (Gr. woj.) 10,9 

Grupa świecki od 4 do 8 km S5 odc.: Nowe Marzy - Świecie (Węzeł Morsk) 6,7 

Grudziądz Mniszek m. Grudziądz od 4 do 8 km S5 odc.: Nowe Marzy - Świecie (Węzeł Morsk) 16,1 

Świecie Przechowo świecki od 4 do 8 km S5 odc.: Świecie - Bydgoszcz (Węz. Dworzysko - Węz. Wilcze) 4,9 

Pruszcz Pomorski świecki od 4 do 8 km S5 odc.: Świecie - Bydgoszcz (Węz. Dworzysko - Węz. Wilcze) 5,9 

Kotomierz bydgoski od 4 do 8 km S5 odc.: Świecie - Bydgoszcz (Węz. Dworzysko - Węz. Wilcze) 5,9 

Bydgoszcz Główna m. Bydgoszcz od 4 do 8 km S5 odc.: Północno-Zachodnia Obwodnica Bydgoszczy 8,0 

Toruń Główny m. Toruń od 4 do 8 km S10 odc.: Bydgoszcz - Toruń (Węz. Stryszek -Węz. Nieszawka) 5,4 

Bydgoszcz Wschód m. Bydgoszcz od 4 do 8 km S10 odc.: Bydgoszcz - Toruń (Węz. Stryszek -Węz. Nieszawka) 10,7 

Papowo Toruńskie toruński od 4 do 8 km S10 odc.: Toruń (Węzeł Lubicz) - Blinno (Gr. woj.) 6,0 

Toruń Wschodni m. Toruń od 4 do 8 km S10 odc.: Toruń (Węzeł Lubicz) - Blinno (Gr. woj.) 7,0 

Turzno toruński od 4 do 8 km S10 odc.: Toruń (Węzeł Lubicz) - Blinno (Gr. woj.) 9,7 

Jaksice inowrocławski od 4 do 8 km Obwodnica Inowrocławia (ciąg DK 15) 4,9 

Laskowice Pomorskie świecki od 8 do 12 km S5 odc.: Nowe Marzy - Świecie (Węzeł Morsk) 11,2 

Grudziądz m. Grudziądz od 8 do 12 km S5 odc.: Nowe Marzy - Świecie (Węzeł Morsk) 11,6 

Koronowo bydgoski od 8 do 12 km S5 odc.: Północno-Zachodnia Obwodnica Bydgoszczy 11,1 

Janowiec Wielkopolski żniński od 8 do 12 km S5 odc.: Żnin - Gniezno (Granica woj.) 13,8 

Mrocza nakielski od 8 do 12 km S10 odc.: Wyrzysk (Gr. woj.) - Bydgoszcz 12,0 

Ostaszewo Toruńskie toruński od 8 do 12 km S10 odc.: Toruń (Węzeł Lubicz) - Blinno (Gr. woj.) 13,4 

Puszcza Rządowa rypiński od 8 do 12 km S10 odc.: Toruń (Węzeł Lubicz) - Blinno (Gr. woj.) 15,8 

Janikowo inowrocławski od 8 do 12 km Obwodnica Inowrocławia (ciąg DK 15) 10,2 

Pakość inowrocławski od 8 do 12 km Obwodnica Inowrocławia (ciąg DK 15) 12,3 
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Rys. 7.8 Położenie punktów ładunkowych względem planowanych 

inwestycji drogowych [1, 12, 13, V] 
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7.2.2.  Analiza kolejowych punktów ładunkowych, jako stacji 

załadunkowych 

 

Scharakteryzowane w podrozdziale 5.2 ładownie po wcześniejszym 

i odpowiednim przystosowaniu infrastruktury kolejowej mogą również 

pełnić funkcję załadunkową. Korzystać z nich mogłyby potencjalnie 

pobliskie kopalnie oraz niezagospodarowane do tej pory złoża. W celu 

przypisania konkretnemu złożu/kopali najlepszej (najbliższej) stacji 

załadunkowej przeprowadzono prostą analizę geoprzestrzenną. Polegała ona 

na wyznaczeniu przy każdej ładowni trzech charakterystycznych pierścieni 

o identycznej szerokości. Bufory te po połączeniu tworzyły powierzchnię 

w kształcie koła i średnicy 12 km. Złoża i kopalnie, które znajdowały się 

w obrębie danej powierzchni były brane do kolejnego etapu analizy, 

natomiast pozostałe odrzucano. 

Drugi etap analizy polegał na określeniu, w którym pierścieniu (buforze) 

jest dana kopalnia/złoże oraz jak długa jest trasa dojazdu do punktu 

załadunkowego. W opisanej analizie pod uwagę wzięto wszystkie stacje 

ładunkowe oraz dwie grupy złóż: zagospodarowane (E i T) oraz rozpoznane 

(P i R). Wyniki analizy przedstawiono w tabeli 7.2 oraz na rysunku 7.9. 

W wyniku przeprowadzonej analizy otrzymano 193 złoża, które 

potencjalnie mogą być obsłużone przez 41 z 65 dostępnych stacji 

ładunkowych, znajdujących się na terenie województwa kujawsko-

pomorskiego. W sumie za pomocą wagonów przetransportować można 

ponad 1,1 mld ton surowca. Należy jednak podkreśli, iż ponad 86% 

podanych zasobów stanowi jedno duże złoże - Barcin-Piechcin-Pakość 

(kopalina WC). Pozostałe zasoby tworzą piaski i żwiry (niecałe 9%), piaski 

kwarcowe do produkcji cegły wapienno-piaskowej (ponad 2%), piaski 

kwarcowe do produkcji betonu komórkowego (niecałe 2%) oraz surowce 

ilaste cerami budowlanej (około 1%). Ponadto trzy ostatnie wymienione 

kopaliny są surowcami mineralnymi, które wykorzystuje się lokalnie 

w pobliskich zakładach przeróbczych. Transport kolejowy w tym  

przypadku jest nieekonomiczny i zbędny, więc ich wartość należy odjąć  

(ok. 55 mln ton) od początkowej sumy, aby otrzymać wynik wiarygodny. 

W celu wyznaczenia najbardziej obciążonych stacji załadunkowych 

przyjęto minimalne wydobycie (> 100 tys. ton na rok) oraz zasoby  

(>5 mln ton), jakimi powinien charakteryzować się wysoce eksploatowany 

punkt ładunkowy. Poza tym analizę tą wykonano w trzech wariantach: 

rzeczywistym (dla złóż zagospodarowanych E i T), prognostycznym  

(dla złóż niezagospodarowane P i R) oraz skumulowanym (dla wszystkich 

typów złóż). 
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Tabela 7.2 Wykaz przyszłych stacji załadunkowych [17] 

Nazwa stacji 

załadunkowej 

Złoża zagospodarowane (E i T) Złoża rozpoznane (P i R) Suma Minimalna i 

maksymalna 

trasa dojazdu 
Ilość 

obsług. 

złóż 

Zasoby 

geologiczne 

Wydobycie 

roczne 
Ilość 

obsług. 

złóż 

Zasoby 

geologiczne 
Ilość 

obsług. 

złóż 

Zasoby 

geologiczne 

[tys. ton] [tys. ton] [tys. ton] [tys. ton] [km] 

Aleksandrów Kujawski brak - - 2 150 2 150 4,3 - 5,3 

Brodnica brak - - 1 853 1 853 6,6 

Brzoza Bydgoska 3 552 19 3 1 599 6 2 151 6,3 - 8,0 

Bydgoszcz Emilianowo 2 521 10 brak - 2 521 4,8 - 5,2 

Bydgoszcz Wschód 1 490 24 1 6 873 2 7 363 3,0 - 6,5 

Czerniewice brak - - 1 705 1 705 7,8 

Czernikowo brak - - 2 329 2 329 4,6 - 4,7 

Gorzuchowo Chełmińskie 4 2 634 74 5 5 201 9 7 835 1,4 - 5,7 

Grudziądz Mniszek 9 811 162 10 3 300 19 4 111 3,9 - 5,9 

Grudziądz Owczarki brak - - 1 207 1 207 4,7 

Grupa 7 8 560 359 8 22 238 15 30 798 1,6 - 4,7 

Janowiec Wielkopolski brak - - 2 220 2 220 3,6 - 7,2 

Jasiniec Białe Błota 1 1 510 90 1 69 2 1 579 6,0 - 7,6 

Kaliska Kujawskie 3 291 11 7 4 063 10 4 354 1,3 - 9,5 

Kcynia brak - - 1 229 1 229 6,9 

Koronowo 4 4 515 71 brak - 4 4 515 3,1 - 6,5 

Kowalewo Pomorskie brak - - 3 904 3 904 2,5 - 6,5 

Lipno 1 294 7 2 1 514 3 1 808 6,5 - 7,4 

Lubanie 4 756 46 2 1 843 6 2 599 2,9 - 5,2 

Uwaga: Ciąg dalszy tabeli na następnej stronie 
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Ciąg dalszy tabeli 7.2 "Wykaz przyszłych stacji załadunkowych" 

Nazwa stacji 

załadunkowej 

Złoża zagospodarowane (E i T) Złoża rozpoznane (P i R) Suma Minimalna i 

maksymalna 

trasa dojazdu 
Ilość 

obsług. 

złóż 

Zasoby 

geologiczne 

Wydobycie 

roczne 
Ilość 

obsług. 

złóż 

Zasoby 

geologiczne 
Ilość 

obsług. 

złóż 

Zasoby 

geologiczne 

[tys. ton] [tys. ton] [tys. ton] [tys. ton] [km] 

Lubicz 8 1 304 155 5 2 003 13 3 307 3,6 - 8,2 

Nakło nad Notecią 1 210 11 1 1 157 2 1 367 5,4 - 5,5 

Nieszawa Waganiec brak - - 4 2 442 4 2 442 4,6 - 5,8 

Pakość 7 8 023 755 3 8 654 10 16 677 3,0 - 7,2 

Parlin brak - - 4 1 085 4 1 085 7,7 - 7,8 

Puszcza Rządowa 2 182 12 1 1 407 3 1 589 1,1 - 4,2 

Rypin 2 251 28 brak - 2 251 7,3 - 7,4 

Sępólno Krajeńskie 1 119 39 brak - 1 119 5,7 

Solec Kujawski brak - - 1 1 989 1 1 989 3,8 

Szubin 2 418 7 2 9 859 4 10 277 4,9 - 7,0 

Świecie Przechowo 4 1 433 30 2 564 6 1 997 1,9 - 7,4 

Toruń Główny 1 3 908 30 brak - 1 3 908 3,7 

Toruń Wschodni brak - - 1 450 1 450 3,8 

Tuchola 3 1 986 73 1 11 948 4 13 934 3,2 - 3,7 

Turzno 10 3 813 462 16 6 938 26 10 751 5,6 - 7,9 

Wapienno 5 993 750 5 228 1 237 6 993 987 2,5 - 7,8 

Warlubie brak - - 1 131 1 131 6,3 

Wąbrzeźno 3 471 10 4 1 076 7 1 547 3,3 - 8,5 

Więcławice brak - - 2 174 2 174 9,7 - 9,8 

Włocławek Brzezie brak - - 1 5 979 1 5 979 5,0 

Zielonczyn brak - - 2 327 2 327 4,3 - 4,6 

Żnin brak - - 1 193 1 193 4,4 
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Rys. 7.9 Rozmieszczenie planowanych punktów załadunkowych 

i najbliższych zagospodarowanych kopalń [I] 
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W wariancie rzeczywistym z pośród 193 wytypowanych złóż na  

88 funkcjonuje czynna lub okresowa kopalnia. W sumie w 2010 roku 

z zakładów tych wydobyto ponad 7,7 mln ton surowca mineralnego. Łączne 

zasoby geologiczne tych złóż wynoszą 993,8 mln ton dla kopalin WC,  

33,1 mln ton dla kopalin KN i 10,4 mln ton surowców wykorzystywanych 

lokalnie (PC, PB i IB). Kopalnie te mogą być obsłużone przez 24 stacje 

ładunkowe. Uwzględniając skumulowane wydobycie oraz zasoby 

geologiczne przypadające na konkretną ładownie w łatwy sposób można 

wytypować obiekty najbardziej obciążone. Są to następujące stacje 

kolejowe: 

 

 Grupa; 

 Pakość; 

 Wapienno. 

 

W wariancie prognostycznym pozostałe 105 złóż stanowiły kopaliny 

nieeksploatowane (niezagospodarowane P i R). Ich łączne zasoby 

geologiczne w 2010 r. wyniosły 106,9 mln ton, z czego 66,6 mln ton 

należało do piasków i żwirów. Wymienione złoża mogą być obsłużone przez 

46 stacji. Najbardziej obciążonymi punktami kolejowymi będą: 

 

 Bydgoszcz Wschód; 

 Gorzuchowo Chełmińskie; 

 Grupa; 

 Pakość; 

 Turzno; 

 Włocławek Brzezie. 

 

W wariancie podsumowującym do grupy wymienionych wcześniej stacji 

nie doszedł żadn inny obiekt. W sumie najwięcej do wywiezienia zasobów 

geologicznych będzie miał punkt ładunkowy zlokalizowany w miejscowości 

Wapienno (989,6 mln ton), natomiast najwięcej obsługiwanych złóż  

będzie miała stacja kolejowa w Turznie (10 złóż zagospodarowanych  

i 16 niezagospodarowanych). 

Na koniec należy wspomnieć, iż załadunkowe punkty kolejowe 

w Szubinie i Tucholi zostały pominięte. Ich zasoby chodź były duże to 

w większości stanowiły kopaliny, które wykorzystywane są lokalnie. W obu 

przypadkach były to piaski kwarcowe do produkcji cegły wapienno-

piaskowej i stanowiły odpowiednio: dla Szubina pond 95% wszystkich 

zasobów geologicznych oraz dla Tucholi 86%. 
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7.2.3. Analiza wodnych punktów ładunkowo-rozładunkowych 

 

Żegluga śródlądowa to najbardziej opłacalny i najmniej uciążliwy dla 

środowiska naturalnego rodzaj transportu do ładunków towarowych. 

W województwie kujawsko-pomorskim do tego celu wykorzystać można 

3 tory wodne oraz 19 portów/przystani rzecznych. 

Żegluga śródlądową bez przeszkód stosowana może być w transporcie 

kruszywa łamanego oraz piaskowo-żwirowego. Zatrzymujące się braki na 

omówionych w rozdziale 5.3 punktach ładunkowych mogą zostać 

rozładowane lub załadowane surowcami skalnymi. Aby określić, który 

z tych portów/przystani może faktycznie być wykorzystany przeprowadzono 

identyczną analizę GIS jak w przypadku kolejowych punktów ładunkowych. 

W obliczeniach pod uwagę wzięto wszystkie porty i przystanie rzeczne 

znajdujące się w obrębie granicy województwa kujawsko-pomorskiego. 

W odległości nie większej niż 6 km od danego punktu ładunkowego znalazło 

się 37 złóż zagospodarowanych (E i T) oraz 32 złoża rozpoznane wstępnie 

lub szczegółowo (P lub R). W sumie załadować i przetransportować  

barkami można ponad 78,3 milionów ton surowców mineralnych, z czego  

54,9 mln ton pochodzi ze złóż piaskowo-żwirowych.  

Załadunku dokonać można w 10 portach lub przystaniach rzecznych. 

Najbardziej obciążoną ładownią (po zmodernizowaniu toru wodnego)  

będzie niewielka przystań w Łącku. W pobliżu niej znajduje się aż 25 złóż, 

których zasoby geologiczne wynoszą - 21,0 mln ton. Załadowane  

barki wŁącku rozładować można w Nakle lub Bydgoszczy (budowa/ 

modernizacja drogi S5 i S10). Następnym w kolejności intensywnie 

eksploatowanym portem będzie Grudziądz w pobliżu, którego znajduje się 

13 złóż piaskowo-żwirowych o łącznych zasobach 13,7 mln ton.  

Punktem docelowym dla barek wyruszających z Grudziądza będzie przystań 

w Chełmnie (modernizacja drogi S5) lub port w Bydgoszczy. Ostatnimi 

dwoma ładowniami rzecznymi pod względem możliwego maksymalnego 

wywiezienia kruszywa naturalnego będzie port w Bydgoszczy oraz  

przystań Dobiegniewo. W obu przypadkach łączne zasoby geologiczne 

mieszczą się w przedziale od 6,0 do 7,0 mln ton i są o połowę mniejsze 

w porównaniu do Grudziądza. Jeden i drugi punkt ładunkowy będzie  

mógł obsłużyć po jednym dużym złożu. Portami i przystaniami docelowymi 

dla barek wypływających z Bydgoszczy będzie Chełmno, Toruń lub  

Nakło, natomiast dla Dobiegniewa Toruń, Ciechocinek (budowa  

autostrady A1 i modernizacja Drogi S5) lub przystanie w województwie 

mazowieckim. 
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Tabela 7.3 Wykaz przyszłych portów i przystani w województwie kujawsko-pomorskim do załadunku barek [17] 

Nazwa portu/ 

przystani 

Złoża zagospodarowane (E i T) Złoża rozpoznane (P i R) Suma Minimalna 

i maksymalna 

trasa dojazdu 
Ilość 

obsług. 

złóż 

Nazwa złoża 

Zasoby 

geolog. 

Wydobycie 

roczne 
Ilość 

obsług. 

złóż 

Nazwa złoża 

Zasoby 

geolog. 
Ilość 

obsług. 

złóż 

Zasoby 

geolog. 

[tys. ton] [tys. ton] [tys. ton] [tys. ton] [km] 

Chełmno 

(Popowska Kępa) 
3 

Kozłowo III  

Kozłowo IV  

Przechowo 

1 266 

(698) 

30 

(24) 
6 

Chełmno I  

Dworzysko I  

Dworzysko II  

Dworzysko III  

Konopat I  

Kozłowo IV 

1 391 

(1 015) 
9 

2 657 

(1 713) 
4,2 - 8,7 

Ciechocinek 1 Siarzewo I 119 6 brak - - 1 119 2,9 

Dobiegniewo 1 Skoki II - Dąb Mały 6 031 303 1 Skoki Małe 116 2 6 147 4,0 - 6,0 

Grudziądz - Port 7 

Grupa III  

Grupa V  

Grupa VII  

Grupa X  

Górna Grupa II  

Górna Grupa IV  

Górna Grupa V 

8 560 359 7 

Grupa IV  

Grupa VI  

Grupa VIII  

Grupa Dolna  

Grupa Dolna 1  

Górna Grupa III/A  

Górna Grupa XIX 

21 267 

(5 180) 
14 

29 827 

(13 740) 
6,6 - 8,1 

Nakło nad 

Notecią 
3 

Paterek VIII  

Paterek IX  

Paterek IX/2 

410 15 4 

Paterek VI/A  

Paterek VII  

Rozwarzyn 1  

Sipiory III 

1 790 7 2 200 3,8 - 7,2 

Port Bydgoszcz 1 Fordon 
490  

(0) 

24  

(0) 
1 Czarnówko 6 873 2 

7 363  

(6 873) 

3,8 - 4,0  

(4,0) 

Uwagi: Wartości na czerwono dotyczą wszystkich kopalin a na czarno tylko złóż KN, dalszy ciąg tabeli na następnej str. 
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Ciąg dalszy tabeli 7.3 "Wykaz przyszłych portów i przystani w województwie kujawsko-pomorskim do załadunku barek" 

Nazwa portu/ 

przystani 

Złoża zagospodarowane (E i T) Złoża rozpoznane (P i R) Suma Minimalna 

i maksymalna 

trasa dojazdu 
Ilość 

obsług. 

złóż 

Nazwa złoża 

Zasoby 

geolog. 

Wydobycie 

roczne 
Ilość 

obsług. 

złóż 

Nazwa złoża 

Zasoby 

geolog. 
Ilość 

obsług. 

złóż 

Zasoby 

geolog. 

[tys. ton] [tys. ton] [tys. ton] [tys. ton] [km] 

Łącko 16 

Dźwierzchno I  

Ludkowo I  

Ludkowo II  

Ludkowo IV  

Ludkowo V  

Ludkowo VI 

Sadłogoszcz I 

Sadłogoszcz II  

Wojdal I,II  

Wojdal IX  

Wojdal XI  

Wojdal XII  

Wojdal XX  

Wojdal XXI  

Wojdal XXV  

Zalesie Barcińskie I 

9 958 930 9 

Dźwierzchno II  

Ludkowo  

Ludkowo VII 

Sadłogoszcz III  

Wojdal XII/1  

Wojdal XV  

Wojdal XVI  

Wojdal XXIV  

Zalesie Barcińskie III 

11 093 25 21 051 1,3 - 11,3 

Solec Kujawski brak - - - 1 Solec Kujawski 
1 989  

(0) 
1 

1 989  

(0) 

0,6  

(-) 

Toruń - Port 

Zimowy 
1 Rudak I 

3 908  

(0) 

30  

(0) 
1 Toruń 450 2 

4 358  

(450) 

5,4 - 6,8  

(6,8) 

Włocławek - 

Zakłady Azotowe 
4 

Gąbinek I  

Gąbinek 2  

Gąbinek 3  

Probostwo Dolne 

756 46 2 
Gąbinek IV  

Gąbinek V 
1 843 6 2 599 2,0 - 5,6 

Uwaga: Wartości na czerwono dotyczą wszystkich kopalin a na czarno tylko złóż KN 
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Rys. 7.10 Rozmieszczenie planowanych przystani /portów załadunkowych 

i najbliższych zagospodarowanych kopalń [14, VIII] 
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Na koniec należy wspomnieć, iż Wisła możne również teoretycznie 

posłużyć, jako szlak, którym przywożony będzie materiał skalny wydobyty 

w południowej części kraju. Sytuacja ta stanie się możliwa tylko wtedy, gdy 

transport ten stanie się bardziej opłacalny i konkurencyjny w stosunku od 

przewozów kolejowych i ciężarowych. Jeśli jednak stało by się to możliwe 

to barki przewożące kruszywo drogowe i łamane rozładować można 

w portach lub przystaniach zlokalizowanych niedaleko dużych inwestycji 

drogowych. Tymi ładowniami rzecznymi byłyby: 

 porty i przystanie we Włocławku (budowa nowej autostrady A1); 

 przystań w Ciechocinku (budowa nowej autostrady A1); 

 porty i przystanie w Toruniu (budowa nowej autostrady A1 

i modernizacja drogi S10); 

 przystań w Solcu Kujawskim (modernizacja drogi S10); 

 porty i przystanie w Bydgoszczy (modernizacja/budowa S5 i S10); 

 przystań/stocznia w Chełmnie (modernizacja drogi S5); 

 port i żwirownia w Grudziądzu (modernizacja drogi S5); 

 przystań w Nakle nad Notecią (modernizacja drogi S10). 

 

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 
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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; 

• 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 kujawsko-pomorskie znajduje się w centralnej części 

Polski i pod względem wielkości w 2011 roku obejmowało obszar 

o powierzchni 17 971,3 km2. Stanowiło to 5,8% powierzchni całego 

kraju i klasyfikowało ten region na dziesiątym miejscu. Pod względem 

zróżnicowania geologicznych surowców skalnych jest to region słabo 

zasobny w porównaniu do przyległych województw. 

2. Największe zasoby geologiczne oraz przemysłowe w województwie 

kujawsko-pomorskim posiada jedyne udokumentowane złoże wapieni 

i margli (symbol WC): Barcin-Piechcin-Pakość. Zasoby tego złoża 

wynoszą odpowiednio 988,9 mln ton oraz 558,2 mln ton - daje to 

regionowi kujawsko-pomorskiemu piątą i drugą pozycje w skali kraju. 

3. Eksploatowane złoże wapieni i margli w regionie wykorzystywane jest 

głównie w przemyśle cementowym, zakładach sodowych oraz jako 

mieszanki i grysy w budownictwie infrastrukturalnym. 

4. Jeśli chodzi o produkcję WC to województwo kujawsko-pomorskie 

zajmuje czołową (drugą) lokatę w skali kraju. Odnotowywane w latach 

2001-2010 wydobycie było nieprzerwanie wysokie, charakteryzowało 

się dużą stabilnością i jego wartość średnia wyniosła 5,01 mln ton/rok. 

5. Wystarczalność badanego złoża przy obecnym wydobyciu prognozuje 

się na około 120 lat. 

6. Do roku 2002 na terenie woj. kujawsko-pomorskiego występowały 

także niewielkie zasoby wapieni margli dla przemysłu wapienniczego 

(symbol - WW), które w formie zwału znajdowały się na terenie 

złoża/kopalni Barcin-Piechcin. Jednakże, ponieważ były to odpady 

górnicze, w związku ze zmianą prawa złoże to (antropogeniczne) 

zostało skreślone z bilansu. 

7. W bazie zasobowej surowców skalnych regionu kujawsko-

pomorskiego kruszywo naturalne (symbol - KN) posiada dominujący 

udział pod względem liczby złóż jednakże, co do zasobów 

geologicznych oraz przemysłowych zdecydowanie ustępuje wapieniom 

i marglom. 

8. W ciągu ostatniego dziesięciolecia (2001-2010) liczba złóż piaskowo-

żwirowych w regionie kujawsko-pomorskim wzrosła ponad 2,6-razy 

(przybyło aż 375 złóż). Był to wzrost relatywnie większy niż 

zaobserwowany w całej Polsce. 

9. Pomimo tak dużego wzrostu liczby złóż Kujawsko-Pomorskie na 

koniec 2010 roku posiadało zaledwie 296,0 mln ton zasobów 
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geologicznych kruszywa naturalnego, co dawało mu ostatnie miejsce 

wśród wszystkich regionów Polski (udział około 1,8%).  

10. Spośród 599 udokumentowanych złóż na koniec 2010 rok największą 

liczbę stanowiły złoża rozpoznane szczegółowo (R)- 261 o łącznych 

zasobach geologicznych 165 736 tys. ton (56% udział w całości). 

11. Zlokalizowane na terenie województwa kujawsko-pomorskiego 

199 zagospodarowanych złóż kruszywa naturalnego stanowią 43,5% 

łącznej liczby złóż w regionie, jednak ich zasoby geologiczne stanowią 

tylko 26,8% (79 443 tys. ton). 

12. Pod względem wielkości złóż zagospodarowanych tylko 7 na 199 

przekracza zasoby powyżej 5 mln ton, pozostałą grupę tworzą złoża 

małe lub bardzo małe (1-5 i poniżej 1 mln ton). W regionie brakuje 

dużych czynnych złóż, co wpływa na wielkość wskaźnika 

wystarczalności - 18 lat.  

13. Największe zasoby geologiczne wszystkich udokumentowanych  

złóż na koniec 2010 roku koncentrowały się w czterech powiatach: 

rypińskim (39 326 tys. ton), włocławskim (35 228 tys. ton), toruńskim 

(34 877 tys. ton) i inowrocławskim (30 872 tys. ton). 

14. Specyfiką województwa kujawsko-pomorskiego jest silne 

rozdrobnienie zasobów geologicznych - przykładem tego jest powiat 

grudziądzki, gdzie na jedno złoże przypada zaledwie 169 tys. ton 

zasobów geologicznych. 

15. Wydobycie w 2010 roku koncentrowało się szczególnie w dwóch 

powiatach: toruńskim (2 181 tys. ton/rok) oraz inowrocławskim 

(1 127 tys. ton/rok). W pozostałych powiatach regionu kujawsko-

pomorskiego produkcja nie przekroczyła 700 tys. ton/rok. 

16. Zachodzące w ostatnich pięciu latach silne wahania w wielkości 

wydobycia kruszywa naturalnego można wiązać z głębokim kryzysem 

na rynku nieruchomości oraz cyklem budowy kolejnych odcinków 

autostrady A1 przebiegających przez teren województwa. 

17. Wyróżniającymi się w 2010 roku przedsiębiorstwami górniczymi 

produkującymi asortyment żwirowo-piaskowy w obrębie województwa 

kujawsko-pomorskiego były dwie firmy: "Transpol" Kopalnia 

Kruszywa Zenon Poliński oraz Kopalnia Żwiru "Dźwierzno II". Ich 

udziały w wydobyciu oscylowały na poziomie 11-12%. 

18. Skały ilaste wykorzystywane w ceramice budowlanej (symbol IB) są 

pod względem wielkości bazy zasobowej trzecim surowcem skalnym 

w województwie kujawsko-pomorskim. Łączne zasoby geologiczne 

w 21 udokumentowanych złożach na koniec 2010 roku wyniosły 

29 130 tys. m3 i w porównaniu do 2001 roku ich wielkość wzrosła 
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o jedyne 104 tys. m3. Poza tym Kujawsko-Pomorskie zajmuje dopiero 

przedostatnie miejsce w skali kraju, jeśli chodzi o bazę zasobową IB. 

19. Iły ceramiki budowlanej występują w 13 powiatach województwa 

kujawsko-pomorskiego, z czego tylko w czterech prowadzona jest 

eksploatacja (bydgoskim ziemskim i grodzkim, toruńskim grodzkim 

oraz świeckim). W sumie zagospodarowanych jest 5 złóż o łącznych 

zasobach geologicznych 4 459 tys. m3 i przemysłowych 3 759 tys. m3. 

20. Powiatem o największych zasobach bilansowymi surowców ilastych 

do ceramiki budowlanej jest region inowrocławski - 11 815  tys. m3. W 

granicach administracyjnych tego powiatu jak i również całego 

województwa występuje największe udokumentowane złoże IB: 

Pikutkowo-Smólsk o zasobach bilansowych - 10 448  tys. m3. 

21. Produkcja surowców ilastych w latach 2001-2010 w większości 

przypadków kształtowała się na poziomie 50-90 tys. m3 na rok 

i wykazywała duże wahania z roku na rok. Opisana 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. 

22. Ze względu na umiarkowaną skalę wydobycia surowców ilastych 

w badanym regionie wskaźnik wystarczalności WS kształtuje się na 

zadowalająco wysokim poziomie - dla badanego dziesięciolecia  

(2001-2010) wyniósł on 55 lata. 

23. Łączne zasoby geologiczne bilansowe piasków kwarcowych do 

produkcji cegły wapienno-piaskowej (symbol PC) w województwie 

kujawsko-pomorskim na koniec 2010 roku wyniosły 22 512 tys. m3, co 

stanowiło 8,2% zasobów krajowych (5 miejsce w Polsce). Pod 

względem bazy zasobowej jest to czwarty surowiec skalny (zaraz za 

iłami ceramicznymi) w opisywanym regionie. 

24. Bazę zasobową PC tworzy siedem złóż, z czego dwa są 

zagospodarowane: Barcin-Piechcin-Pakość oraz Zielonka-Trzciniec. 

Wszystkie one występują w siedmiu powiatach tworząc dwie 

charakterystyczne grupy: zasobną (ponad 76% wszystkich zasobów) 

leżącą w zachodnio-północnej części województwa oraz uboższą 

leżącą w części południowej. 

25. Ponad 42% (9 416 tys. m3) wszystkich zasobów geologicznych PC 

w regionie stanowią dwa złoża rozpoznane wstępnie: Smolanki oraz 

Lubaty-Aleksandrynów. 

26. Wydobycie piasku kwarcowego do produkcji cegły wapienno-

piaskowej w ostatnim dziesięcioleciu (2001-2010) prowadzone było 

nieprzerwanie, przy czym eksploatacja nigdy nie zmalała poniżej  
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30 tys. m3 na rok oraz nie przekroczyła wartości 70  tys. m3 na rok. 

W związku z tą zależnością wskaźnika wystarczalności zasobów 

w regionie kujawsko-pomorskim wyniósł równe 50 lat. 

27. Pozostałą grupę surowców skalnych (niezagospodarowanych) 

w województwie kujawsko-pomorskim stanowią: 

 cztery złoża niezagospodarowane piasków kwarcowych 

wykorzystywanych w produkcji betonu komórkowego leżące w trzech 

powiatach (bydgoskim, chełmińskim i świeckim) o łącznych zasobach 

geologicznych - 14 339 tys. m3 (czwarta lokata w skali kraju); 

 jedno rozpoznane szczegółowo złoże surowców ilastych do produkcji 

cementu zlokalizowane w powiecie inowrocławskim o całkowitych 

zasobach geologicznych - 12 500 tys. ton (4 pozycja w kraju); 

28. Waloryzacją objęte zostały 63 złoża, z których ze względu na walory 

surowcowe (zasoby i jakość kopaliny) tylko 16 zaliczono do klasy W. 

Żadne ze złóż nie zostało zaliczone do klasy N. Są to złoża: piasków  

(7 złóż), kopalin ilastych ceramiki budowlanej i przemysłu 

cementowego (3 złoża), piasków kwarcowych do produkcji cegły 

wapienno-piaskowej (4 złoża) i piasków kwarcowych do produkcji 

betonów komórkowych (2 złoża). 

29. Najbardziej atrakcyjnymi złożami z uwagi na walory surowcowe, 

dostępność górniczą i środowiskową są złoża – o kodzie klasyfikacji 

WNNN: „Dąbrówka Słupska I” oraz „Dźwierzno J”. Są to jednak złoża 

o niskich zasobach kopaliny nie przekraczających 3 mln ton. 

30. W podsumowaniu charakterystyki waloryzowanych złóż województwa 

kujawsko-pomorskiego należy zwrócić uwagę, że w zdecydowanej 

większości są to złoża o małych zasobach. W grupie dominujących 

ilościowo 48 analizowanych złóż kruszyw naturalnych tylko 

3 posiadają zasoby powyżej 5 mln ton, z czego największe to złoże 

„Dobromierz” o zasobach nieco powyżej 10 mln ton, a 28 złóż posiada 

zasoby nie większe niż 2 mln ton. 

31. Kolejną bardzo charakterystyczną cechą waloryzowanych złóż jest ich 

gniazdowe położenie, w obrębie charakterystycznych dla podziału 

fizjograficznego obszaru województwa, erozyjnych dolin rzecznych. 

Analizowane złoża często graniczą ze sobą lub ze złożami obecnie 

eksploatowanymi lub o zaniechanej eksploatacji tworząc wyraźne 

obszary o zintensyfikowanej eksploatacji kopalin. Oznacza to, że 

wyniki waloryzacji pojedynczych złóż, wyselekcjonowanych pod 

kątem ich zasobów, należy również rozpatrywać z uwzględnieniem 

cech geologiczno-środowiskowych jednostek geologiczno-

surowcowych, charakterystycznych dla obszaru województwa, jakimi 
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są doliny rzeczne, a w innych miejscach rozległe równiny sandrowe 

i wystąpienia piasków lodowcowych. 

32. Województwo kujawsko-pomorskie w odniesieniu do pozostałych 

regionów w Polsce charakteryzuje się wysokim zagęszczeniem dróg. 

Łączna długość wszystkich tras w 2011 roku wyniosła 26 528,2 km, 

przy czym współczynnik zagęszczenia równy był 147,5 km/100 km2. 

33. Do dróg wojewódzkich charakteryzujących się największym dobowym 

obciążeniem w ruchu ciężarówek z/bez przyczepy zaliczyć można: 

DW 240 (58,7 km od granicy woj. przez Tucholę do Świecia), DW 241 

(36,7 km większość na odcinku Nakło - Więcbork), DW 246 (30,9 km 

między Nakłem i Łabiszynem), DW 251 (39,5 km na odcinku Żnin - 

Barcin - Inowrocław), DW 252 (49,5 km od Inowrocławia do Brzezia 

/DW 268), DW 254 (27,7 km między Pakością i Strzelnem), DW 265 

(34 km od Brześcia Kujawskiego do południowo-wschodniej granicy 

woj.), DW 534 (66,2 km - większość między Grudziądzem i DK 15 

oraz odcinek Golub - Dobrzyń - Rypin), DW 552 (11,4 km odcinek 

w rejonie Torunia, DK 91 i autostrady A1), DW 560 (40 km od 

Brodnicy /DK 15 na południe do granicy województwa). 

34. Do dróg krajowych charakteryzujących się największym dobowym 

obciążeniem w ruchu ciężarówek z/bez przyczepy zaliczyć można: 

autostrada A1 (31,8 km), drogi o numerach DK 1 (praktycznie całość 

w regionie, czyli 123 km na południe od Grudziądza, obecnie część od 

Torunia do Grudziądza ma numerację zmienioną na DK 91) i DK 91 

(17 km odcinek Warlubie – Nowe Marzy na północy województwa), 

DK 5 (105,8 km odcinek w regionie od południowo-zachodniej granicy 

do Świecia), DK 10 (164,6 km drogi biegnącej z zachodu na wschód 

i łączącej Bydgoszcz z Toruniem), DK 15 (prawie całość 145 km drogi 

prowadzącej z południa regionu, koło Torunia i na północny wschód, 

w tym około 20 km przez i na południe od Inowrocławia wspólne  

z DK 25), DK 25 (54,5 km fragment od południowej gr. województwa 

do miejscowości Brzoza na południe od Bydgoszczy), DK 62 

(fragment długości około 31 km z Włocławka na wschód - na 

Mazowsze), oraz odcinki S1 (91) i S5 tworzące razem obwodnicę 

Świecia (12,2 km) i droga S10 będąca południową i wschodnią 

obwodnicą Torunia (20,9 km). 

35. Udział pojazdów ciężarowych z przyczepą w ruchu ogółem stanowił 

średnio 5,1% na drogach wojewódzkich oraz 13,8% na drogach 

krajowych. 

36. Udział pojazdów ciężarowych bez przyczepy w ruchu ogółem stanowił 

średnio 2,9% na drogach wojewódzkich i 4,8% na drogach krajowych. 
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37. Różnica w obciążeniu dróg wojewódzkich i krajowych jest bardzo 

duża, natężenie ruchu pojazdów ogółem jest o 87% większe na drogach 

krajowych. W zakresie pojazdów ciężarowych bez przyczepy 

obciążenie jest ponad 3 razy większe dla dróg krajowych, natomiast 

w zakresie pojazdów ciężarowych z przyczepą obciążenie jest 5 lub 

ponad 5,5 razy większe dla dróg krajowych. 

38. Jeśli chodzi o położenie złóż zagospodarowanych (eksploatowane - E 

i okresowe - T) względem dróg krajowych lub wojewódzkich to: 

 w pasie do 1 km leży aż 77 złóż, co stanowi około 39% złóż E i T; 

 w pasie od 1 do 2 km leży 37 złóż E i T (około 18%); 

 w pasie od 2 do 3 km leży 31 złóż czynnych (E i T) - około 16%. 

39. Województwo kujawsko-pomorskie w porównaniu do pozostałych 

regionów w Polsce charakteryzuje się wysokim wskaźnikiem 

zagęszczenia czynnych linii kolejowych i wynosi 7 km na 100 km2 

powierzchni. W regionie w pełni czynny jest 12 linii kolejowych oraz 

8 częściowo eksploatowanych. Pozostałe odcinki są zamknięte, 

nieprzejezdne lub fizycznie zlikwidowane. Poza tym infrastruktura 

kolejowa w Kujawsko-Pomorskim stanowi 1 258 km czynnych torów, 

z czego prawie 45% to linie zelektryfikowane i 43% więcej niż jedno 

torowe. 

40. Stan techniczny linii kolejowych oraz infrastruktury na stacjach 

w województwie kujawsko-pomorskim podobnie jak w całym kraju 

jest niezadowalający. Na wielu liniach lokalnych występują 

ograniczenia prędkości. W układzie magistralnym najgorszy standard 

i parametry ruchu posiada linia C-E 65 na odcinku Nowa Wieś 

Wielka - Bydgoszcz Wschód - Maksymilianowo (linia nr 201) oraz tor 

parzysty na odcinku granica województwa - Inowrocław (linia nr 131). 

Obecnie Spółka PKP, przy współudziale środków Unii Europejskiej, 

realizuje zadania inwestycyjne, które przyczynią się do poprawy stanu 

infrastruktury. 

41. Oprócz kolei normalnotorowej i linowej na terenie województwa 

kujawsko-pomorskiego działa dodatkowo kolej wąskotorowa (rozstaw 

torów 600/750 mm). Wykorzystywana jest ona między innymi 

w kopalni Przechowo (powiat świecki) do transportu kopaliny 

pomiędzy wyrobiskiem a zakładem przeróbczym oraz jako kolej 

turystyczna w powiecie żnińskim (Żnińska Kolejka Powiatowa). 

42. Dodatkowo na terenie regionu kujawsko-pomorskiego funkcjonuje 

linowa kolej towarowa do transportu masowych ładunków sypkich 

pomiędzy zakładem wydobywczym "Kujawy" (złoże wapieni  

i margli Barcin-Piechcin-Pakość) a Zakładami Sodowymi w Janikowie 
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(Janikosoda S.A.). Jest to jedna z ostatnich lub nawet ostatnia tego typu 

kolej w Polsce. 

43. Na terenie regionu kujawsko-pomorskiego zlokalizowanych jest 

65 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 

dwóch obiektów (Koronowo i Żnin) możliwy jest dojazd po 

ówczesnym zmodernizowaniu głównej linii kolejowej. Wśród 

zebranych stacji znajduje się: 

 42 ładownie wyładunkowe przeznaczone pod inwestycje drogowe; 

 34 ładownie prognostyczne; 

 9 ładowni załadunkowo-wyładunkowych. 

44. W obsłudze dużych inwestycji drogowych w przyszłości wykorzystać 

będzie można 44 (+ opcjonalnie Żnin i Koronowo) stacje ładunkowe 

leżące w odległości nie większej niż 12 km od planowanego przebiegu 

budowanej trasy. 

45. W analizie punktów kolejowych, jako przyszłych stacji załadunkowych 

wynika, że do transportu kruszywa wykorzystać można aż 41 ładowni, 

które obsłużą łącznie 193 złoża o łącznych zasobach geologicznych 

około 1,1 mld ton. Należy jednak podkreśli, iż ponad 86% podanych 

zasobów stanowi jedno duże złoże: Barcin-Piechcin-Pakość (kopalina 

WC). Pozostałe zasoby tworzą piaski i żwiry (niecałe 9%), piaski 

kwarcowe do produkcji cegły wapienno-piaskowej (ponad 2%), piaski 

kwarcowe do produkcji betonu komórkowego (niecałe 2%) oraz 

surowce ilaste cerami budowlanej (około 1%). 

46. W transporcie kruszywa łamanego i piaskowo-żwirowego do/z  

regionu kujawsko-pomorskiego wykorzystać można również wodne  

drogi śródlądowe. Do tego celu służą kanały, zalewy, rzeki oraz 

19 portów/przystani rzecznych. Niestety stan techniczny tych szlaków 

oraz obiektów nabrzeżnych ulega systematycznemu pogorszeniu - 

w celu poprawienia warunków żeglugowych niezbędne są remonty. 

47. W analizie portów/przystani, jako przyszłych obiektów załadunkowo-

wyładunkowych wynika, że w odległości nie większej niż 6 km znaleźć 

się może 37 złóż zagospodarowanych oraz 32 złoża rozpoznane 

wstępnie lub szczegółowo. Łączne zasoby do transportowania barkami 

określono na ponad 78,3 milionów ton surowców mineralnych, z czego 

54,9 mln ton pochodzi ze złóż piaskowo-żwirowych. 

48. Województwo kujawsko-pomorskie należy do regionów, w których 

produkcja i wykorzystanie kruszywa naturalnego jest małe. Poza tym 

region ten jest jednym z 8 województw, w których odnotowuje się 
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trwały deficyt kruszyw żwirowo-piaskowych na rynku regionalnym. 

Z powodu niewystarczalności kruszywa pochodzącego ze źródeł 

lokalnych wymagany jest dowóz tego surowca mineralnego z regionów 

sąsiednich (np. Zachodniopomorskie) lub daleko położonych dla 

żwirów najwyższej klasy (np. Dolny Śląsk). Niewielkie znaczenie dla 

regionu kujawsko-pomorskiego mają dostawy kruszywa naturalnego 

z krajów sąsiednich (położenie w centrum Polski ułatwia dowóz 

surowca z przyległych regionów mających nadwyżkę w produkcji). 

49. Kujawsko-Pomorskie należy do grupy 10 regionów, w których 

odnotowuje się trwały deficyt kruszyw łamanych na rynkach 

regionalnych. Brak źródeł - złóż do produkcji wysokojakościowych 

kruszyw drogowych i budowlanych (Bracin-Piechcin-Pakość to 

kopalina wapieni i margli dla przemysłu cementowego a nie typowe 

złoże kruszyw drogowo-budowlanych) w opisywanym regionie 

powoduje konieczność dostaw z województw bogatych w ten surowiec 

skalny (np. dolnośląskie, świętokrzyskie, lubelskie, małopolskie). 

50. Prognozowane wydobycie po 2012 roku w Kujawsko-Pomorskim po 

gwałtownych wzrostach i spadkach odnotowanych w latach 2006-2012 

do 2020 roku ustabilizuje się w okolicach 6 mln to na rok. 

51. 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 kujawsko-pomorskim będzie ujemne (średnio od  

-0,6 do -1,3 mln ton na rok). Braki w zapotrzebowaniu na kruszywo 

naturalne będzie można uzupełnić z regionów sąsiednich, gdzie saldo 

końcowe będzie dodatnie. 

52. Perspektywiczne zapotrzebowanie na kruszywa łamane dla przemysłu 

betonowego w województwie kujawsko-pomorskim będzie zbliżone do 

siebie dla każdego z przyjętych scenariuszy. Wartości te wahać się 

mogą od 0,5 do 0,6 mln ton na rok. 

53. Perspektywiczne zapotrzebowanie na kruszywa łamane na potrzeby 

budowy dróg będzie zróżnicowane i dla każdego z scenariuszy będzie 

wynosić odpowiednio: 

 od 1,9 do 2,3 mln to na rok dla scenariusza umiarkowanego; 

 od 3,3 do 3,4 mln ton na rok dla scenariusza dynamicznego; 

 od 1,0 do 1,9 mln ton na rok dla spowolnienia gospodarczego. 

54. Perspektywiczne zapotrzebowanie na kruszywa łamane do realizacji 

inwestycji kolejowych na lata 2012-2015 w województwie kujawsko-

pomorskim wyniesie około 1,8 mln ton na rok. 
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