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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 

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 

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 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 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 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 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) pomorskiego 

 

Województwo 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 

gdańskiego, zdecydowana większość województwa słupskiego (bez gmin 

powiatu sławieńskiego), część województwa elbląskiego (gminy powiatów 

nowodworskiego, malborskiego, sztumskiego i kwidzyńskiego) i mały 

fragment bydgoskiego (tylko gminy powiatu chojnickiego). 

Analizowany region położony jest w północnej części Polski. Od 

północy granica jest naturalna i stanowi ją linia brzegowa Morza 

Bałtyckiego, od zachodu z województwem zachodniopomorskim, od 

południowego zachodu z wielkopolskim (niewielki odcinek), od południa 

z województwem kujawsko-pomorskim i od wschodu z warmińsko-

mazurskim. Rozmieszczenie głównych jednostek przyrodniczych 

i osadniczo-kulturowych województwa sprawia, że w przestrzeni regionu 

wyodrębniają się dwie wyraźnie asymetryczne części. Część wschodnia jest 

zdecydowanie bardziej przekształcona antropogenicznie, uboga w lasy, 

o gęstej sieci osadniczej, komunikacyjnej oraz wodnej. Tutaj przebiega 

korytarz wodny Wisły z Nogatem oraz łączący północ z południem kraju 

antropogeniczny korytarz transportowy (ale i bariera) autostrady A1 wraz 

z trasą S6 (tzw. obwodnicą trójmiasta). Szlaki komunikacyjne koncentrują 

się na północnym wschodzie i wschodzie w związku z dominującą w 

regionie aglomeracją trójmiejską oraz gęsto zaludnionym obszarem Żuław 

Wiślanych, na których wschodnim skraju, tuż poza regionem, leży Elbląg – 

miasto liczące ponad 120 tysięcy mieszkańców. Część zachodnia ma 

bardziej urozmaiconą rzeźbę terenu, duże zalesienie i poza Słupskiem na 

północno zachodnim skraju brak jest większych miast. 

Według danych GUS z końca 2011 roku województwo pomorskie 

zajmuje obszar o powierzchni 18 310,3 km2 co stanowi 5,86% powierzchni 

kraju - 8 pozycja. Rozciągłość południkowa regionu wynosi 148,65 km, zaś 

równoleżnikowa 187,05 km. W regionie znajduje się najdalej na północ 

wysunięty kraniec Polski – w Jastrzębiej Górze (54o50’11”). 

Teren województwa w około 37,5% pokryty jest lasami i w 50,6% 

obszarami użytków rolnych. Na omawianym obszarze istotną powierzchnię 

zajmują grunty pod wodami: cieków wodnych, jezior i wewnętrznych wód 

morskich, które pokrywają około 4% całej powierzchni regionu. 

Największym akwenem jest Zalew Wiślany (328 km2 co stanowi ok. 39% 

całości, reszta w granicach Federacji Rosyjskiej) stanowiący zamkniętą 

zatokę morską, natomiast największym jeziorem Łebsko (71,4 km2), trzecie 
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co do wielkości jezioro w Polsce. Powyższy charakter przyrodniczy regionu 

predestynuje go w kierunku rozwoju infrastruktury turystycznej. Pozostałą 

część terenów zajmują grunty zurbanizowane i zabudowane, nieużytki 

i tereny różne oraz użytki ekologiczne (tabela 2.1). 

 

Tabela 2.1 Powierzchnia geodezyjna regionu pomorskiego według 

kierunków wykorzystania terenu [XIII] 

Kierunek wykorzystania powierzchni gruntowej 
Powierzchnia gruntu 

Udział w skali 

województwa 

[ha] [km2] [%] 

Użytki rolne 927 057 9 270,57 50,6% 

Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione 686 414 6 864,14 37,5% 

Grunty pod wodami morskimi wewnętrznymi 15 129 151,29 0,8% 

Grunty pod powierzchniowymi ciekami wodnymi 51 496 514,96 2,8% 

Grunty pod powierzchniowymi zbiornikami wodnymi 7 576 75,76 0,4% 

Grunty  zabudowane i zurbanizowane 92 631 926,31 5,1% 

Użytki ekologiczne 1 839 18,39 0,1% 

Nieużytki 41 945 419,45 2,3% 

Tereny różne 6 947 69,47 0,4% 

Całkowita powierzchnia województwa pomorskiego 1 831 034 18 310,34 100,0% 

Uwaga: w tym tereny kopalń - 755 ha - stanowią 0,82% gruntów 

zabudowanych i zurbanizowanych 

 

Według podziału administracyjnego w skład województwa wchodzi 

20 powiatów (w tym 4 grodzkie) i 123 gminy (w tym 25 miejskich, 

17 miejsko-wiejskich i 81 wiejskie). [XII] Najbardziej wysuniętymi 

powiatami są: 

 od północy powiat pucki; 

 od wschodu powiat sztumski; 

 od południa powiat człuchowski; 

 od zachodu powiat słupski (rys. 2.1). 

Na terenie województwa znajdują się 42 miasta, w tym cztery z nich 

posiadają prawa powiatów. Głównymi ośrodkami miejskimi posiadającymi 

prawa powiatu są położone nad Zatoką Gdańską, stołeczny Gdańsk 

(460 tys. mieszkańców) i Gdynia (blisko 250 tys.). Dwa mniejsze ośrodki to 

Słupsk (95 tys.) i Sopot (39 tys.). Poza tym istotniejszymi ośrodkami 

miejskimi są Tczew (61 tys. mieszkańców) oraz Wejherowo i Starogard 

Gdański (po ok. 50 tys. mieszkańców) leżący na południu województwa. 

System osadniczy wykazuje widoczne braki w sieci dobrze rozwiniętych 

ośrodków miejskich na rozległym obszarze centralno-zachodnim i centralno-

http://www.stat.gov.pl/bdl/app/slow_katgrupg.pgru_opis?p_pgru_id=2779
http://www.stat.gov.pl/bdl/app/slow_katgrupg.pgru_opis?p_pgru_id=2779
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południowym, gdzie jedynym miastem osiągającym 40 tysięcy mieszkańców 

są Chojnice na południowym skraju, a położona bardziej centralnie 

Kościerzyna liczy poniżej 25 tysięcy ludności [XIII]. 

 

 

Rys. 2.1 Podział administracyjny regionu pomorskiego i pokrycie terenu 

szatą roślinną [opracowanie własne] 
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W zakresie demografii województwo pomorskie znajduje się lekko 

powyżej środka stawki regionów. Według stanu ludności za 2011 rok region 

ten zamieszkiwało 2,28 mln mieszkańców, co oznaczało 7 pozycję pod 

względem liczby obywateli spośród wszystkich 16 województw w kraju 

i stanowiło 5,93% ludności Polski. Gęstość zaludnienia wynosiła 

124,7 mieszk./km2 (nieznacznie powyżej średniej krajowej) [XIII]. 

Region jest zróżnicowany kulturowo – w jego obrębie znajdują się 

granice kilku obszarów przyrodniczo-historyczno-kulturowych - Borów 

Tucholskich, Ziemi Lęborsko-bytowskiej, Kaszub, Kociewia, Żuław 

Wiślanych, Prus Królewskich i Książęcych. 

 

 

  2.1. Regionalizacja fizyczno-geograficzna rozpatrywanego regionu 

 

Obszar województwa pomorskiego charakteryzuje w większości 

zróżnicowany krajobraz pojezierny leśno-rolny z licznymi wzgórzami 

i jeziorami. Ku północy teren obniża się tworząc dość wąski pas nizin 

nadbrzeżnych.  W części wschodniej dominującym elementem jest Dolina 

Wisły tworząca rozległą deltą ujściową wraz z Nogatem i Motławą (Martwą 

Wisłą).  

Najwyższym wzniesieniem regionu jest Wieżyca (329 m n.p.m.) na 

północny wschód od miejscowości Szymbark (gmina Stężyca), w centralnej 

części województwa, najniższy punkt znajduje się na terenie Żuław 

Wiślanych i położony jest na południe od gminnej wsi Ostaszewo 

w powiecie nowodworskim (około 0,9 m poniżej poziomu morza). 

Całkowita deniwelacja jest tym samym znaczna i wynosi około 330 m [10]. 

Najbardziej wyróżniającymi się elementami morfologii terenu są 

wzgórza moren czołowych zlodowacenia bałtyckiego oraz niezdenudowane 

części wysoczyzn morenowych na pojezierzach Bytowskim i Kaszubskim, 

podczas gdy strefy moren dennych budują rozległe powierzchnie 

równinnych i falistych wysoczyzn morenowych a obszary stożków 

sandrowych tworzą na południu piaszczyste równiny (Charzykowska 

i Borów Tucholskich) urozmaicone licznymi obniżeniami i rozmyciami 

erozyjnymi. Najniżej położone są tarasy pradoliny Redy-Łeby oraz 

współczesne doliny rzeczne, przede wszystkim Wisły ale również Słupii-

Kamienicy. Szczególnym dla opisywanego regionu elementem 

w ukształtowaniu terenu jest rozległe obniżenie Żuław Wiślanych 

stanowiących w większości płaską, płytką depresję, około 35-kilometrowy 

pas Mierzei Helskiej oraz Wybrzeże Słowińskie gdzie na około  

60-kilometrowym odcinku wzdłuż brzegu Bałtyku ciągnie się pas wydm 
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nadmorskich szczególnie rozbudowanych w środkowej części – około 

30-kilometrowy pas na zachód od Łeby objęty ochroną jako Światowy 

Rezerwat Biosfery [10]. 

 

 

Rys. 2.2 Regionalizacja fizyczno-geograficzna regionu pomorskiego [10] 
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Zgodnie z regionalizacją fizyczno-geograficzną według Jerzego 

Kondrackiego (1992r.) wszystkie makroregiony obszaru pomorskiego 

wchodzą w skład prowincji Niziny Środkowoeuropejskiej (Niżu 

Środkowoeuropejskiego). Teren województwa obejmuje część spośród jej 

dwóch podprowincji; przesuwając się z północy na południe oraz na linii 

Trójmiasto - Tczew ze wschodu na zachód są to: 

 Pobrzeża Południowobałtyckie – 5 294 km2 powierzchni w woj. 

pomorskim; 

 Pojezierza Południowobałtyckie + 13 016 km2 powierzchni 

w woj. pomorskim [9]. 

W obrębie podprowincji Pobrzeży Południowobałtyckich wyróżniono 

następujące Makroregiony (położone w całości lub części na terenie 

województwa pomorskiego): 

 Pobrzeże Koszalińskie (3 127,5 km2) z mezoregionami Wybrzeże 

Słowińskie, Równina Słupska, Wysoczyzna Damnicka, 

Wysoczyzna Żarnowiecka i Pradolina Łeby i Redy; 

 Pobrzeże Gdańskie (2 166,5 km2) z mezoregionami Pobrzeże 

Kaszubskie, Mierzeja Helska, Mierzeja Wiślana i Żuławy  

Wiślane [10]. 

W obrębie podprowincji Pojezierzy Południowobałtyckich wyróżniono 

następujące Makroregiony (położone w całości lub części na terenie 

województwa pomorskiego): 

 Pojezierze Zachodniopomorskie (2 102 km
2
) z mezoregionami 

Wysoczyzna Polanowska, Pojezierze Bytomskie; 

 Pojezierze Południowopomorskie (4 939 km2) z mezoregionami 

Równina Charzykowska, Dolina Gwdy, Pojezierze Krajeńskie 

i Bory Tucholskie; 

 Pojezierze Wschodniopomorskie (4 304 km2) z mezoregionami 

Pojezierze Kaszubskie i Pojezierze Starogardzkie; 

 Dolina Dolnej Wisły (273,5 km2) z jednym mezoregionem Dolina 

Kwidzyńska; 

 Pojezierze Iławskie (1 397,5 km2) z jednym mezoregionem 

Pojezierze Iławskie [10]. 

 

 

  2.2. Budowa geologiczna 

 

Na terenie województwa pomorskiego, według linii Brzezie – Chojnice, 

przebiega tektoniczna granica pomiędzy prekambryjską platformą 

wschodnioeuropejską i depresją wewnętrzną oddzielającą platformę od 
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alpejskiego pasma fałdowego i bloku dolnośląskiego – tzw. strefa 

Teisseyre’a–Tornquista Większość regionu znajduje się w obrębie tzw. 

strefy Łeby o bardzo głęboko (od ok. 3,5 do ponad 5 km p.p.m.) 

zalegającym stropie. Aktywność tektoniczna strefy T-T istotnie wpływała na 

warunki sedymentacji i miąższości osadów paleozoiku i mezozoiku [19]. 

Paleozoik - miąższość jego utworów wynosi od około 2700 m w rejonie 

Helu do około 3450 m w rejonie Kościerzyny. Stwierdzono w nich uskoki 

tektoniczne, będące kontynuacją uskoków prekambryjskich. Utwory wieku 

od kambru do syluru, w większości różnych facji morskich, występują 

obficie, natomiast dewonu i karbonu fragmentarycznie lub wcale. Najlepiej 

jest reprezentowany perm - są to lądowe osady żwirowopiaszczyste 

czerwonego spągowca. Strop górnego permu (cechsztyn) występuje od 

około 700 do 1700 m p.p.m. Są to głównie anhydryty i dolomity w formie 

wielkich płatów i zawierające grube ławice soli magnezowo-potasowych. 

Największe złoże polihalitu występuje w rejonie Zatoki Puckiej [3]. 

W obrębie paleozoicznego piętra tektonicznego prawie cały region 

znajduje się w granicach tzw. obniżenia nadbałtyckiego. Tylko  

skraj południowo-wschodni obejmuje antekliza mazursko-białoruska 

a południowo-zachodni obszar słabych fałdowań kaledońskich [3, 19]. 

Mezozoik - miąższość utworów zmienia się od około 230 m na 

wschodzie do około 620 m na zachodzie, a ich strop obniża odpowiednio od 

ok. 350 m p.p.m. do ok. 1100 m p.p.m. W triasowych mułowcach i iłowcach 

stwierdzono występowanie ropy naftowej i gazu ziemnego. Jurę reprezentują 

lądowe osady piaszczyste i piaszczysto-mułowe, wapienie oolitowe, łupki 

ilaste i mułowce margliste. Utwory kredowe (głównie mułowce ilaste, 

piaskowce i piaski kwarcowe) na południu przekraczają 600 m miąższości, 

a na północy tylko 130 m i brakuje piaszczystych utworów kredy górnej 

tworzących ważne poziomy wodonośne [3, 19]. 

W alpejskim piętrze tektonicznym na północy (wzdłuż wybrzeża, do 

Władysławowa) występuje wyniesienie Łeby, na południe od niej, po linię 

Słupsk – Malbork synekliza perybałtycka natomiast na pozostałym obszarze 

fragment synklinorium brzeżnego. 

 

 Kenozoik 

 

Trzeciorzędowe osady paleocenu (najstarszy paleogen) to piaski 

średnio- i drobnoziarniste pochodzenia morskiego zalegające około 100 m 

p.p.m. (Mojski, 1984). Osady środkowego paleogenu – eocenu są słabiej 

rozpoznane. Osady piaszczyste najmłodszego paleogenu – oligocenu, 

wskutek silnej erozji, występują jedynie w formie płatów. Najmłodsze osady 
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trzeciorzędowe – mioceńskie występują na obszarze całego regionu. Ich 

strop stanowi najczęściej erozyjno-egzaracyjną powierzchnię 

podczwartorzędową. Osady miocenu to głównie piaski drobnoziarniste, 

mułki, iły, węgiel brunatny i żwiry, ich miąższość maleje na południe. 

Eksploatacja niewielkich zasobów węgla brunatnego w rejonie Chłapowa 

została zaniechana na przełomie XIX i XX wieku. Strop trzeciorzędu zalega 

na różnych głębokościach i w wielu klifach wybrzeża gdańskiego odsłaniają 

się osady miocenu. Na obszarze Żuław i na wyniesieniu Łeby utwory 

trzeciorzędowe zostały zniszczone przez nasuwający się lądolód. 

Ukształtowanie powierzchni preglacjalnej , przypominało ogólnie rzeźbę 

współczesną z kulminacjami w rejonie wzgórz Pojezierza Kaszubskiego 

i rozległym obniżeniem na terenie Żuław, gdzie strop powierzchni 

podczwartorzędowej zalega na 50-100 m p.p.m. [3, 19]. 

 

 Plejstocen 

 

Miąższość osadów plejstoceńskich wynosi przeciętnie 100-200 m, ale 

waha się od kilku metrów na wyniesieniach powierzchni 

podczwartorzędowej do ponad 340 m w jej erozyjnych obniżeniach (rynna 

żarnowiecka). Ukształtowały one główne rysy współczesnej rzeźby terenu 

w kilku etapach związanych z kolejnymi zlodowaceniami. W różnych 

rejonach Pomorza występuje od jednego do ośmiu poziomów glin 

zwałowych, przy czym z jednego stadiału mogą pochodzić nawet  

2-3 poziomy [3, 19]. 

W mezoplejstocenie nastąpiło zlodowacenie południowopolskie, 

którego osady (głównie piaski, żwiry, mułki i gliny zwałowe), zachowały się 

lokalnie w zagłębieniach powierzchni podczwartorzędowej na Żuławach, 

w rejonie Słupska oraz na Pojezierzu Kaszubskim. Należą do nich też dość 

miąższe osady interglacjału mazowieckiego - głównie piaski rzeczne oraz 

mułki i iły jeziorne [3, 19]. 

Neoplejstocen to okres zlodowaceń środkowopolskiego 

i północnopolskiego rozdzielonych interglacjałem eemskim [3, 19]. 

Zlodowacenie środkowopolskie doprowadziło do znacznego 

wyrównania rzeźby na tym terenie w wyniku akumulacyjnej działalności 

lądolodu i jego wód roztopowych. Utwory tego wieku są powszechne na 

Pomorzu w formie serii fluwioglacjalnej oraz glacjalnej. Najczęściej są to 

dwie gliny zwałowe rozdzielone miąższą serią osadów piaszczysto-

żwirowych, jednak nierzadko brak jest piasków i żwirów. Utwory 

zastoiskowe (iły i mułki) występują głównie na północy regionu [3, 19]. 
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W późniejszym interglacjale eemskim kolejne transgresje i regresje 

morskie na najniżej położone obszary niszczyły osady zlodowaceń 

środkowopolskich. Eemskie osady morskie zachowały się tylko w Dolinie 

Dolnej Wisły, najczęściej w postaci piasków, mułów i iłów [3]. 

Ostatnie było zlodowacenie północnopolskie (bałtyckie), podczas 

którego nasunięcia lądolodów ukształtowały w zasadniczym stopniu 

współczesną rzeźbę terenu regionu pomorskiego (ciągi moren czołowych, 

rynny, równiny sandrowe) [3, 19]. 

Pierwsze nasunięcie lądolodu nastąpiło w czasie tzw. stadiału 

kaszubskiego. Z nim związane jest występowanie iłów lęborskich, które są 

eksploatowane jako surowiec dla przemysłu ceramicznego. Drugie 

nasunięcie lądolodu (całe Pomorze) to tzw. stadiał Świecia, z którego 

pochodzi glina tworząca w całym regionie kilkumetrową warstwę. Po 

późniejszym interstadiale grudziądzkim pozostały liczne osady zbiornikowe 

i torfy. Jego osady występują w odsłonięciach tylko w klifach regionu 

gdańskiego. Około 20 tysięcy lat temu nastąpił ostatni, tzw. stadiał główny, 

w którym lądolód również pokrył cały region. W trakcie deglacjacji 

nastąpiła akumulacja osadów sandrowych, tworzących zarówno rozległe 

równiny na południu województwa, jak też sandry dolinne we 

współczesnych dolinach rzecznych [3]. 

Utwory akumulowane podczas kolejnych glacjałów są podobne i budują 

kolejne poziomy glin zwałowych i osadów fluwioglacjalnych. 

W interstadiałach powstawały natomiast osady fluwialne i limniczne. Jednak 

erozja i denudacja znacznie je zdegradowała, także osady plejstoceńskie są 

silnie zredukowane i nigdzie nie tworzą ciągłego profilu [3, 19]. 

 

 Holocen 

 

W okresie holocenu powstawały głównie osady fluwialne, eoliczne, 

limniczne, morskie i biogeniczne. Nieciągłości erozyjne występują tylko 

w dolinach rzecznych. 

Osady fluwialne wypełniają doliny rzek oraz tworzą u wylotu wielu 

z nich rozległe stożki napływowe – najczęściej z piasków różnoziarnistych 

i żwirów. Żuławy były najrozleglejszym w Polsce obszarem ich akumulacji, 

obecnie silnie ograniczonej uregulowaniem Wisły [3, 19]. 

Osady eoliczne, przeważnie piaski drobnoziarniste, występują głównie 

w strefie brzegowej Bałtyku (Mierzeje Łebska, Helska i Wiślana), poza tym 

w większości na obszarze Borów Tucholskich [3, 19]. 

Osady limniczne to przede wszystkim iły, mułki oraz gytie. Nie tworzą 

one większych powierzchni, ale są powszechne. Występują one 
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w istniejących i dawnych misach jeziornych jak też w dolinach rzecznych 

(starorzecza i tarasy zalewowe) [3, 19]. 

Osady morskie to piaski różnoziarniste tworzące formy plażowe 

w pasie brzegowym Bałtyku. Zdarzają się także na obszarze nizin 

przymorskich, naniesione wskutek katastrofalnych sztormów (Nizina 

Karwieńska) [3, 19]. 

Osady biogeniczne, do których przede wszystkim zaliczamy torfy, 

powstają na terenie wilgotnych zagłębień terenu, na przykład 

w zarastających zbiornikach wodnych [3, 19]. 

 

 Utwory powierzchniowe 

 

Największy kompleks osadów holoceńskich występuje na obszarze 

Żuław, w Dolinie Dolnej Wisły, w Pradolinie Redy-Łeby i w okolicach 

jezior Łebsko i Gardno. Tworzą go namuły holoceńskie, piaski rzeczne oraz 

torfy tzw. równin fluwialnych jak również piaski eoliczne wzdłuż wybrzeża 

Bałtyku. Budują one zarówno typowe formy eoliczne (wydmy), jak też 

liczne pokrywy eoliczne. Torfy występują powszechnie, ale w niewielkich 

płatach, większe torfowiska znajdują się tylko na nizinach przymorskich 

(torfowiska na Nizinie Karwieńskiej, Gardzieńsko-Łebskiej i w Pradolinie 

Płutnicy) [3, 19]. 

Największe obszary regionu pokrywają osady glacjalne 

i fluwioglacjalne, które związane są z nasunięciem lądolodu zlodowacenia 

północnopolskiego [3, 19]. 

Gliny zwałowe budują wysoczyzny. Obszar ich występowania obejmuje 

szeroką strefę, od Żuław i Zatoki Gdańskiej po zachodnią granicę 

województwa granicząc na północy z pasem wybrzeża morskiego. Drugi 

(węższy) zwarty kompleks glin zwałowych występuje w południowej 

i południowo-zachodniej części regionu a trzeci na południowo-wschodnim 

skraju województwa [3, 19]. 

Plejstoceńskiego wieku iły zastoiskowe występują w rejonie Lęborka, 

Ustki oraz Gniewu. 

Wysoczyzny porozcinane są dolinnymi obniżeniami, w większości 

wypełnionymi osadami fluwioglacjalnymi, piaskami, żwirami 

i namułami. Ze względu na charakter rzeźby osady te nie tworzą zwartych 

kompleksów, z wyjątkiem obszaru od doliny górnej Łeby po dolinę 

środkowej Słupi. Obszar wysoczyzn zajęty jest w większości na cele 

rolnicze, tylko w południowej części województwa, w dorzeczu Brdy i Wdy 

znajduje się sandrowa równina w większości pokryta lasami (Bory 

Tucholskie) [3, 19]. 
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3. Stan zasobów surowców skalnych ze względu na rodzaj kopaliny 

 

Województwo pomorskie pod względem zróżnicowania geologicznych 

surowców skalnych jest w skali kraju regionem przeciętnym, również 

w zakresie wielkości zasobów kruszywa naturalnego jest umiarkowanie 

zasobny. Na opisywanym terenie występują następujące kopaliny brane pod 

uwagę w niniejszym opracowaniu: 

 

 kruszywo naturalne (piaski i żwiry), 

 kamienie drogowe i budowlane (jedno nie eksploatowane złoże 

134 tys. ton), 

 surowce ilaste do ceramiki budowlanej, 

 piaski kwarcowe do produkcji betonów komórkowych, 

 piaski kwarcowe do produkcji cegły wapienno-piaskowej, 

 piaski formierskie, 

 surowce szklarskie [16]. 

 

 

  3.1. Zasoby kruszywa naturalnego 

 

W bazie zasobowej surowców skalnych regionu pomorskiego piaski 

i żwiry (kruszywo naturalne - symbol KN) posiadają dominujący udział pod 

względem zasobów geologicznych oraz przemysłowych. Jest to kopalina 

powszechnie wykorzystywana w budownictwie komunikacyjnym, 

mieszkaniowym, przemysłowym oraz przy stawianiu obiektów 

inżynierskich. Dzięki swoim charakterystycznym cechom fizycznym ma 

bardzo szerokie zastosowanie i jest jednym z głównych, niezbędnych 

składników do produkcji betonu. 

W przeciągu ostatniego dziesięciolecia ilość złóż kruszywa naturalnego 

w województwie pomorskim wzrosła aż o 95% - z 252 udokumentowanych 

złóż w 2001 roku do 492 na koniec 2010 roku (przybyło 240 złóż). Był to 

więc wzrost jeszcze większy niż bardzo duży relatywny wzrost  

jaki zaobserwowano w całej Polsce (o blisko 80%), co przedstawiono na 

rysunku 3.1. 

Geologiczne zasoby bilansowe piasku i żwiru według stanu na koniec 

2010 roku wynosiły ogółem 759,9 mln ton i w stosunku do 2001 roku 

nastąpił ich wzrost o blisko 254,3 mln ton, czyli o 50,3% (podczas gdy 

w skali całego kraju o 16%, czyli 3-krotnie mniejszy). Bardzo małe wzrosty 

trwały od 2001 do 2004 roku, natomiast w latach 2004-2005 odnotowano 
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jedyny, nieznaczny ubytek zasobów, gdy ich wielkość zmalała z 513,9 do 

504,9 mln ton. Następnie, od roku 2007 nastąpił istotny i szybki wzrost 

wielkości zasobów złóż kruszywa naturalnego (rys. 3.1). Wyniósł on prawie 

całość dekadowego wzrostu i wyhamował radykalnie w 2010 roku. 
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Rys. 3.1 Wydobycie i zasoby geologiczne kruszywa naturalnego  

w latach 2001-2010 - województwo pomorskie [20] 

 

Zasoby piasku i żwiru w województwie pomorskim nie są wielkie 

i stanowią ponad 4,5% wszystkich zasobów w Polsce, co w zestawieniu 

z pozostałymi regionami daje niską 13 lokatę. Za nim są tylko trzy 

województwa: świętokrzyskie, łódzkie i kujawsko-pomorskie. Dużo lepsze 

miejsce, bo 9 zajmuje ono, jeśli chodzi o zasoby przemysłowe, które 

stanowią ponad 5,7% w skali kraju. Jeszcze korzystniej przedstawiała się 

sytuacja z wydobyciem całkowitym, które przekroczyło 13 mln ton  

w 2010 roku (8,1% w skali kraju). Dawało to regionowi wysokie 5 miejsce, 

za następującymi województwami: mazowieckim, małopolskim, 

dolnośląskim i warmińsko-mazurskim. 

Spośród 492 złóż, jakie zostały udokumentowane na koniec 2010 roku 

najwięcej (215 czyli 43,7% z 43,2% zasobów łącznych) stanowiły złoża 

rozpoznane szczegółowo (R). Dużo było także złóż eksploatowanych ciągle 

lub okresowo (E i T) – 154 czyli 31,3% z 24,1% zasobów łącznych. 

Zbliżona ilość zasobów (22,3%) znajdowała się w 96 złożach zaniechanych 

(Z). Rozpoznane wstępnie zasoby (P) były tylko w 15 złożach kruszywa 

naturalnego, jednak średnio większych. Udział procentowy ilości 

poszczególnych złóż kruszyw naturalnych w opisywanym regionie 

przedstawiono na rysunku 3.2. 
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Rys. 3.2 Liczebność poszczególnych grup złóż [20] 

 

24,14%

43,21%

10,36%

22,29%

Zasoby złóż E i T

Zasoby złóż R

Zasoby złóż P

Zasoby złóż Z

 

Rys. 3.3 Udział poszczególnych grup złóż w całkowitych zasobach [20] 

 

Tworząc ranking największych złóż E i T pod względem ilości bazy 

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

one łączne zasoby 88 018 tys. ton, czyli 44,2% zasobów złóż E i T oraz 

10,7% całkowitych. Wydobycie z nich, 2 962 tys. ton w 2010 roku, 

stanowiło 22,4% całego w regionie (daje to wskaźnik Ws = 27,4 lat). Wśród 

ww. dwa największe (o zasobach powyżej 10 mln ton) Ostrowite 

i Trzebielsk położone są w powiecie bytomskim a ich zasoby stanowią 

17,3% zasobów złóż zagospodarowanych. Złoże Ostrowite wyróżnia się 

również pod względem wysokiego średniego wydobycia na poziomie około 

1 mln ton a współczynnik WS wyniósł dla niego 15 lat. Pozostałe złoża 

posiadały średnie wydobycie na poziomie poniżej 0,5 mln ton rocznie - 

najwięcej złoża Niedamowo IV i Borowiec I pole A (odpowiednio  

402 i 368 tys. ton) przy czym współczynnik WS dla nich był średni i wyniósł 

16 i 24 lata. 
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Tabela 3.1 Zestawienie 10 zagospodarowanych złóż kruszywa naturalnego 

o największych zasobach na terenie regionu pomorskiego w 2010 roku [20] 

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

Ostrowite 
bytowski/ 

Lipnica 
15 238 14 613 1 525 7 997 15 

Trzebielsk 
bytowski/ 

Lipnica 
13 628 3 705 - (złoże T) 10 0,5 27 256 

Mrzezino II pucki/ Puck 9 610 2 305 81 10 86 111 

Borowiec I 

pole A 

kartuski/ 

Żukowo 
8 903 8 948 317 8 368 24 

Mrzezino I pucki/ Puck 7 048 5 444 221 10 253 28 

Niedamowo 

IV 

kościerski/ 

Kościerzyna 
6 569 2 387 455 9 402 16 

Tadzino 
wejherowski/ 

Gniewino 
5 430 10 113 9 56 97 

Niedamowo 

pole 

Niedamowo 

kościerski/ 

Nowa Karczma, 

Kościerzyna 

5 120 664 - (złoże T) 10 114 45 

Linia II 
wejherowski/ 

Linia 
5 100 2 704 162 7 268 19 

Głazica 
wejherowski/ 

Szemud 
4 372 1 999 88 10 82 54 

 

Równocześnie podobna, a nawet większa, ilość kruszywa –  

3 665 tys. ton (blisko 28% całego) pochodziła z wydobycia z bardzo licznej 

(113) grupy złóż najmniejszych (o zasobach mniejszych niż 1 mln ton) 

których zasoby stanowiły około 33 mln ton, czyli 18% zasobów złóż 

zagospodarowanych. Dawało to wskaźnik Ws na poziomie około 9 lat przy 

dotychczasowym poziomie wydobycia. Największy udział w wydobyciu 

sięgający około 50% wniosły jednakże złoża średnie (32 sztuki) o zasobach 

od 1 do 5 mln ton, stanowiły one również o ponad 40% (73,7 mln ton) bazy 

zasobów złóż E i T. Również dla nich wskaźnik wystarczalności nie był 

wysoki przekraczając nieznacznie 11 lat. 

Analizując sytuację w regionie pod względem wielkości zasobów, 

wydobycia i wskaźnika wystarczalności Ws można stwierdzić, że  

w związku z bardzo intensywną w ostatnich latach eksploatacją większości  

dotychczas zagospodarowanych złóż ich wystarczalność kształtuje się na 

niezadowalającym poziomie, zwłaszcza w odniesieniu do złóż małych 

i średnich. Tą niekorzystną relację częściowo ratują złoża o dużych 

zasobach, szczególnie mało eksploatowane Trzebielsk i Mrzezino II (drugie 



 

22 

i trzecie co do zasobów, razem ponad 23 mln ton). Aspektem pewnego 

optymizmu może być prawdopodobna stabilizacja poziomu wydobycia 

w najbliższych latach oraz położenie w sąsiedztwie wyżej wymienionego 

Trzebielska dwóch udokumentowanych szczegółowo „siostrzanych” złóż 

podobnych lub większych. Tym niemniej otrzymanie wysokiej wartość 

współczynnika (rzędu 30-50 lat) wystarczalności jest możliwa, nawet dla 

największych złóż tylko w przypadku utrzymania średniej eksploatacji na 

poziomie maksymalnie rzędu 300-500 tys. ton rocznie. Patrząc pod kątem 

subregionalnym na szczególną uwagę, jako bogate w kruszywo, zasługują 

powiaty bytowski, kościerski, pucki i wejherowski, a uwzględniając również 

zasoby złóż R także słupski, gdański i lęborski. 

 

638 925

759 925

750 051

544 833
514 272

504 854513 917511 092506 990505 647

5 108 4 842

4 630
5 337 5 203

7 228

10 585

11 069
12 090

13 218

0

80 000

160 000

240 000

320 000

400 000

480 000

560 000

640 000

720 000

800 000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Lata

Z
a
s
o

b
y
 g

e
o

lo
g

ic
z
n

e
 (

ty
s
. 
t)

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

14 000

16 000

18 000

20 000

W
y
d

o
b

y
c
ie

 (
ty

s
. 
t)

Zasoby geologiczne Wydobycie Linia trendu zasobów geolog. Linia trendu wydobycia

 

Rys. 3.4 Wydobycie i zasoby geologiczne kruszywa naturalnego  

w latach 2001-2010 - województwo pomorskie [20] 

 

Wydobycie kruszywa naturalnego w przeciągu dziesięciolecia  

2001-2010 (rys 3.4) wykazywało dużą dynamikę zmian. Pierwsze pięć lat to 

zasadniczo okres stagnacji na poziomie około 5 mln ton, przy czym w latach 

2002-2003 zaznaczył się lekki spadek z minimum na poziomie 4 630 tys. ton 

(prawie 10% mniej niż w 2001). W ciągu następnych dwóch lat od 2006 do 

2007 nastąpił szybki, ponad dwukrotny wzrost do poziomu prawie  

10, 6 mln ton w roku 2007. W dalszych trzech latach tempo wzrostu 

przybrało dużo spokojniejszy ale konsekwentny charakter osiągając w roku 

2010 13 218 tys. ton (wzrost o ponad 2,6 mln ton). Sumarycznie można 

określić, że w skali dziesięciolecia doszło do ponad dwu i półkrotnego 

wzrostu wydobycia, o przeszło 8,1 mln ton z ok. 5,1 do ok. 13,2 mln ton 

kruszywa rocznie. 
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Rys. 3.5 Wydobycie kruszywa naturalnego w regionie pomorskim (z lewej)  

oraz zasoby geologiczne złóż E i T w powiatach za rok 2010 (z prawej) [20, I] 
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Biorąc pod uwagę największe kopalnie – trzynaście o wydobyciu ponad 

300 tys. ton, ich łączne wydobycie wyniosło w 2010 8 446 tys. ton (64,4%) 

podczas gdy zasoby 49 887 tys. ton (27,2% zasobów E i T). Natomiast 

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

1 321 tys. ton (10,1%) przy zasobach na poziomie 35 mln ton (19,1% E i T). 

Wydobycie w 2010 roku koncentrowało się szczególnie w 4 powiatach: 

bytowskim, kościerskim, starogardzkim i kartuskim –łącznie 8 713 tys. ton, 

czyli 66,5% całkowitego. Do powiatów o znaczącym wydobyciu (5% - 10% 

całkowitego) należały: pucki, słupski, tczewski i wejherowski – łącznie 

3 046 tys. ton, czyli 23,2% całkowitego (3.4 i 3.5). 

W ujęciu geograficznym wyróżnić można następujące 3 główne obszary 

wydobycia: 

 obszar Bytowski (na południowy - zachód od Bytowa): 

 7 złóż (w tym 1 złoże T) o łącznym wydobyciu 3 774 tys. ton 

i około 28% zasobów (35,6 mln ton); 

 obszar Pucko – Wejherowski (północno - Trójmiejski): 

 27 złóż (w tym 5 złóż T) o łącznym wydobyciu 1 396 tys. ton 

i blisko 35,5% zasobów (ponad 44,7 mln ton); 

 obszar Kartusko – Kościerski (południowo Kaszubski): 

 21 złóż (w tym 3 złoża T) o łącznym wydobyciu 2 791 tys. ton 

i blisko 23% zasobów (prawie 29 mln ton); 

 obszar Skarszewsko-Prusko-Tczewski (południowo -Trójmiejski): 

 23 złoża (w tym 9 złóż T) o łącznym wydobyciu 2 246 tys. ton 

i 13,4% zasobów (blisko 16,9 mln ton). 
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Rys. 3.6 Wydobycie i zasoby geologiczne kruszywa naturalnego  

w latach 2001-2010 - województwo pomorskie [20] 
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W odniesieniu do administracyjnego podziału województwa na powiaty 

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

wyróżniają się 4 powiaty:  

 bytowski, kościerski, pucki oraz wejherowski. 
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człuchowski
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Rys. 3.7 Udział procentowy poszczególnych powiatów  

w zasobach geologicznych złóż E i T w regionie [20] 

 

Powiat bytowski na zachodzie jest najzasobniejszy, jego 

10 zagospodarowanych złóż zawierało 37,7 mln ton zasobów (ponad 

20,5%). Natomiast trzy dalsze powiaty układają się południkowo 

w północnej i centralnej części regionu, przy czym każdy z nich posiadał 

zasoby w zakresie od 20 do 30 mln ton. Łącznie w 59 zagospodarowanych 

złożach czterech wyżej wymienionych powiatów była większość zasobów 

złóż E i T - 112,6 mln ton (ponad 61%). 

Tymczasem w większości (11 z 16 nie-grodzkich) powiatów zasoby 

wynosiły poniżej 10 mln ton, dając łącznie w 73 zagospodarowanych 

złożach tylko 52,7 mln ton kruszywa (28,7%). Szczególnie ubogie były 

3 powiaty: malborski i nowodworski (po 0 tys. ton) i chojnicki (niecałe 

2,8 mln ton). 

Analizując sytuację udziału zasobów w powiatach pod względem 

poszczególnych grup zagospodarowania złóż wyróżnia się duży udział 

zasobów w złożach zaniechanych w powiatach kartuskim i gdańskim 

(ok. 50%) jak również kościerskim i słupskim (25 i 31,5%). 

Ponadto zwraca uwagę dominujący udział zasobów złóż 

zagospodarowanych w czterech powiatach ubogich w zasoby ogółem: 

człuchowskim, kwidzyńskim, tczewskim i sztumskim (odpowiednio 91,8%; 

67,3%; 58,6% i 58,7% udziału w zasobach całkowitych). 
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Rys. 3.8 Wielkość zasobów geologicznych kruszywa naturalnego w złożach rozpoznanych (P i R) i zaniechanych (Z) na terenie 

województwa pomorskiego [20, I] 
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Rys. 3.9 Zasoby geologiczne wszystkich złóż kruszywa naturalnego i ich procentowy udział w powiatach regionu pomorskiego [20, I] 
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Natomiast analizując rozmieszczenie zasobów geologicznych 

bilansowych wszystkich złóż w powiatach z pominięciem powiatów 

grodzkich (rys. 3.9 i 3.10) uzyskujemy w pewnym uproszczeniu podział 

regionu na trzy w przybliżeniu równoleżnikowe pasy: 

 północny (4 powiaty: słupski, lęborski, wejherowski i pucki) 

o średnich do średnio dużych zasobach,  

 środkowy (centralny, 4 powiaty: bytowski, kartuski, kościerski 

i gdański) bardzo zasobny w kruszywa oraz  

 południowy (a częściowo wschodni, 8 powiatów: człuchowski, 

chojnicki, starogardzki, tczewski, kwidzyński, sztumski, malborski 

i nowodworski) o zasobach niedużych a w przypadku dwóch 

ostatnich powiatów nawet zerowe. 
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Rys. 3.10 Udział procentowy poszczególnych powiatów w zasobach 

geologicznych wszystkich złóż w regionie [20] 

 

Grupa ubogich w zasoby ośmiu południowych powiatów posiada łącznie 

poniżej 10% całkowitych zasobów kruszyw regionu (ok. 75 mln ton). 

Kontrastowo do nich zasoby trzech najbogatszych powiatów 

(bytowski, kartuski, kościerski) stanowią łącznie blisko 56% całego regionu  

(ok. 424 mln ton). 

Najistotniejszymi różnicami co do rozkładu zasobów złóż całkowitych 

względem zagospodarowanych są znaczne wzrosty udziałów względnych 

w zasobach regionu dla powiatów gdańskiego (z 4,9 do 7,9%), kartuskiego 

(z 9,9 do 15%, przy dużych wartościach bezwzględnych) dla powiatów 

kościerskiego (z 12 do 17,5%) i słupskiego (z 2,6 do 6,5%) oraz duże spadki 

udziałów dla powiatów człuchowskiego (z 2,4 do 0,6%), kwidzyńskiego 

(z 2,7 do poniżej 1%), sztumskiego (z 5,4% do 2,2%), tczewskiego (z 2,3% 

do 0,95%) i puckiego (z 12,9 do 6,4%). 
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Tabela 3.2 Wskaźniki wystarczalności Ws w poszczególnych powiatach woj. pomorskiego [20] 

Powiat 

Zasoby 

geolog. 

2010 

Udział 

w sumie 

zasobów 

geolog. 

Zasoby 

geolog. 

2010 złóż 

ET 

Udział  

 w sumie 

zas. geolog. 

złóż ET 

Wydobycie 

2010 

Udział  

w sumie 

wydobycia 

Liczba 

złóż  

E/T 

Średnie 

wydobycie  

z 1 kopalni 

za 2010 

Udział 

wydobycia 

do udziału 

zasobów 

Wskaźnik 

wystarcz. 

zasobów 

WS 2010 

WS 2010 

dla 

zasobów 

geolog. 

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

bytowski 177 365 23,34 37 719 20,57 3 834 29,24 8/2 383,40 1,42 9,8 46,3 

chojnicki 15 925 2,10 2 783 1,52 144 1,10 2/2 36,00 0,72 19,3 110,6 

człuchowski 4 726 0,62 4 340 2,37 41 0,31 1/4 8,20 0,13 105,9 115,3 

Gdańsk 6 010 0,79 0 0,00 0 0,00 0/0 - - - - 

gdański 60 126 7,91 9 020 4,92 585 4,46 6/7 45,00 0,91 15,4 102,8 

Gdynia 179 0,45 0 0,00 0 0,00 0/0 - - - - 

kartuski 113 760 14,97 18 102 9,87 1 462 11,15 22/0 66,45 1,13 12,4 77,8 

kościerski 133 130 17,52 21 969 11,98 1 859 14,18 9/3 154,92 1,18 11,8 71,6 

kwidzyński 7 297 0,96 4 909 2,68 153 1,17 6/4 15,30 0,44 32,1 47,7 

lęborski 27 202 3,58 6 725 3,67 75 0,57 5/4 8,33 0,16 89,7 362,7 

pucki 48 747 6,41 23 694 12,92 719 5,48 8/3 65,36 0,42 33,0 67,8 

słupski 49 116 6,46 4 692 2,56 660 5,03 4/1 132,00 1,97 7,1 74,4 

starogardzki 16 969 2,23 6 068 3,31 1 558 11,88 6/2 194,75 3,59 3,9 10,9 

sztumski 16 927 2,23 9 942 5,42 354 2,70 11/3 25,29 0,50 28,1 47,8 

tczewski 7 214 0,95 4 230 2,31 730 5,57 4/1 146,00 2,41 5,8 9,9 

wejherowski 75 232 9,90 29 218 15,93 937 7,15 21/5 36,04 0,45 31,2 80,3 

Suma:    759 925 100,00 183 411 100,00 13 111 100,00 113/41 85,14 1,00 14,0 58,0 

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

w danej kategorii 
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Tabela 3.3 Zasoby przemysłowe i geologiczne złóż KN w powiatach woj. pomorskiego [20, I] 

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

bytowski 10 37719 23118 20,57 20,74 20 88890 27,07 7 42444 3 8312 40 177365 

chojnicki 4 2783 1638 1,52 1,47 9 6028 1,84 1 4480 2 2634 16 15925 

człuchowski 5 4340 4096 2,37 3,68 0 0 0,00 0 0 2 386 7 4726 

Gdańsk 0 0 0 0,00 0,00 1 1718 0,52 1 4292 0 0 2 6010 

gdański 13 9020 7167 4,92 6,43 15 20425 6,22 0 0 9 30681 37 60126 

Gdynia 0 0 0 0,00 0,00 1 179 0,05 0 0 0 0 1 179 

kartuski 22 18102 14228 9,87 12,77 47 28470 8,67 2 5231 8 61957 79 113760 

kościerski 12 21969 10957 11,98 9,83 21 56062 17,07 2 13177 13 41922 48 133130 

kwidzyński 10 4909 4158 2,68 3,73 7 1707 0,52 0 0 2 681 19 7297 

lęborski 9 6725 1274 3,67 1,14 10 18972 5,78 0 0 3 1505 22 27202 

malborski 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 

nowodworski 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 

pucki 11 23694 13655 12,92 12,25 10 24524 7,47 0 0 2 529 23 48747 

Słupsk 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 

słupski 5 4692 2203 2,56 1,98 8 32092 9,77 0 0 14 12332 27 49116 

Sopot 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 

starogardzki 8 6068 6275 3,31 5,63 15 8367 2,55 0 0 9 2534 32 16969 

sztumski 14 9942 7536 5,42 6,76 17 4668 1,42 0 0 13 2317 44 16927 

tczewski 5 4230 3340 2,31 3,00 11 2397 0,73 0 0 6 587 22 7214 

wejherowski 26 29218 11803 15,93 10,59 23 33882 10,32 2 9132 10 3000 61 75232 

SUMA: 154 183411 111448 100 100 215 328381 100 15 78756 96 169377 480 759925 
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Relacje między udziałem w wydobyciu oraz udziałem w zasobach złóż 

E i T zmieniały się w zakresie – od około 0,13 – 0,16 (powiat człuchowski 

i lęborski) do około 2,4 (powiat tczewski) i 3,6 (powiat starogardzki), co 

koreluje z bardzo dużą rozpiętością wskaźnika wystarczalności: od około 

10 lat dla powiatów tczewskiego i starogardzkiego do 90 lat dla lęborskiego 

i 106 lat dla człuchowskiego, przy średniej 58 lat dla regionu. Dane 

dotyczące wskaźników wystarczalności dla poszczególnych powiatów ujęto 

w tabeli 3.2. 

Korzystny dla kompleksowej oceny sytuacji zasobowej regionu jest fakt, 

że w 215 złożach rozpoznanych szczegółowo (R) znajdują się zasoby blisko 

330 mln ton kruszywa naturalnego (43,2% całkowitych zasobów). Przy tym 

w 6 największych z nich (o zasobach powyżej 10 mln ton) skupia się 33,9% 

zasobów złóż R (czyli ponad 111 mln ton) co stanowi 14,7% całkowitych 

zasobów kruszywa w regionie. Większość z nich znajduje się w trzech 

złożach zawierających od 20 do 30 mln ton kruszywa: Gliśno 3 (powiat 

bytowski), Potęgowo (powiat słupski) i Rybaki VI (powiat kościerski). 

Istotne przyszłościowo jest szczególnie złoże Potęgowo ze względu na 

niskie zasoby zagospodarowanych złóż powiatu słupskiego oraz jego 

położenie w bliskości planowanej drogi ekspresowej S6. 

Charakterystyczny dla regionu jest niewielki udział złóż rozpoznanych 

wstępnie (P), który wynosi tylko około 10%, przy czym jest to również 

bardzo nieliczna grupa złóż –15 sztuk, w tym aż 7 w powiecie bytowskim. 

Na szczególną uwagę zasługuje przede wszystkim jedno z największych 

w regionie złoże Kozin w powiecie bytowskim, mające 28 mln ton zasobów 

(35,5% zasobów tej grupy). Pozostałe złoża są średnie i zawierają od  

ok. 1,5 do 7,5 mln ton kruszywa. 

Udział zasobów złóż zaniechanych (22,3%) jest zbliżony do 

zagospodarowanych (24,1%), jednakże ich liczba jest znacznie mniejsza 

(96). Są to w większości złoża małe. Spośród blisko 170 mln ton kruszywa 

w złożach zaniechanych w 76 złożach poniżej 1 mln ton było łącznie tylko 

9,5% zasobów tej grupy. Natomiast trzy największe złoża o zasobach 

powyżej 15 mln ton zawierały ponad 55% kruszywa złóż zaniechanych, 

czyli prawie 94 mln ton zasobów, w tym największe w regionie złoże 

Borowiec w powiecie kartuskim przeszło 52 mln ton. 

Wskaźnik wystarczalności WS dla województwa pomorskiego liczony 

na podstawie wydobycia z różnych lat wykazuje mocno rozbieżne 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). 
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Tabela 3.4 Współczynnik wystarczalności Ws dla kruszywa naturalnego 

w woj. pomorskim [20] 

Lata 

Zasoby geologiczne 

złóż E i T 

Średnie wydobycie 

w danym okresie  
Wskaźnik wystarczalności Ws 

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

2001-2005 

183 411 

5 024 37 

2006-2010 10 838 17 

2001-2010 7 931 23 

 

Zwraca uwagę znaczna asymetria wartości wskaźnika za poszczególne 

okresy pięcioletnie wobec średniej za całą dekadę. Wynika ona z przebiegu 

wydobycia opisanego wyżej i zilustrowanego wykresem (rys. 3.6) 

ukazującym stagnację w zakresie poziomu eksploatacji kruszywa w latach 

2001 – 2005. 

 

  3.2. Zasoby surowców ilastych ceramiki budowlanej 

 

Drugim surowcem skalnym pod względem wielkości bazy zasobowej 

w województwie pomorskim są skały ilaste wykorzystywane w ceramice 

budowlanej. Jest to kopalina, która po wstępnej obróbce i odpowiednim 

nasączeniu wodą ma właściwości plastyczne i powszechnie stosowana jest 

w produkcji materiałów budowlanych. Wykonywane są z niej następujące 

wyroby: 

 murowane (cegły, pustaki, klinkier); 

 stropowe (pustaki Ackermana, Fert, Ceram); 

 dekarskie (różnego typu dachówki); 

 drenarskie (rury różnej średnicy i kształtu); 

 specjalne (pustaki wentylacyjne i dymowe, klinkierowe płytki 

posadzkowe i ścienne) [16]. 

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). W województwie 

pomorskim, ze względu na uwarunkowania geologiczne, znaczenie mają 

surowce pochodzenia czwartorzędowego zwane "iłami warwowymi" oraz 

ilaste utwory trzeciorzędowe [16, 20]. 

Całkowite zasoby geologiczne w regionie pomorskim w dziesięcioleciu 

2001-2010 podlegały niedużym wahaniom (rys. 3.11). Do roku 2003 były 

niemal bez zmian (ubytek rzędu 1%) by w latach 2004-2007 obniżyć się 
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z 33 572 tys. m3 o 2 609 tys. m3 (7,7%) do minimum na poziomie poniżej 

31 mln m3. W następnych dwóch latach doszło do znacznego przyrostu 

zasobów, kolejno o ok. 1 mln m3 w 2008 roku i 4,7 mln m3 odnotowanego 

w 2009 roku – łącznie o 18,5% (5 745 tys. m3). W 2010 roku ilość surowców 

ilastych ceramiki budowlanej lekko zmniejszyła się w porównaniu do 

2009 roku o 151 tys. m3 i wynosiła 36 557 tys. m3. 

Sumarycznie w okresie całego dziesięciolecia, poziom zasobów wzrósł 

o 2 666  tys. m3 (niecałe 8%) wobec stanu w 2001 roku. Od 2009 Kębłowo 

Nowowiejskie II 5 851  tys. m3 
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Rys. 3.11 Całkowite zasoby geologiczne i liczba złóż surowców ilastych 

ceramiki budowlanej (IB) w Polsce i regionie pomorskim  

w latach 2001-2010 [20] 

 

Zmiany wynikały zarówno ze zmian liczby złóż jak i w ustaleniach stanu 

zasobów, których liczba znacząco zmalała. W przypadku tego drugiego 

czynnika nie wpływał on znacząco na sytuację gdyż dotyczył złóż 

o niedużych zasobach. Wyjątkiem, ale w przeciwnym – pozytywnym 

kierunku, gdyż wiąże się on z największym zanotowanym wzrostem 

zasobów z roku 2008 na 2009, był przypadek udokumentowania nowego 

dużego złoża Kębłowo Nowowiejskie II o zasobach 5,85 mln m3. Istotny jest 

przy tym fakt, że cała baza zasobowa surowców IB w województwie 

stanowi jedynie 1,8% wszystkich zasobów w Polsce i klasyfikuje region 

pomorski dopiero na 13 pozycji (przed zachodniopomorskim, kujawsko-

pomorskim i podlaskim).  Jeszcze słabiej wygląda sytuacja, jeśli chodzi 

o zasoby przemysłowe - jest to miejsce piętnaste (1,6% - 2 601 tys. m3). 
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Natomiast wydobycie (169 tys. m3) w 2010 roku kwalifikowało region na 

dobrym 7-ym miejscu w skali kraju (7,8%). 

Zasoby złóż zagospodarowanych występują aktualnie w 2 powiatach: 

lęborskim i tczewskim (rys. 3.14) przy czym wydobycie w 2010 roku miało 

miejsce tylko w lęborskim ale z aż trzech złóż. Ostatnim rokiem wydobycia 

z niewielkiego złoża Opalenie w powiecie tczewskim był 2008, jednak co 

ciekawe w 2010 roku jego zasoby wzrosły znacząco (z 51 do 139 tys. m3). 

W 2010 roku wzrosło ponad dwukrotnie (do 51 tys. m3) wydobycie ze złoża 

Nowa Wieś Lęborska II o znacznych zasobach uruchomionego w 2009 roku 

a także wznowiona została, po 6 latach przerwy i 4 latach figurowania na 

liście zaniechanych, eksploatacja na złożu Lębork V. 
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Rys. 3.12 Liczebność poszczególnych grup złóż IB [20] 

 

Baza zasobowa województwa pomorskiego znajdująca się w czterech 

zagospodarowanych złożach (E i T) wynosiła w 2010 roku 3 759 tys. m3 

zasobów geologicznych bilansowych. Stanowi to nieco ponad 10% całych 

zasobów bilansowych w 29 złożach surowców ilastych ceramiki budowlanej 

oraz 12% zasobów złóż nie zaniechanych, których było tylko 13. 

Pod względem wielkości zasobów na wyróżnienie wśród 

zagospodarowanych zasługują złoża Nowa Wieś Lęborska II (powiat 

lęborski) i Lębork, które mają dość znaczne zasoby geologiczne rzędu 

1,5 mln m3 i posiadają łącznie 77,5% zasobów bilansowych złóż 

zagospodarowanych i około 8% całkowitych w regionie. W ciągu 

analizowanego dziesięciolecia nieprzerwanie (i to intensywnie) 

eksploatowane było tylko złoże Lębork wskutek czego jego zasoby znacząco 

zmalały – z 2 578 w 2001 do 1 417 w 2010 roku, czyli o 45%. W związku 

z tym jego wystarczalność przy zachowaniu obecnego trendu w wydobyciu 

jest niezadowalająca - współczynnik Ws wynosi około 13 lat. Jednak 

uruchomienie drugiego złoża przez tego samego koncesjonariusza może 

wydłużyć tą perspektywę. 
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Tabela 3.5 Zestawienie zagospodarowanych złóż IB w 2010 roku  

na terenie woj. pomorskiego [20] 

Nazwa 

złoża 

Powiat/ 

Gmina 

Zasoby w 2010 r. 

Wydobycie 

w 2010 r. 

Ilość 

lat 

eksp. 

(E i T) 

od 

2001 r. 

Wydobycie 

średnie 

Współczynnik 

wystarczalności 

Ws dla zasobów  

geolog. przem. geolog. przem. 

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

Nowa 

Wieś 

Lęborska II 

lęborski/ 

Nowa 

Wieś 

Lęborska 

1 495 1 495 51 2 37,0 40 40 

Lębork 

lęborski/ 

Nowa 

Wieś 

Lęborska, 

Lębork 

1 417 686 111 10 114,2 12 6 

Lębork V 
lęborski/ 

Lębork 
708 

Brak 

danych 
7 5 3,0 236 - 

Opalenie 
tczewski/ 

Gniew 
139 44 0 (złoże T) 10 6,4 22 7 

 

Złoża zaniechane (Z) stanowią najliczniejszą grupę, było ich aż 15, 

jednak zawierały tylko 5 420 tys. m3 iłów budowlanych czyli niecałe 15% 

zasobów całkowitych województwa. Występują one głównie na terenie 

powiatów wschodnich, w których w większości stanowią dominujący lub 

wyłączny udział w zasobach: w 5 na 11 powiatów z zasobami występują 

tylko złoża Z (bytomski, gdański, kartuski, malborski i starogardzki) a tylko 

w trzech (lęborskim, tczewskim i puckim) ich udział był nieistotny. 

W kontekście złóż zaniechanych zwraca uwagę powiat Gdański oraz 

Gdański grodzki, na których terenie leżą trzy złoża o łącznych zasobach 

3 710 tys. m3, co stanowi 68,5% zasobów złóż zaniechanych i ponad 10% 

całkowitych zasobów iłów do produkcji ceramiki budowlanej w regionie 

pomorskim. 
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Rys. 3.13 Udział poszczególnych grup złóż IB w całkowitych zasobach [20] 
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Tabela 3.6 Zasoby przemysłowe i geologiczne złóż ilastych ceramiki budowlanej w powiatach województwa pomorskiego [20] 

Powiat 

Liczba 

złóż  

E i T 

Łączne zasoby złóż 

E i T 

Procentowy 

udział zasobów 

E i T 

Liczba 

złóż  

R 

Łączne 

zasoby 

geolog. 

złóż R 

Procentowy 

udział 

zasobów 

geolog. złóż 

R 

Liczba 

złóż  

P 

Łączne 

zasoby 

geolog. 

złóż P 

Liczba 

złóż  

Z 

Łączne 

zasoby 

geolog. 

złóż Z 

Suma 

złóż 

E, T, 

P, R, 

Z 

Suma 

zasobów 

geolog. 

złóż E, T, 

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

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

bytowski 0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0 0 1 139 1 139 

człuchowski 0 0 0 0,0 0,0 1 684 2,6 0 0 1 236 2 920 

Gdańsk 0 0 0 0,0 0,0 1 51 0,2 0 0 2 1 813 3 1 864 

gdański 0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0 0 1 1 897 1 1 897 

kartuski 0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0 0 2 189 2 189 

kwidzyński 0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 1 302 2 724 3 1 026 

lęborski 3 3 620 2 181 96,3 98,0 3 13 788 51,5 0 0 2 28 8 17 436 

malborski 0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0 0 1 82 1 82 

pucki 0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 1 294 1 13 2 307 

starogardzki 0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0 0 1 208 1 208 

tczewski 1 139 44 3,7 2,0 2 12 259 45,8 0 0 1 91 4 12 489 

SUMA: 4 3 759 2 225 100 100 7 26 782 100 2 596 15 5 420 28 36 557 
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Rys. 3.14 Wielkość zasobów geologicznych złóż IB w złożach zagospodarowanych (E i T) oraz rozpoznanych (P i R) 

i zaniechanych (Z) na terenie woj. pomorskiego [20, I] 
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Rys. 3.15 Zasoby geologiczne wszystkich złóż ilastych ceramiki budowlanej i ich procentowy udział w powiatach  

regionu pomorskiego [20, I] 
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W zakresie złóż rozpoznanych szczegółowo (R) na szczególną uwagę 

zasługują złoża Janiszewo (8,3 mln m3, powiat tczewski, gmina Pelplin) oraz 

Nowa Wieś Lęborska (7,45 mln m3, powiat lęborski, gmina Nowa Wieś 

Lęborska), które mają największe zasoby geologiczne – ponad 50% 

bilansowych złóż E, T, R i P i ponad 43% całkowitych w regionie. 

Natomiast biorąc pod uwagę zasoby złóż perspektywicznych (P) 

znaczenie posiadają jedynie dwa powiaty: kwidzyński i pucki – na obszarze 

których znajdują się dwa złoża Brokowo i Starzyno-Werblinia o zasobach po 

ok. 300 tys. m3 co daje razem zaledwie 1,6% całkowitych zasobów iłów do 

produkcji ceramiki budowlanej w regionie pomorskim (rys. 3.13 i 3.14). 
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Rys. 3.16 Wydobycie i zasoby geologiczne złóż IB  

w latach 2001-2010 -województwo pomorskie [20] 

 

Wydobycie w latach 2001-2010 (rysunek 3.16) wynosiło średnio 

144 tys. m3/rok, przy czym wykazywało znaczne wahania osiągając dwa 

podobne maksima w latach 2002 – 176 tys. m3 i 2009 – 179 tys. m3 oraz 

jedno głębokie minimum w roku 2007 – 93 tys. m3, czyli maksima były 

blisko dwukrotnie większe od minimum. W 2010 roku eksploatowane były 

trzy złoża, w 2009 roku dwa, podczas gdy w latach przed rokiem 2005 od 

pięciu do nawet dziewięciu w 2001 roku, jednak w większości przypadków 

było to wydobycie na niewielką skalę (poniżej 10 tys. m3). Stopniowo, na 

przestrzeni analizowanego dziesięciolecia, w większości tych małych złóż, 

z których pozyskiwano małe ilości surowca na lokalne potrzeby zaprzestano 

eksploatacji a złoża uległy przekwalifikowaniu na zaniechane. 

Interesujące jest, że zmienność wydobycia na przestrzeni dekady nie 

znajduje analogii w przebiegu łącznego wydobycia surowców ilastych 

ceramiki budowlanej w kraju w analizowanym okresie czasu, co wskazuje 

na lokalne lub regionalne źródło fluktuacji. 
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Najbardziej zwraca uwagę fakt lokalizacji czasowej minimum w latach 

2007 – 2008, co jest trudne do wyjaśnienia, gdyż właśnie w tych latach 

wypadło maksimum w skali całego kraju związane ze spekulacyjną bańką na 

rynku inwestycji budowlanych w tym okresie czasu. 

Taki brak wyraźnego związku z ogólną koniunkturą na rynku 

budowlanym w latach 2001-2010 wskazuje, że czynniki generujące 

zmienność wydobycia miały charakter niezwiązany z popytem, lecz raczej 

ze zdolnościami do utrzymania przez firmy wykorzystujące ten surowiec do 

swojej produkcji odpowiedniego potencjału wytwórczego i konkurencyjnego 

na rynku producentów ceramicznych materiałów budowlanych. 

Analizując zasoby przemysłowe i geologiczne złóż E i T w skali całego 

dziesięciolecia można zaobserwować ich spadek o odpowiednio 22% 

(0,63 mln m3) i aż 44,5% (3 mln m3). Największe ubytki zasobów 

geologicznych nastąpiły w latach 2004-2006 (kolejno o ok. 2,1 mln m3; oraz 

dwukrotnie po 1,1 mln m3). Były one w większości spowodowane 

przekwalifikowaniem licznych złóż o istotnych zasobach geologicznych 

i przemysłowych na zaniechane (Gołębiewo, Lębork V, Nowa Wieś 

Lęborska I, Gniew, Niezabyszewo, Rozpędziny). Szczególnie znaczącym 

złożem było tutaj Gołębiewo (jedno z większych złóż w województwie, 

1,9 mln m3), które zaprzestano eksploatować w roku 2004.  

W latach 2009 - 2010 częściowo odrobione zostały wcześniejsze straty 

zasobów bilansowych poprzez uruchomienie wydobycia ze złoża Nowa 

Wieś Lęborska II oraz przywrócenie eksploatacji złoża Lębork V  

(na 2010 jego zasoby geologiczne wynosiły 708 tys. m3). Wzrosty w 2010 

w stosunku do 2008 były istotne i osiągnęły 1,9 mln m3 zasobów 

geologicznych oraz 1,2 mln m3 zasobów przemysłowych. Historię 

wydobycia oraz ilości poszczególnych zasobów opisywanej kopaliny 

przedstawiono na rysunku 3.16. 

 

Tabela 3.7 Współczynnik wystarczalności Ws dla kopaliny IB  

w woj. pomorskim [20] 

Lata 
Zasoby przemysłowe 

Średnie wydobycie 

w danym okresie  
Wskaźnik wystarczalności Ws 

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

2001-2005 

2 225 

153 17 

2006-2010 135 19 

2001-2010 144 18 

 

W związku z relatywnie dużą skalą wydobycia surowców ilastych do 

produkcji ceramiki budowlanej wskaźnik wystarczalności WS kształtuje się 
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na słabo-średnim poziomie – dla badanego dziesięciolecia wyniósł 18 lat, 

przy czym, w związku z dość konsekwentnym utrzymywaniem się poziomu 

wydobycia w przeciągu dekady, jego wartość zmienia się bardzo 

nieznacznie w zależności od okresu przyjętego do obliczeń średniego 

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

 

 

  3.3.  Zasoby piasków kwarcowych do produkcji cegły wapienno-

piaskowej 

 

Do produkcji cegły wapienno-piaskowej niezbędny jest odpowiednio 

czysty drobnoziarnisty piasek kwarcowy, o preferowanym uziarnieniu 0,05-

0,5 mm i pochodzenia lodowcowego, wodnolodowcowego, rzecznego lub 

eolitycznego (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 [16, 20]. 

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 [16, 20]. 

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) [20]. 

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 około 8 mln m3 w 103 złożach. Sumarycznie 

w dziesięcioleciu zmiana była nieznaczna i był to wzrost o 4 767 tys. m3. 

Łączne zasoby geologiczne bilansowe piasków kwarcowych do 

produkcji cegły wapienno-piaskowej w województwie pomorskim wynosiły 

10 284 tys. m3 co stanowiło 3,8% zasobów krajowych (w 2010 roku). 

Dawało to regionowi odległe dwunaste miejsce w kraju – mniej posiadały 

tylko województwa małopolskie, świętokrzyskie, lubuskie i śląskie. 
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Natomiast pod względem zasobów przemysłowych pomorskie znalazło się 

w krajowej czołówce (3 087 tys. m3, czyli 11,8%), jako czwarte wśród 

regionów z ponad 10-procentowym udziałem. Niski poziom (16 tys. m3 czyli 

tylko 2,6% krajowego) wydobycia sytuował zaś pomorskie dopiero na 

dziewiątym miejscu. 
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Rys. 3.17 Zasoby geologiczne piasków kwarcowych do cegły  

wapienno-piaskowej (PC) w ostatnim 10-leciu [20] 

 

Analizując zasoby wszystkich złóż udokumentowanych w latach  

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

znaczący spadek (o 2 239 tys m3 czyli blisko 18%). Prawie całość ubytku 

jaki nastąpił w dekadzie miała miejsce w roku 2005 roku, gdy zasoby 

zmalały o 2 186 tys. m3 natomiast spadek liczby złóż z 6 do 4 nastąpił 

w roku 2006. Zarówno wcześniej, jak i później zmiany były minimalne 

i związane raczej tylko z niewielkim wydobyciem surowca. 
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Rys. 3.18 Udział poszczególnych grup złóż PC w całkowitych zasobach 

regionu pomorskiego [20] 
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W 2010 roku w województwie pomorskim znajdowały się cztery złoża, 

w tym 2 zagospodarowane (Słupsk II oraz Szlachta w powiecie 

starogardzkim, przy południowej granicy regionu). W obu złożach wielkość 

zasobów przemysłowych równa jest zasobom geologicznym i wynosi 

odpowiednio 832 oraz 2 255 tys. m3. 

Złoża występują tylko w 4 z 20 powiatów, nie tworząc wyraźnego 

obszaru/strefy zasobnej, lecz są raczej rozproszone na obszarze 

województwa, przy czym brakuje ich na północnym wschodzie oraz 

w szeroko pojętej południowo-zachodniej części regionu. 

 

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

w woj. pomorskim [20] 

Nazwa 

złoża 

Powiat/ 

Gmina 

Zasoby w 2010 r. 
Wydobycie 

w 2010 r. 

Ilość 

lat 

eksp. 

(E i T) 

od 

2001 

roku 

Wydobycie 

średnie 

Współczynnik 

wystarczalności 

Ws dla zasobów  

geolog. przem. geolog. przem. 

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

Szlachta 
starogardzki/ 

Osieczna 
2 255 2 255 0 (złoże T) 10 2,1 1 074 1 074 

Słupsk 

II 

m. Słupsk/ 

M. Słupsk 
832 832 16 10 5,0 166 166 

 

Złoża zagospodarowane występują w powiatach słupskim grodzkim 

i starogardzkim, ich zasoby to ok. 3,1 mln m3 (około 30% całkowitych), 

z czego większość znajduje się w nieeksploatowanym przez całe 

dziesięciolecie złożu Szlachta. 

 

Tabela 3.9 Zestawienie niezagospodarowanych złóż PC w 2010 roku na 

terenie woj. pomorskiego [20] 

Nazwa złoża 
Zagospodarowanie 

złoża w 2010 roku 

Zasoby geologiczne 

w 2010 roku Powiat Gmina 

[tys. m3] 

Kiełpino - Kartuzy Z 431 kartuski Kartuzy 

Sadlinki - Biała P 6 766 kwidzyński Sadlinki 

SUMA: 7 197 

 

Aktualnie brak jest złóż rozpoznanych szczegółowo (R) w regionie 

pomorskim. Najważniejsze perspektywicznie jest duże złoże rozpoznane 

wstępnie (P): Sadlinki - Biała w powiecie kwidzyńskim posiadające  

6 766 tys. m3 (tj. blisko 66% całkowitych zasobów). 



 

 

4
4
 

 

Rys. 3.19 Rozmieszczenie piasków kwarcowych (PC) oraz ich zasoby geologiczne w powiatach woj. pomorskiego w 2010 r. [20, I] 



 

45 

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

- w jednym takim złożu w regionie (Kiełpino-Kartuzy w powiecie 

kartuskim) było tylko 4,2% całkowitych zasobów (431 tys. m3). 

Wydobycie piasku kwarcowego do produkcji cegły wapienno-piaskowej 

w ostatnim dziesięcioleciu (rys. 3.20) prowadzone było w analizowanej 

dekadzie z aż pięcioma latami przerw (w tym ostatnia aż trzyletnia od roku 

2006 do 2008). Natomiast w latach 2002 i 2004 wystąpiły minimalne 

poziomy wydobycia na poziomie 1 tys. m3 na rok. Eksploatacja praktycznie 

miała miejsce tylko w jednej z dwóch istniejących kopalń – Słupsk II, przy 

czym tylko w ostatnich dwóch latach miała więcej niż symboliczną skalę 

osiągając maksimum w 2009 roku (32 tys. m3). 
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Rys. 3.20 Wydobycie i zasoby geologiczne złóż E i T piasków kwarcowych 

PC w województwie pomorskim w latach 2001-2010 [20] 

 

Pomimo bardzo dużej zmienności wydobycia z roku na rok wartość 

wskaźnika wystarczalności zasobów zależnie od przyjętego okresu zmienia 

się tylko dwukrotnie. Obliczony dla całego rozpatrywanego okresu  

2001-2010 wynosi on 7 lat, dla pięciolecia 2001-2005 pięć lat natomiast dla 

drugiego pięciolecia 2006-2010 dziesięć lat. 

W regionie pomorskim trend wydobycia np. danych za ostatnią dekadę 

był wyraźnie rosnący, jednak jego realna stosowalność jest dość 

problematyczna przez wzgląd na bardzo dużą niestabilność eksploatacji na 

przestrzeni minionej dekady. Prawdopodobny jest bowiem kolejny nagły 

spadek wydobycia nawet do zera.  Tymczasem w kraju wydobycie wahało 

się pomiędzy 411 tys. m3 (2002) a 905 tys. m3 (2007) średnio 610 tys. m3 na 

rok. Ogółem udział regionu w krajowym wydobyciu był wyraźnie niższy od 
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udziału regionu w zasobach a w przypadku zasobów przemysłowych aż 

ponad czterokrotnie. 

 

Tabela 3.10 Współczynnik wystarczalności Ws dla kopaliny PC  

w woj. pomorskim [20] 

Lata 
Zasoby przemysłowe 

Średnie wydobycie  

w danym okresie  
Wskaźnik wystarczalności Ws 

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

2001-2005 

3 087 

5 671 

2006-2010 10 322 

2001-2010 7 435 

 

Porównując sytuację w skali kraju i regionu trudno doszukiwać się 

występowania korelacji przebiegów wydobycia piasków kwarcowych do 

produkcji cegieł wapienno-piaskowych w ostatnim dziesięcioleciu. 

W województwie pomorskim w latach 2011 – 2010 występowała 

praktycznie biorąc nieprzewidywalność wydobycia lub jego braku z roku na 

rok oraz kompletnie różna względna skala zmian poziomu, która w skali 

krajowej nie osiągała 40% natomiast w zachodniopomorskim wyrażała się 

dużymi wielokrotnościami. 

 

  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 [16, 20]. 

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 porowo-twórczych 

(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 [16, 20]. 

Jest to materiał popularny i powszechnie stosowany w budownictwie: 

 mieszkaniowym (jedno- i wielorodzinnym), 

 przemysłowym, 

 handlowym [16]. 
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Asortyment produktów z betonu lekkiego jest dość bogaty. Z materiału 

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

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

stropowo-dachowe Ponadto w postaci zmodyfikowanej stosuje się beton 

komórkowy do produkcji ekranów akustycznych wykorzystywanych 

w budowie dróg i linii kolejowych [16]. 

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. Wśród trzech 

najważniejszych regionów pod względem bazy zasobowej znajdują się 

województwa: lubelskie, pomorskie oraz łódzkie. Występujące tam zasoby 

przemysłowe przekraczają poziom 15 mln m3 [16, 20] 

 

Tabela 3.11 Podstawowe dane złóż piasków kwarcowych (PB)  

w woj. pomorskim [20] 

Nazwa 

złoża 

Zagospodarowanie 

złoża w 2010 r. 

Zasoby 

geologiczne 

w 2010 r. 

Zasoby 

przemysłowe 

w 2010 r. Powiat Gmina 

[tys. m3] [tys. m3] 

Studzienice E 12 559 7 330 bytowski Studzienice 

Sadlinki P 5 479 Brak danych kwidzyński Sadlinki 

SUMA: 18 038 7 330 

 

W województwie pomorskim położone są tylko dwa złoża (tab. 3.11 

i rys. 3.21), w tym jedno zagospodarowane - Studzienice w powiecie 

bytowskim (blisko 70% zasobów regionu, w tym ponad 58% to zasoby 

przemysłowe). Drugie złoże Sadlinki w powiecie kwidzyńskim jest 

rozpoznane wstępnie (P) i jest ponad dwukrotnie mniejsze). Łączne zasoby 

geologiczne bilansowe tych złóż od 2001 roku wzrosły o blisko 78% 

z 10 155 tys. m3 i wynosiły w 2010 roku 18 038 tys. m3. Stanowiły one aż 

12,6% wszystkich zasobów w kraju, co daje regionowi pomorskiemu drugą 

lokatę wśród 15 województw posiadających zasoby (więcej ma tylko 

województwo lubelskie). Natomiast w zakresie zasobów przemysłowych 

dzięki ponad pięciokrotnemu wzrostowi, który nastąpił na złożu Studzienice 

(w 2010 roku wynosiły 7 330 tys. m3) region zajmuje pozycję 

zdecydowanego lidera posiadającego ponad 35% zasobów. Również 

wydobycie kształtowało się na relatywnie bardzo wysokim poziomie  

- 119 tys. m3, co stanowiło około 30% całkowitego krajowego i dawało 

pomorskiemu mocne pierwsze miejsce wśród regionów. 

 



 

 

4
8
 

 

Rys. 3.21 Rozmieszczenie piasków kwarcowych (PB) oraz ich zasoby geologiczne w powiatach woj. pomorskiego w 2010 r. [20, I] 
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Rys. 3.22 Zasoby geologiczne piasków kwarcowych do produkcji betonu 

komórkowego (PB) w latach 2001 – 2010 [20] 

 

W przebiegu wydobycia piasku kwarcowego do produkcji betonów 

komórkowych (PB) w ostatnim dziesięcioleciu (rys. 3.23) można wskazać 

trzy okresy: pierwszy od 2001 do 2005 roku gdy eksploatacja była 

względnie stabilna osiągając maksimum na poziomie około 80 tys. m3 

w latach 2003-2004, drugi od 2006 do 2008 roku, kiedy doszło do 

całkowitego wstrzymania eksploatacji (0 tys. m3) i ostatnie lata nagłego 

wznowienia wydobycia, które przekroczyło uprzednie maksimum 

i osiągnęło 119 tys. m3 w roku 2010. 
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Rys. 3.23 Wydobycie i zasoby piasków kwarcowych PB w woj. pomorskim 

w latach 2001-2010 [20] 
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W związku z powyższą zmiennością wartość wskaźnika wystarczalności 

zasobów dla województwa pomorskiego zmienia się o ponad połowę 

zależnie od przyjętego okresu, jakkolwiek w każdym przypadku jest wysoki 

przekraczając znacznie 100 lat. Obliczony dla całego rozpatrywanego okresu 

2001-2010 wynosi on 143 lata, dla pięciolecia 2001-2005 117 lat natomiast 

dla drugiego pięciolecia 2006-2010 aż 182 lata. 

 

Tabela 3.12 Współczynnik wystarczalności Ws dla kopaliny PB  

w woj. pomorskim [20] 

Lata 
Zasoby przemysłowe 

Średnie wydobycie 

w danym okresie 
Wskaźnik wystarczalności Ws 

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

2001-2005 

7 330 

62 117 

2006-2010 40 182 

2001-2010 51 143 

 

 

3.5. Zasoby piasków formierskich 

 

Piaski charakteryzujące się wysoką temperaturą spiekania  

(1 200 - 1 400 oC) są podstawowym surowcem do sporządzania mas 

formierskich i rdzeniowych, służących do wykonywania odlewów 

staliwnych, żeliwnych oraz odlewów ze stopów metali. W zależności  

od ilości spoiwa i zawartości węglanów wyróżnia się dwa rodzaje  

piasków formierskich: piaski kwarcowe czyste oraz piaski o lepiszczu 

naturalnym [16,20]. 

W Polsce złoża piasków formierskich występują głównie w centralnej 

i południowej części kraju w utworach od czwartorzędowych do triasowych, 

najczęściej w formach pokładowych. 

Piaski trzeciorzędowe pochodzenia lądowego występują w rejonie 

Konina, na obrzeżeniu Gór Świętokrzyskich oraz na Pomorzu, natomiast 

pochodzenia morskiego na Wyżynie Lubelskiej. W Polsce północnej 

występują głównie czwartorzędowe piaski wydmowe lub akumulacyjnych 

tarasów wodnolodowcowych [16,20]. 

Czyste piaski kwarcowe stosowane są jako piaski szklarskie,  

bardziej zanieczyszczone bywają także stosowane jako piaski budowlane 

i drogowe [16,20]. 

Stan geologicznych zasobów bilansowych piasków formierskich na 

koniec 2010 roku wyniósł ogółem 338,4 mln t i zmniejszył się w stosunku 
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do stanu z roku poprzedniego o 2,1 mln t w wyniku wydobycia i strat. 

Zasoby bilansowe złóż zagospodarowanych wynosiły 89,9 mln t i stanowiły 

27 % wszystkich zasobów bilansowych. 
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Rys. 3.24 Zasoby geologiczne i przemysłowe piasków formierskich (PF) 

w 10-leciu 2001 – 2010 [20] 

 

 

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

i było o 21 tys. ton mniejsze, niż w rok wcześniej (ale w 2011 było o 422 

większe). 

Na obszarze województwa pomorskiego zostały udokumentowane tylko 

jedno złoże piasków formierskich położone w skrajnie północnej części 

regionu, w powiecie puckim w okolicy Władysławowa. Jest to złoże 

niezagospodarowane, rozpoznane wstępnie (P), a jego zasoby geologiczne 

bilansowe są bardzo małe (185 tys. ton) i stanowią ok. 0,1% krajowych 

zasobów. Klasyfikuje to region na ostatniej 12 pozycji wśród województw 

posiadających zasoby piasków szklarskich i co istotne nawet wobec 

przedostatniego województwa mazowieckiego jest to olbrzymia – ponad  

30-krotna różnica w wielkości zasobów. 

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

wydobycia omawianego surowca w regionie pomorskim, nie jest możliwe 

określenie wskaźnika wystarczalności zasobów. Jednakże biorąc pod uwagę 

niezwykle małe zasoby nawet przy, teoretycznie założonym, niewielkim 

wydobyciu wystarczalność musiałaby być niska. 
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Rys. 3.25 Rozmieszczenie piasków formierskich (PF) oraz ich zasoby 

geologiczne w powiatach województwa pomorskiego w 2010 r. [20, I] 

 

  3.6. Zasoby surowców szklarskich 

 

Kolejną grupą złóż występującą w województwie zachodniopomorskim 

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

drobno i równoziarniste piaski kwarcowe wyróżniające się bardzo niską 

zawartością tlenków barwiących. Ponadto za kopaliny tego rodzaju 

uznawane są również słabo zwięzłe piaskowce kwarcowe o lepiszczu 

ilastym, z których po odpowiedniej przeróbce można otrzymać piasek 

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

 osadowe pokładowe piasków morskich, 

 osadowe pokładowe, pokrywowe, soczewkowe piasków 

lądowych, 

 wietrzeniowe pokrywowe na wychodniach słabo scementowanych 

piaskowców [16]. 
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Surowce szklarskie do produkcji piasków szklarskich występują przede 

wszystkim w utworach kredy, trzeciorzędu i czwartorzędu. Ponadto 

w niedalekiej przeszłości do celów szklarskich wykorzystywano odżelazione 

zwietrzeliny piaskowców fliszowych. Surowiec ten występuje obecnie  

w 10 województwach. Na terenie województwa zachodniopomorskiego 

występują piaski pochodzenia lądowego wieku trzeciorzędowego, które 

w przeciwieństwie do tych z okolic niecki tomaszewskiej czy 

północnosudeckiej posiadają gorsze parametry jakościowe i pozyskiwać 

można z nich jedynie piasek szklarski o niższej jakości (klasa 3-6) [5]. 

 

Tabela 3.13 Klasyfikacja piasków szklarskich według polskiej normy 

branżowej BN-80/6811-01 [5] 

Klasa 

piasku 

Zawartość tlenków [% mas.] 

Przykłady zastosowania SiO2 Fe2O3 TiO2 Al2O3 CaO SO3 

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

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

szkło kwarcowe, optyczne 

oraz przepuszczające 

promienie nadfioletowe 

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

1a 99,4 0,015 0,03 0,30 0,10 0,01 

szkło gospodarcze i techniczne 

o wysokim stopniu 

bezbarwności 

2 99,3 0,020 0,05 0,40 0,10 0,01 

szkło gospodarcze 

i grubościenne o wysokim 

stopniu bezbarwności 

3 98,5 0,030 0,08 0,80 0,20 0,02 

opakowania szklane 

bezbarwne, szkło techniczne, 

walcowe 

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

techniczne 

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

szklane 

6 95 1,000 0,20 3,50 1,50 0,15 barwne opakowania szklane 

 

Surowce te są wykorzystywane głównie w przemyśle szklarskim 

i podlegają rygorystycznym wymogom, które dotyczą przede wszystkim ich 

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

i zawartość tlenków barwiących). W Polsce powyższe wymagania określone 

są w odpowiednich normach, według których dzielone są one na szereg klas 

(1-6) z przeznaczeniem do produkcji poszczególnych rodzajów szkła [5]. 
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W hutach produkuje się z tego surowca następujący rodzaj asortymentu: 

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

pustaki szklane), 

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

 szkło techniczne (np. soczewki lub izolatory), 

 opakowania szklane i wyroby specjalne (np. butelki) [5, 16]. 

Zasoby złóż zagospodarowanych wynoszą 208,05 mln ton, co stanowi 

33 % wszystkich zasobów bilansowych. Wydobycie piasków szklarskich 

w 2010 r. wzrosło do 1 995 tys. ton. 

 

607,2

605,1

603,2

601,4

599,1

597,3

642,9

640,6

639,1

637,2

217,7 215,9 213,8 211,5 210,0

139,8 137,6 135,7 133,9

208,1

114,6116,8118,6106,6

157,1 155,3 153,3 151,1 149,5 147,6

1 244 1 244 1 244 1 244

0

70

140

210

280

350

420

490

560

630

700

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Lata

Z
a
s
o

b
y
 w

 P
o

ls
c
e
 (

m
ln

 t
o

n
)

0

200

400

600

800

1 000

1 200

1 400

1 600

1 800

2 000

Z
a
s
o

b
y
 w

 w
o

j.
 p

o
m

o
rs

k
im

 (
ty

s
. 

to
n

)

Zasoby geologiczne piasków szklarskich (PS) w Polsce Zasoby geologiczne PS złóż E i T w Polsce

Zasoby przemysłowe PS złóż E i T w Polsce Zasoby geologiczne PS w województwie pomorskim

 

Rys. 3.26 Zasoby geologiczne i przemysłowe surowców szklarskich (PS) 

w 10-leciu 2001 – 2010 [20] 

 

Na terenie województwa pomorskiego udokumentowane zostało tylko 

jedno złoże piasków szklarskich – Sulechowo w powiecie sławieńskim. Jest 

to złoże rozpoznane szczegółowo (R) o zasobach geologicznych 

bilansowych wynoszących 1 244 tys. ton (rys. 3.26 i 3.27), które nie ulegały 

zmianie w ostatnim dziesięcioleciu. 

Zasoby geologiczne bilansowe stanowią zaledwie 0,2% krajowych, co 

daje przedostatnią 9-tą pozycję wśród 10 województw posiadających zasoby. 

Jednak należy pamiętać, że w pierwszym województwie łódzkim jest 84,1% 

zasobów krajowych.  

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

wydobycia omawianego surowca w pomorskim, nie jest możliwe określenie 

wskaźnika wystarczalności zasobów. Warto jednak dla kontekstu podać, 

że roczne wydobycie we wspomnianych łódzkim było na poziomie 

zbliżonym do całych zasobów pomorskiego. 



 

55 

 

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

geologiczne w powiatach województwa pomorskiego w 2010 r. [20, I] 

 

Porównując skalę zasobów oraz łącznego wydobycia  

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

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

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

baza zasobowa piasków szklarskich w pomorskim jest zbyt mała (i  jakość 

kopaliny nie wyższa od przeciętnej), aby opłacalne było podejmowanie 

inwestycji w celu uruchomienia ich wydobycia oraz wykorzystania, do 

czego niezbędne byłoby stworzenie odpowiedniej bazy produkcyjnej lub 

stosowanie dalekiego a więc kosztownego transportu. 
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  3.7. Zasoby kamieni drogowych i budowlanych (głazów narzutowych) 

 

W grupie tych złóż, określanej również jako kamienie łamane i boczne, 

znajdują się przede wszystkim złoża skał magmowych, zwięzłych skał 

osadowych oraz metamorficznych Polski południowej oraz centralno-

południowej. Zasoby geologiczne bilansowe przekraczają 10 mld ton, w tym 

złóż zagospodarowanych stanowią blisko połowę (49%) i  wynoszą ponad 

5 mld ton w 303 złożach zagospodarowanych (czynnych i eksploatowanych 

okresowo). Wydobycie w 2010 roku wzrosło o blisko 8 mln ton do poziomu 

ok. 63,2 mln ton. 
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Rys. 3.28 Zasoby geologiczne i przemysłowe kamieni drogowych 

i budowlanych w ostatnim 10-leciu [20] 

 

W przypadku niektórych regionów północnych udokumentowano 

pojedyncze złoża głazów narzutowych, które zakwalifikowane są do tej 

grupy, przy czym ze względu na swoją skalę i marginalne znaczenie 

gospodarcze stanowią raczej ciekawostkę geologiczno-złożową o co 

najwyżej lokalnej roli podażowej. 

Kamienie drogowe i budowlane pozyskiwane są również przy 

eksploatacji węgla brunatnego, ze złóż nieudokumentowanych (tzw. 

punktów eksploatacyjnych). W obrębie pól Bełchatów i Szczerców PGE 

KWB Bełchatów SA wydobyto: 1,9 tys. ton głazów narzutowych,  

ok. 234 tys. ton wapieni i 2,6 tys. t piaskowców kwarcytowych. W KWB 

Adamów SA wydobyto 0,48 tys. ton głazów narzutowych. Tego typu 

eksploatacja nie ma jednak miejsca na terenie Pomorza, gdyż nie ma tutaj 

kopalni węgla brunatnego [16, 20]. 
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Na terenie województwa pomorskiego zlokalizowane są tylko 2 złoża 

kamieni drogowych i budowlanych – Bukowa Góra w powiecie kartuskim 

(brak udokumentowanych zasobów) i Czechy-Domatowo w powiecie 

puckim o zasobach geologicznych bilansowych wynoszących 134 tys. ton 

(rys. 3.29), które nie ulegały zmianie w ostatnim dziesięcioleciu. Są to złoża 

głazów narzutowych i należą do złóż zaniechanych (Z), przy czym 

w przypadku złoża Bukowa Góra w latach 2006 – 2007 miało ono status 

złoża eksploatowanego (E). 

 

 

Rys. 3.29 Rozmieszczenie kamieni drogowych i budowlanych (głazów 

narzutowych) oraz ich zasoby geologiczne w powiatach województwa 

pomorskiego w 2010 roku [20, I] 
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Tabela 3.14 Zasoby geologiczne drogowych i budowlanych  

(głazów narzutowych) w woj. pomorskim (stan na koniec 2010 roku) [20] 

Nazwa złoża 
Zagospodarowanie 

złoża w 2010 r. 
Rodzaj KN 

Zasoby 

geologiczne w 

2010 r. Powiat Gmina 

[tys. ton] 

Czechy-Domatowo Z głazy narzutowe 134 pucki Krokowa 

Bukowa Góra Z głazy narzutowe Brak danych kartuski Sulęczyno 

SUMA: 134 

 

Na złożu Czechy-Domatowo w 2010 roku i całym dziesięcioleciu brak 

było wydobycia omawianego surowca natomiast na złożu Bukowa Góra, 

pomimo braku udokumentowanych zasobów, prowadzona była przez dwa 

lata eksploatacja osiągając w 2006 roku wielkość dziewięciu tysięcy ton, rok 

później trzech, a następnie została wstrzymana. 
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Rys. 3.30 Zasoby geologiczne złóż kamieni drogowych (KD) oraz poziom 

wydobycia w dekadzie 2001-2010 [20] 

 

W związku z powyższą, dość szczególną sytuacją, nie jest możliwe 

miarodajne określenie wskaźnika wystarczalności zasobów w regionie, gdyż 

w jednym przypadku brak było eksploatacji a z drugiej brak wiedzy 

o wielkości zasobów, do których należy się odnieść w celu oszacowania 

wystarczalności złoża. 
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4.  Waloryzacja udokumentowanych, niezagospodarowanych złóż 

kopalin skalnych województwa 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 

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. 
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Podstawą rankingu jest ocena trójstopniowa każdej cechy, 

minimalizująca jej możliwy błąd. W każdej grupie kryteriów wyróżnia się 

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

każdego złoża za pomocą czteroliterowego symbolu: w kolejności walorów 

zasobowo-surowcowych, uwarunkowań górniczych, środowiskowych 

i planistycznych, przykładowo: NNWN, NZNZ itd. Symbole te 

przedstawione na mapie złóż kopalin pozwalają na szybkie ich porównanie 

i wskazanie najwartościowszych złóż, zasługujących na szczególną ochronę. 

Jako kryteria waloryzacji geologiczno-złożowej przyjęto: 

- wielkość zasobów, 

- walory surowcowe kopaliny (jakość kopaliny). 

Kryteria te są określane indywidualnie dla poszczególnych rodzajów 

kopalin. Kombinacja obu kryteriów daje w efekcie ocenę walorów 

zasobowo-surowcowych złóż i stanowi podstawę kwalifikacji złóż do jednej 

z trzech kategorii wartości złoża i odpowiednio potencjalnego jego 

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 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%) 

>10 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 4.2 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 4.3 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 

 

 

Tabela 4.5 Waloryzacja surowcowa bursztynów 

Jakość / 

wielkość zasobów 

Złoża pokładowe (w 

osadach paleogeńskich) 

Złoża gniazdowe (w osadach 

holoceńskich, krach glacajlnych itp.) 

>100 t N N 

100-10  t N W 

< 10  t W W 
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Przedmiotem dalszej waloryzacji górniczej, środowiskowej 

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

surowcowych. 

Kryteria górnicze są dwojakiego rodzaju: 

 określające stopień trudności ich ewentualnej eksploatacji; 

 określające możliwość odstawy surowca do odbiorców. 

W przypadku złóż kopalin skalnych eksploatowanych z zasady 

sposobem odkrywkowym, skalę trudności eksploatacji określają przede 

wszystkim: 

 grubość nadkładu; 

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

 zawodnienie złoża; 

 stopień skomplikowania budowy złoża. 

Możliwość odstawy surowca do odbiorców jest uzależniona od: 

 odległości od sieci drogowej; 

 odległości od potencjalnych istniejących lub możliwych 

odbiorców. 

Ocena warunków górniczych jest dwuetapowa: 

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

3 (najgorsza) w blokach:  

 nadkład i N/Z; 

 zawodnienie i stopień skomplikowania budowy złoża; 

 odległości od sieci drogowej i odległości od potencjalnych 

odbiorców. 

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 4.6 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 
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Tabela 4.7 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 

 

 

Tabela 4.8 Waloryzacja górnicza - dostępność złoża 

Dostępność komunikacyjna 

złoża 

Potencjalni odbiorcy surowca, istniejący lub możliwi 

Bliscy 

PŻ do 50 km 

KŁ do 100 km 

W, ICB do 2 km 

Inne bez 

ograniczeń 

Dalecy 

PŻ do 100 km 

KŁ do 200 km 

W do 20 km 

ICB do5 km 

Bardzo dalecy 

lub brak 

Dobra przy głównych szlakach 

komunikacyjnych (do 10 km), 

istnieją drogi dojazdowe (powiatowe) 

1 2 3 

Utrudniona, główne szlaki 

komunikacyjne >10 km, 

istnieją drogi dojazdowe powiatowe 

2 2 3 

Brak 

główne szlaki komunikacyjne >10 km, 

brak dróg dojazdowych 

3 3 3 

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

ceramiki budowlanej 
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Tabela 4.9 KLASA ZŁOŻA (waloryzacji górniczej): 

Skala ocen 

Suma punktów Klasa złoża 

3-4 N 

5-6 W 

7-8 Z 

9 X 

 

Waloryzacja środowiskowa złóż (ograniczeń dostępności z tytułu 

wymagań ochrony środowiska) uwzględnia cztery zasadnicze czynniki 

ograniczające dostępność złóż: 

 wymagania ochrony przyrody i krajobrazu; 

 wymagania ochrony użytkowych wód podziemnych; 

 ochronę gleb; 

 ochronę lasów; 

Kombinacja tych czynników parami i trójstopniowa punktowa skala ich 

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

sumy punktów na wydzielenie 3 stopni dostępności złóż: 

 N – najwyższa, 

 W – warunkowa, 

 Z – zastrzeżona. 

Proponowany sposób waloryzacji środowiskowej złóż przedstawiono 

w poniższych tabelach: 

 

 

Tabela 4.10 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 
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Tabela 4.11 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 4.12 KLASA ZŁOŻA (waloryzacji środowiskowej) 

Skala ocen 

Suma punktów Klasa złoża 

2-3 N 

4-5 W 

6-9 Z 

 

W ograniczeniach planistycznych wykorzystywalności złóż wyróżniane 

są cztery klasy dostępności terenu w zależności od stopnia zabudowy  

(tabela 4.13): 

 N – najwyższa; 

 W – wysoka; 

 Z – zabraniająca; 

 X – wykluczająca. 

 

Tabela 4.13 Ograniczenie planistyczne wykorzystywalności złoża 

Skala ocen 

% powierzchni bez ograniczeń Klasa złoża 

90-100 N 

30-90 W 

10-30 Z 

do 10 X 
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Tabela 4.14 Zestawienie udokumentowanych złóż poszczególnych typów kopalin woj pomorskiego 

Lp. RODZAJ KOPALINY 

ZŁOŻA UDOKUMENTOWANE 
ZŁOŻA 

ZWALORYZOWANE 

Liczba 

złóż 
Eksploatowane Nieeksploatowane 

Zasoby 

tys. t. 

tys. m3* 

t** 

Wydobycie 

tys. t. 

tys. m3* 

Liczba 

złóż 
Klasa N Klasa W 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 
Kamienie drogowe 

i budowlane 
Głazy narzutowe 2  2 134 0 – – – 

2 Kreda jeziorna i pisząca 30 3*** 27 37 751 0 – – – 

3 Torf 14 7 7 5 381 62 – – – 

4 Piaski i żwiry 513 191 322 858 693 12 410 52 – 39 

5 Żwirki filtracyjne 1 – 1 101 0 – – – 

6 Piaski kwarcowe 

Szklarskie 1 – 1 1 244 0 1 – 1 

d/p cegły wapienno-piaskowej 4 2 2 10 236* 48* 1 – 1 

d/p betonów komórkowych 2 1 1 17 899* 7 190* 1 – 1 

Formierskie 1 – 1 185 0 – – – 

7 Kopaliny ilaste 
ceramiki budowlanej 28 3 25 36 329* 149* 6 – 4 

d/p kruszywa lekkiego 2 1 1 30 315* 94* – –  

8 Bursztyny 3 – 3 30** 0 2 – 2 

 RAZEM: 601 208 393   63 – 48 

Uwagi: Dane wg stanu na 31.12.2010; *** - złoża eksploatowane okresowo 
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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 pomorskiego przedstawiony jest 

w zestawieniu w tabeli 4.14. Na mapie zaprezentowany jest za pomocą opisu 

obok nazwy złoża: 

 

 

 

 

Rys. 4.1 Sposób prezentowania danych na mapie 

 

 

 

 

  4.2. Wyniki ogólnej waloryzacji 

 

 

Na terenie województwa pomorskiego znajduje się 601 

udokumentowanych złóż kopalin skalnych, wykazywanych w bilansie 

zasobów złóż kopalin w Polsce (wg stanu na 31.12 2011), w tym 

513 piasków i żwirów i 30 kredy jeziornej i piszącej, 28 kopalin ilastych 

ceramiki budowlanej, 14 torfu i kilka złóż piasków kwarcowych (szklarskich 

i do produkcji cegły wapienno-silikatowej i betonów komórkowych) oraz 

bursztynu (tab. 4.14). Wśród nich, waloryzacją objęto 63 złoża, z których ze 

względu na walory surowcowe (zasoby i jakość kopaliny) tylko 48 zaliczono 

do klasy W. Żadne ze złóż nie zostało zaliczone do klasy N. Są to złoża 

(tab. 4.15): piasków i żwirów (39 złóż), kopalin ilastych ceramiki 

budowlanej (4 złoża), bursztynów (2 złoża) piasków szklarskich, piasków 

kwarcowych do produkcji cegły wapienno-piaskowej i piasków kwarcowych 

do produkcji betonów komórkowych (po jednym złożu). 
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Tabela 4.15 Waloryzacja złóż woj. pomorskiego wg stanu na 31.12.2010 r. 

Lp. Nazwa złoża Wiek 

Rodzaj 

litologiczny 

kopaliny 

Waloryzacja 

Zasoby 

tys. t. 

tys. m3* 

t** 

Uwagi 

1 2 3 4 5 6 7 

Kruszywo piaskowo-żwirowe 

1 Borowiec Pole Banino czwartorzęd pż WWWN 7 382 Z 

2 Borowiec czwartorzęd pż WWZW 52 234 Z 

3 Borzyszkowy IV czwartorzęd p WNWN 5 811  

4 Boże Pole-Postołowo czwartorzęd pż WWWW 6 959 Z 

5 Bożepole Królewskie I czwartorzęd p WNWN 1 021  

6 Brzeźno Lęborskie I czwartorzęd pż WNNN 14 189  

7 Brzozowo czwartorzęd p WNNN 5 319  

8 Gliśno V czwartorzęd pż WNNN 5 017  

9 Godętowo I czwartorzęd p WWWN 2 785  

10 Gostomie III czwartorzęd pż WNZN 8 539  

11 Gostomie IV czwartorzęd p WNWN 1 141  

12 Gostomie V czwartorzęd p WNZN 4 078  

13 Gostomie VI czwartorzęd p WNNN 1 344  

14 Góra V czwartorzęd p WNWW 2 977  

15 Grzybowo czwartorzęd pż WWZN 25 100 Z 

16 Kozin czwartorzęd pż WNZN 27 988  

17 Liniewo czwartorzęd p WWWN 1 778  

18 Lipnica VI czwartorzęd p WNZN 5 203  

19 Lipnica VII czwartorzęd p WNZW 4 470  

20 Lubiana I i II czwartorzęd pż WNWZ 2 347 Z 

21 Łubiana II czwartorzęd p WNNN 2 194  

22 Mirowo czwartorzęd pż WWWN 15 276  

23 Niesiołowice I czwartorzęd p WNWN 1 640  

24 Paraszyno czwartorzęd p WNWN 1 808  

25 Pogorzelice II czwartorzęd pż WNWN 9 186  

26 Pogorzelice V czwartorzęd p WNWN 4 239  

27 Potęgowo czwartorzęd p WWZN 24 585  

28 Przyjaźń czwartorzęd p WNNN 1 938  

29 Pszczółki VII czwartorzęd p WWNN 1 560  

30 Rybaki III czwartorzęd pż WWWN 7 523  

31 Rybaki VI czwartorzęd pż WWZN 20 246  

32 Szemud I czwartorzęd p WWWN 1 850  

33 Trzebielsk I czwartorzęd pż WNNN 11 474  

34 Trzebielsk Wschód czwartorzęd pż WNNW 21 544  

35 Wielki Klincz czwartorzęd pż WWWN 5 654  

36 Wieprznica czwartorzęd pż WWNN 5 003  

37 Wojsk czwartorzęd p WNZN 8 050  

38 Wolny Dwór IV czwartorzęd p WNNN 1 777  

39 Zakrzewo czwartorzęd pż WNZN 5 435  

- - - - - 336 664  

Uwaga: Ciąg dalszy tabeli i objaśnienia skrótów na następnej stronie 
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Ciąg dalszy tabeli z poprzedniej strony 

Lp. Nazwa złoża Wiek 

Rodzaj 

litologiczny 

kopaliny 

Waloryzacja 

Zasoby 

tys. t. 

tys. m3* 

t** 

Uwagi 

1 2 3 4 5 6 7 

Kopaliny ilaste ceramiki budowlanej 

1 Bysewo czwartorzęd ic WZZW 1 810 Z 

2 Cierzpice-Gniew czwartorzęd ic WWWN 3 930  

3 Kębłowo Nowowiejskie II czwartorzęd ic WNWN 5 851  

4 Nowa Wieś Lęborska czwartorzęd ic WNWN 7 447  

- - - - - 19 038  

Bursztyny 

1 Możdżanowo trzeciorzęd b WZNN 10** Z 

2 Przeróbka - SL trzeciorzęd b WNWN 17**  

- - - - - 27**  

Piaski szklarskie 

1 Puck czwartorzęd pks WZWW 1 244*  

Piaski kwarcowe do produkcji cegły wapienno - piaskowej 

1 Sadlinki-Biała czwartorzęd pk WNZN 6 766*  

Piaski kwarcowe do produkcji betonów komórkowych 

1 Sadlinki czwartorzęd pk WNZN 5 479*  

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

budowlanej, p - piaski, pk – piaski kwarcowe, pż – piaski i żwiry, pks - piaski 

szklarskie, b - bursztyny; do uwag: Z - eksploatacja kopaliny zaniechana 

 

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 złoża klasy Z o małych zasobach lub niskiej jakości 

(w przewadze złoża piasków oraz miejscami iłów ceramiki budowlanej) 

stanowią bazę zasobową surowców na potrzeby lokalne i gospodarka nimi 

powinna być rozpatrywana na poziomie gmin i powiatów. 

 

  4.3. Charakterystyka waloryzowanych złóż 

 

Szczegółowa charakterystyka waloryzowanych złóż przedstawiona jest 

w kartach złóż. 

Z punktu widzenia czynników górniczych w większości przypadków 

warunki zagospodarowania waloryzowanych złóż są stosunkowo łatwe. 

Większość ocenianych złóż w ilości 30 znajduje się w klasie N. Natomiast 
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do klasy W należy 15 złóż, dla których warunki zagospodarowania są 

utrudnione. Tylko w 3 przypadkach, złóż surowców szklarskich, surowców 

ilastych ceramiki budowlanej oraz bursztynów, warunki zagospodarowania 

są trudne i zostały one zaliczone do klasy Z. Dogodne warunki 

zagospodarowania większości złóż województwa pomorskiego wynikają 

najczęściej z korzystnego stosunku miąższości nadkładu do miąższości złoża 

(N/Z) oraz zazwyczaj z ich prostej budowy geologicznej i braku 

zawodnienia bądź możliwości eksploatacji z pod wody, co dotyczy złóż 

kruszyw naturalnych. Natomiast czynnikami utrudniającymi eksploatację 

jest wzrost parametru N/Z oraz występowanie złóż kopalin w strefach 

zaburzeń glacitektonicznych, co wpływa na stopień skomplikowania 

budowy geologicznej i zmienność wykształcenia serii złożowej. 

W nielicznych sytuacjach czynnikiem decydującym o zaliczeniu złoża do 

utrudnionych i trudnych warunków zagospodarowania była niekorzystna 

dostępność komunikacyjna i duża odległość od potencjalnych odbiorców 

surowca. 

Wymagania ochrony środowiska będące zasadniczym czynnikiem 

ograniczającym dostępność złóż dotyczą 14 złóż (klasa Z), a dla 22 złóż jest 

to czynnik utrudniający (klasa W). Częstym czynnikiem warunkującym te 

ograniczenia było położenie złóż w granicach obszarów Natura 2000 oraz 

otuliny parków krajobrazowych lub terenów całkowicie zalesionych. 

W mniejszym stopniu ograniczenia ochrony środowiska miały związek 

z występowaniem gleb chronionych lub wymogami ochrony wód 

podziemnych. Warto zwrócić uwagę że zastrzeżona dostępność do złóż, 

związana z wymogami ochrony środowiska, dotyczy kilku dużych złóż 

kruszywa naturalnego o zasobach od ponad 20 mln ton do ponad 50 mln ton. 

Są to złoża piasków i żwirów: Kozin, Rybaki VI, Borowiec, Grzybowo oraz 

złoże piasku Potęgowo. 

Ograniczenia planistyczne, to znaczy stan zagospodarowania 

powierzchni w zdecydowanej większości nie stanowi bariery dla 

wykorzystania waloryzowanych złóż. Do klasy N ograniczeń planistycznych 

należ 40 z 48 ocenianych złóż zaliczonych do klasy W warunków 

surowcowych. Tylko 7 złóż piasków i żwirów, z których 5 to złoża 

o średnich i małych zasobach geologicznych, posiada wysoką dostępność. 

Tylko jedno złoże piasku Lubiana zostało zaliczonych do klasy Z. 

Najbardziej atrakcyjnymi złożami z uwagi na walory surowcowe, 

dostępność górniczą i środowiskową są złoża – o kodzie klasyfikacji 

WNNN: piasków i żwirów Brzeźno Lęborskie I, Gliśno V, Trzebielsk I oraz 

piasków Brzozowo, Gostomie VI, Łubiana II, Przyjaźń i Wolny Dwór IV. 
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5.  Wykorzystanie infrastruktury drogowej, kolejowej i wodnej do 

transportu surowców skalnych 

 

  5.1. Charakterystyka infrastruktury drogowej 

 

Województwo pomorskie w odniesieniu do pozostałych regionów 

w Polsce charakteryzuje średnio-niskim zagęszczeniem dróg (dziesiąta 

lokata w kraju). Łączna długość wszystkich tras w 2011 roku wyniosła 

22 519,5 km, przy czym współczynnik ilości dróg przypadających na 

100 km2 terenu stanowił 123,0 km dróg. W odniesieniu do przedstawionych 

danych opisywany region zajmuje jedenaste miejsce w skali kraju 

z udziałem nie przekraczającym 5,5% (tabela 5.1 i rysunek 5.1). 

Podstawowy układ sieci drogowej województwa pomorskiego tworzą 

drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe. Łączna ich długość wynosi 

8 623 kilometrów. 

 

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 
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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] 

 

Odnosząc się do danych dotyczących udziału poszczególnych kategorii 

dróg w województwie pomorskim największy procent stanowią trasy 

gminne i powiatowe - w sumie prawie 88%. W dalszej kolejności są drogi 

wojewódzkie (8%) i na końcu krajowe (około 5%). Ponadto region pomorski 

charakteryzuje się jednym z najmniejszych udziałów w skali kraju jeśli 

chodzi o łączną długość wszystkich dróg gminnych (4,6% - 14 lokata) oraz 

optymistycznym udziałem dróg ekspresowych (7,3% - 6 lokata) [XIII]. 
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Udział poszczególnych kategorii dróg na obszarze Pomorza ilustruje 

rysunek 5.2. 

 

616,2; 2,7%

4380,8 km 

19,5%

9515,8 km; 42,2%

1803,1 km; 8,0%

799,1 km; 3,5%
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Pow iatow e - utw ardzone

Pow iatow e - gruntow e
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Krajow e - ekspresow e

 

Rys. 5.2 Udział poszczególnych kategorii dróg w woj. pomorskim  

w 2011 r. [XIII] 

 

Na obszarze województwa 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, z równolegle przebiegającą jako bezpłatna 

alternatywa drogą krajową nr 91, po której uprzednio prowadził 

ciąg E75); 

oraz dwa rangi krajowej: 

 na osi wschód – zachód: (Berlin) – Szczecin – Słupsk – Gdańsk – 

Elbląg –gr. państwa –Królewiec (ciąg drogi DK nr 6 z odcinkiem 

S6 i A6 + DK nr 7 i S22 w regionie warmińsko-mazurskim); 

 na osi zachód – północny wschód: (Granica Państwa) – Gorzów 

Wielkopolski –Człuchów –Chojnice –Starogard Gdański–Malbork 

– Elbląg – granica państwa – (Królewiec) (droga krajowa  

nr 22 /S22) [15]. 

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). Na 

terenie województwa pomorskiego funkcjonuje odcinek oddany  

w 2008 roku do węzła Nowe Marzy w regionie kujawsko-pomorskim. 

Aktualnie oddana jest do użytku od Gdańska do Torunia W budowie jest 

obecnie długi odcinek na terenie Kujawsko-Pomorskiego: Toruń -
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Czerniewice – Brzezie (Włocławek Północ) – węzeł Kowal na S od 

Włocławka (64km, 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. 

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, 15, V]. 

Korytarz transportowy drogi krajowej nr 6 o przebiegu zbliżonym do 

równoleżnikowego ma natomiast kluczowe znaczenie dla sprawnego 

skomunikowania całego północnego Pomorza (a więc również pasa 

wybrzeża Bałtyku) oraz wszystkich większych miast i aglomeracji 

pomorskich: Szczecina, Koszalina, Słupska, Gdańska /Trójmiasta i Elbląga 

(z wykorzystaniem odcinka drogi DK nr 7 na wschód od Gdańska). Jej 

przebudowa do standardu drogi ekspresowej jest w chwili obecnej na bardzo 

wstępnym etapie, aktualnie funkcjonują tylko dwa dłuższe odcinki drogi S6: 

tzw. Obwodnica Trójmiasta oraz południowe (jako krótka, zakończona 

droga A6) i zachodnie obejście Szczecina w tym S6 poprowadzono 

odcinkiem istniejącej drogi S3). Ponadto istnieją dwa mniejsze odcinki: 

obwodnica Nowogardu (na terenie Zachodniopomorskiego) oraz Słupska 

(15,5 km). Odnośnie brakującej większości przebiegu całej trasy, tylko jej 

wschodnia część o przebiegu od obwodnicy Słupska przez Lębork do Gdyni 

jest przewidziana do przeprowadzenia procedury przetargowej do roku 2016. 

Tak więc możliwość prawie pełnego funkcjonowania drogi S6, ale tylko 

w obrębie województwa pomorskiego i bez krótkiego (7,7km) fragmentu na 

zachód od Słupska, wydaje się realna w perspektywie nie krótszej niż rok 

2020.  Natomiast część środkowa (Koszalin – Słupsk) i zachodnia łącząca 

się z drogą S3 pozostaje w sferze projektów o nieokreślonej perspektywie 

czasu realizacji [1, 15, V]. 

Znacznie gorzej przedstawiają się szanse modernizacji w przypadku 

drogi krajowej nr 22. Perspektyw istotnych inwestycji praktycznie brak, 

gdyż nie znajduje się ona nawet wśród ciągów drogowych, dla których 

projektowane jest docelowe podniesienie parametrów technicznych  według 

standardów drogi ekspresowej. Poza oddaną do użytku obwodnicą Chojnic 

na południu regionu oraz jedynym (dziś i w przyszłości) eksploatowanym 

odcinkiem o standardzie drogi ekspresowej (odcinek S22 Elbląg – 

gr. Państwa, a więc już poza regionem pomorskim) jedyną prawdopodobną, 

lecz odległą w czasie inwestycją jest obwodnica Malborka. Wg obecnych 

planów przeprowadzenie procedury przetargowej odsunięte jest na okres po 

roku 2016 [1, 15, V]. 
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Ze względu na maksymalne dopuszczalne naciski na oś dla dróg 

krajowych sytuacja w województwie pomorskim przedstawia się 

następująco: 

W regionie 5 dróg spełnia 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 Pruszcz Gdański (na południe od Gdańska) - 

granica województwa , położona w ciągu drogi międzynarodowej 

E-75; 

 droga krajowa nr 6 - całość przebiegu w województwie 

pomorskim: granica województwa - Słupsk - Lębork - Gdynia 

wraz z istniejącymi odcinkami: 

 drogi ekspresowej S6: Gdynia - Gdańsk - Pruszcz Gdański 

/A1 oraz obwodnica Słupska; 

 droga krajowa nr 7 - odcinek Gdańsk - gr. województwa - 

Elbląg ( - Warszawa - Rabka), położona w ciągu drogi 

międzynarodowej E-77; 

 droga ekspresowa nr 22 - istniejący odcinek Elbląg - granica 

państwa w ciągu drogi krajowej 22; 

 droga krajowa nr 91 - odcinek Gdańsk - Tczew - Gniew - 

granica województwa ( - Cieszyn; jest to istniejąca równolegle 

/alternatywnie do autostrady A1 dawna droga krajowa nr 1). 

Pozostałe drogi lub odcinki dróg krajowych w województwie 

pomorskim posiadają dopuszczalne naciski do 10 ton na oś. 

Są to następujące drogi krajowe: 

 droga krajowa nr 6 (gr. państwa - Goleniów - Płoty - Koszalin -) 

gr. woj. - Słupsk - Lębork - Gdynia - Gdańsk - Straszyn - Łęgowo; 

położona w ciągu drogi międzynarodowej E-28; 

 droga krajowa nr 7 Żukowo – Gdańsk - gr. województwa (- Elbląg 

- Ostróda - Warszawa - Radom - Kielce - Kraków - Chyżne - 

granica państwa), położona w ciągu drogi międzynarodowej E-77; 

 droga krajowa nr 20 (Stargard Szczeciński - Szczecinek -) granica 

województwa - Miastko oraz Bytów - Kościerzyna - Żukowo - 

Gdynia); 

 droga krajowa nr 21 (cała) Miastko /DK 20 - Suchorz - Słupsk - 

Ustka; 

 droga krajowa nr 22 (granica państwa - Gorzów Wielkopolski - ) 

gr. województwa - Człuchów - Chojnice - Starogard Gdański - 

Malbork - gr. województwa ( - Elbląg - Grzechotki - gr. państwa); 
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 droga krajowa nr 25 (Bobolice /DK 11 - ) gr. województwa - 

Człuchów - gr. województwa ( - Bydgoszcz - Konin - Kalisz - 

Ostrów Wielkopolski - Antonin /DK 11); 

 droga krajowa nr 55 (Nowy Dwór Gdański /DK 7 - Malbork - 

Kwidzyn - granica woj. - Grudziądz - Stolno /DK 91). 

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

są następujące drogi lub odcinki dróg wojewódzkich: 

 droga wojewódzka nr 211 na odcinku Kartuzy (DW nr 224) - 

Żukowo (DK nr 7 i 20); 

 droga wojewódzka nr 214 na odcinku Lębork (DK nr 6) - 

Białogarda k/Wicka (DW nr 213); 

 droga wojewódzka nr 216 na odcinku Reda /DK nr 6 - 

Władysławowo - Jastarnia; 

 droga wojewódzka nr 222 (Gdańsk - ) Godziszewo /DW 224 - 

Trąbki Wielkie; 

 droga wojewódzka nr 240 (cała) Chojnice - gr. województwa  

(- Tuchola - Świecie). 

Natomiast do ruchu pojazdów o nacisku na oś obniżonym do 8 ton 

dopuszczone są następujące drogi lub odcinki dróg krajowych: 

 DK nr 20 odcinek Miastko – Bytów. 

Drogi samorządowe (przede wszystkim wojewódzkie i powiatowe ale 

również gminne) 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 Transportu, Budownictwa 

i Gospodarki Morskiej z dnia 06.09.2012 r., Dz.U. 2012 nr 0 poz. 1061). 

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. 

 

 

 

       5.1.1. Złoża w buforach /odległościach od dróg 

 

W celu oszacowania odległości danego złoża zagospodarowanego od 

drogi krajowej lub wojewódzkiej przeprowadzono analizę GIS polegającą na 

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

opisano i przedstawiono na rysunku 5.3. 

W regionie pomorskim przestrzenne rozmieszczenie 

zagospodarowanych złóż względem głównych dróg umożliwiających 

komunikację z nimi przedstawia się następująco. 

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

wojewódzkiej położonych jest największa ilość złóż zagospodarowanych 

(E i T) - 57 co stanowi 35,4% wszystkich złóż E i T, z czego 41 złóż miało 

wydobycie w roku 2010. W tym 3 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 należą między 

innymi 3 złoża, z których w 2010 roku eksploatowano bardzo dużo 

kruszywa (na poziomie 500-650 tys. ton) – Rybaki II pole C w powiecie 

kościerskim, Gniew III w powiecie tczewskim i Siwiałka w powiecie 

starogardzkim. Łączne wydobycie z tej grupy złóż wynosiło ok. 3,6 mln ton 

i stanowiło blisko 27% całkowitego wydobycia kruszywa naturalnego 

i surowców skalnych ogółem w 2010r przy zasobach 42,7 mln ton (21%).  

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 13 z 57 ww. złóż przekracza 1 km (m.in. złoże Demlin I 

o zasobach ok. 1,2 mln ton i wydobyciu 301 tys. ton) a wydobycie z tych 

złóż przekraczało 1 mln ton i stanowiło 7,6% całkowitego wydobycia 

surowców skalnych w regionie. 

W tym dla 2 złóż dystans przekracza 2 km (max. 2,5 km złoże Chojnice 

II o zasobach ok. 2 mln ton i wydobyciu 143 tys. ton). Trzeba jednak 

zauważyć, że są to względnie nieduże przekroczenia zarówno wobec 

średniej (0,87 km) czy mediany (0,7 km) dla tej grupy złóż. 

W pasie od 1 do 2 km odległości j.w. znajduje się 37 złóż 

zagospodarowanych czyli 23%, przy tym są to wyłącznie złoża kruszywa 

naturalnego (KN). Spośród powyższych wydobycie w roku 2010 

prowadzono w 30 kopalniach. Łączne wydobycie z tej grupy złóż 

przekraczało 2,5 mln ton i stanowiło 19,1% całkowitego wydobycia 

kruszywa naturalnego i surowców skalnych ogółem w 2010r przy zasobach 

48,8 mln ton (24%). 

Faktyczna długość trasy dojazdu dla 16 złóż z tej grupy przekracza 2 km 

(m.in. dla dwóch znacznych kopalń: Żuromino II o zasobach 3,8 mln ton 

i wydobyciu ponad 500 tys. ton rocznie oraz Skowarcz o zasobach  

2,9 mln ton i wydobyciu 367 tys. ton w 2010 roku), w tym dla 2 złóż wynosi 

ponad 3 km (3,2 km dla złoża Rokitki II o wydobyciu 70 tys. ton i zasobach 
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1,75 mln ton i osiąga 4,5 km dla złoża Nowy Barkoczyn o niewielkiej 

eksploatacji i zasobach rzędu 100 tys. ton). Wydobycie z tych złóż 

przekraczało łącznie 1 200 tys. ton i stanowiło 9,2% całkowitego wydobycia 

surowców skalnych w regionie. Tutaj również nie ma dużych przekroczeń 

zarówno wobec średniej (2,11 km) czy mediany (2,16 km) dla tej grupy złóż. 

W pasie od 2 do 3 km odległości j.w. położonych jest 34 złóż czynnych, 

w tym wyłącznie złoża kruszywa naturalnego, z czego na 24 złożach 

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

wynosiło nieco ponad 5 mln ton i stanowiło 37,3% całkowitego wydobycia 

w regionie przy zasobach ok. 40 mln ton (blisko 20%). W strefie tej 

położona jest między innymi jedna z dwóch największych w regionie 

pomorskim kopalń kruszywa - na złożu Ostrowite, o wydobyciu na poziomie 

1,5 mln ton w 2010 roku przy zasobach ponad 15 mln ton. 

Rzeczywista długość trasy dojazdu dla większości, czyli 24 złóż z tej 

grupy przekracza 3 km (wśród nich złoże Gliśno 2 wydobyciem ponad 

1,8 mln ton w 2010 roku przy zasobach 2,65 mln ton), w tym dla 5 wynosi 

ponad 4 km ale nie osiąga 5 km (m.in. dla złoża Porzecze – jedynego 

o istotnym wydobyciu 89 tys. ton i zasobach 279 tys. ton). Wydobycie z tych 

złóż przekraczało 3 mln ton i stanowiło 22,5% całkowitego wydobycia 

w województwie. Także w tej strefie zarówno wobec średniej jak mediany 

(prawie równych ok. 3,3 km) dla tej grupy złóż nie są to duże liczby. 

W strefie/buforze przekraczającym izolinię 3 km od najbliższej drogi 

krajowej lub wojewódzkiej położone są 33 złoża zagospodarowane, w tym 

jedno złoże piasków kwarcowych do cegły wapienno-silikatowej (PC) 

z wydobyciem i 1 złoże piasków kwarcowych do cegły wapienno-

silikatowej (PC). Spośród powyższych w 23 prowadzona była eksploatacja 

w roku 2010 osiągając łącznie 2,24 mln ton (16,7% całkowitej) z czego 

większość bo blisko 1,4 mln ton z pięciu złóż o wydobyciu ponad  

200 tys. ton i łącznych zasobach ponad 19 mln ton. Zwraca uwagę, że cztery 

z tych pięciu złóż leżą na terenie powiatu kościerskiego.  

Faktyczna długość dojazdu z w/w do dróg dla większości (18, w tym  

4 z 6 o zasobach ponad 5 mln ton) złóż tej grupy mieści się w granicach  

3-6 km (tu m.in. złoże Niedamowo IV o największym w tej strefie 

wydobyciu 455 tys. ton i zasobach ponad 6,5 mln ton) a dla trzynastu od 

6 do 10 km (tutaj największe wydobycie 229 tys. ton było ze złoża Gostomie 

II natomiast zasoby ponad 5 mln ton posiadało złoże Linia II z wydobyciem 

162 tys. ton). Dla dwóch złóż dojazd przekracza 10 km i wynosi ok. 11 km, 

jednak znaczenie (ze względu na rozmiar) ma tylko złoże Tadzino 

o wydobyciu w 2010 roku ponad 100 tys. ton i zasobach 5,4 mln ton. 
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Rys. 5.3 Położenie złóż zagospodarowanych od drogi krajowej lub wojewódzkiej w woj. pomorskim [I] 
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Odnosząc się do faktycznej długości dojazdu uwzględniającej dostępne 

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

wyższym aczkolwiek nie zasadniczo odmiennym poziomie:  

 długość dojazdu do 1 km – 37 złóż (23%) z 23,83 mln ton 

zasobów (11,7%) i 2,58 mln ton wydobycia w 2010 roku (19,3%); 

 długość dojazdu do 3 km – 100 złóż (62,1%) z 119,35 mln ton 

zasobów (58,8%) i 8,05 mln ton wydobycia w 2010 roku (60,0%); 

 długość dojazdu od 3 do 6 km - 46 złóż (28,6%) z 50,36 mln ton 

zasobów (24,8%) i 4,53 mln ton wydobycia w 2010 roku (33,8%); 

 długość dojazdu powyżej 6 km - 15 złóż (9,3%) z 33,1 mln ton 

zasobów (16,3%) i 0,83 mln ton wydobycia w 2010 roku (6,2%). 

 

 

      5.1.2. Obciążenie dróg transportem ciężarowym 

 

 Drogi Wojewódzkie - ciężarówki bez przyczepy 

 

Największe obciążenia – z wyodrębnionych siedmiu grup cztery 

najwyższe (4, 5, 6 i 7 - tylko dwa odcinki), o natężeniu ruchu pojazdów 

ciężarowych bez przyczep powyżej 120 sztuk na dobę.  

W poszczególnych grupach znalazły się następujące odcinki dróg 

wojewódzkich: 

 

Grupa 4 (>120 do 200 pojazdów/dobę) -27 odcinków na 13 drogach DW: 

 

DW 209 Kołczygłowy-Bytów (skrz. z DK 20); 

DW 212 Bytów (skrz. z Dk20) - Lipnica; Chojnice (gr. miasta) - Chojnice 

(skrz. z DK 22); Chojnice (skrz. z DK 22) - Chojnice (granica 

miasta); Czarna Dąbrówka - Unichowo; Unichowo - Bytów 

(skrzyżowanie z DK 20); 

DW 213 Słupsk (gr. miasta) – Lubuczewo; 

DW 214 Klukowa Huta-Kościerzyna (skrz. z DK 20); Lębork (gr. miasta) 

- Osowo; Lębork (skrz. z DK 6) - Lębork (gr. miasta); 

DW 216 Puck (granica miasta) - Puck (gr. miasta); Puck (gr. miasta) - 

Władysławowo (granica miasta); Władysławowo (gr. miasta) - 

Władysławowo skrzyżowanie; 

DW 221 Gdańsk (gr. miasta) - Kolbudy; Nw. Karczma - Kościerzyna 

(skrzyżowanie z DK 20); 

DW 222 Jabłowo-Skórcz (skrz. z DW Nr 214); Starogard Gd. (gr. miasta) 

- Starogard Gd. (skrz. z DK 2); 
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DW 224 Autostrada A1- (Stanisławie) - Tczew (gr. miasta); Kartuzy 

(granica miasta) - Egiertowo; Kartuzy (skrzyżowanie z DK 211) 

- Kartuzy gr. miasta; 

DW 226 Pruszcz Gd (skrz. z DK 1) - Przejazdowo; 

DW 227 Pruszcz Gd. (skrz. z DW 226) - Trutnowy; 

DW 229 Jabłowo-Autostrada A-1; Obwodnica Pelplina(Wylot) - Rudno; 

DW 235 Korne-Brusy (skrz. z DW 236); Męcikał - Chojnice (gr. miasta); 

DW 240 Chojnice (gr. miasta) - Chojnice (gr. miasta) [VI]. 

 

Grupa 5 ( >200 do 300 pojazdów/dobę) - 11 odcinków na 8 drogach DW: 

 

DW 211 Kartuzy (granica miasta) - Kartuzy (skrzyżowanie z DW 228); 

Kartuzy (skrz. z DW 224) - Żukowo (skrz. z DK 20); Kartuzy 

(skrz. z DW 228) - Kartuzy (skrz. z DW 224); Sierakowice -

Miechucino; 

DW 214 Osowo - Puzdrowo; 

DW 216 Reda (gr. miasta) - Puck (gr. miasta); 

DW 218 Gdańsk (gr. miasta) – Chwaszczyno; 

DW 224 Kartuzy (gr. miasta) - Kartuzy (Skrzyżowanie Z Dk21); 

DW 235 Chojnice (gr. miasta) - Chojnice (skrz. z DK 22); 

DW 240 Chojnice (gr. miasta) - granica województwa; 

DW 515 Malbork (skrz. z DK 22) - Malbork (gr. miasta) [VI]. 

 

Grupa 6 ( >300 do 500 pojazdów/dobę) - 8 odcinków na 6 drogach DW: 

 

DW 211 Kartuzy (skrzyżowanie z DW 224) - Kartuzy (skrz. z DW 224); 

Miechucino-Kartuzy (granica miasta); 

DW 218 Chwaszczyno - Koleczkowo; 

DW 221 Kolbudy - Nw. Karczma; 

DW 222 Starogard Gd. (gr. miasta) - Jabłowo; 

DW 224 Przodkowo - Kartuzy (gr. miasta); 

DW 226 Jagatowo - Węzeł A1/S6; Węzeł A1/S6 - Pruszcz Gdański 

(skrzyżowanie z DK 1) [2, VI]. 

 

Grupa 7 ( >500 do 650 pojazdów/dobę) - 2 odcinki na 2 drogach DW: 

 

DW 216 Reda (skrz. z DK 6) - Reda (gr. miasta); 

DW 222 Gdańsk (granica miasta) - Godziszewo [VI]. 

 

 



 

82 

Tabela 5.2 Charakterystyka odcinków pomiarowych dróg wojewódzkich 

oraz ich obciążenia ruchem pojazdów ciężarowych bez przyczep 
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1 1 - 30 45 318,5 18,21% 28 705 749 2,61% 5 696,2 3,26% 

2 31 - 60 38 472,3 27,00% 85 242 1 706 2,00% 20 812,4 11,91% 

3 61 - 120 53 544,9 31,15% 219 256 4 821 2,20% 49 482,3 28,32% 

4 121 - 200 27 243,0 13,90% 183 116 4 218 2,30% 38 283,8 21,91% 

5 201 - 300 11 70,1 4,01% 113 179 2 604 2,30% 15 829,5 9,06% 

6 301 - 500 8 71,9 4,11% 74 059 2 856 3,86% 26 467,8 15,15% 

7 501 - 650 2 28,3 1,62% 33 886 1 235 3,64% 18 167,5 10,40% 

Σ - 184 1749,0 100,00% 737 443 18 189 2,47% 174 739,5 100,00% 

 

 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.  

W poszczególnych grupach znalazły się następujące odcinki dróg 

wojewódzkich: 

 

Grupa 4 (>120 do 200 pojazdów/dobę) -27 odcinków na 13 drogach DW: 

 

DW 209 Kołczygłowy - Bytów (skrz. z DK 20); 

DW 212 Bytów (skrz. z DK 20) - Lipnica; Chojnice (gr. miasta) - 

Chojnice (skrz. z DK 22); Chojnice (skrz. z DK 22) - Chojnice 

(gr. miasta); Czarna Dąbrówka - Unichowo; Unichowo - Bytów 

(skrz. z DK 20); 
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DW 213 Słupsk (gr. miasta) – Lubuczewo; 

DW 214 Klukowa Huta - Kościerzyna (skrzyżowanie z DK 20); Lębork 

(granica miasta) - Osowo; Lębork (skrzyżowanie z DK 6) - 

Lębork (granica miasta); 

DW 216 Puck (granica miasta) - Puck (gr. miasta); Puck (gr. miasta) - 

Władysławowo (granica miasta); Władysławowo (gr. miasta) - 

Władysławowo skrz.; 

DW 221 Gdańsk (gr. miasta) - Kolbudy; Nowa Karczma - Kościerzyna 

(skrz. z DK 20); 

DW 222 Jabłowo-Skórcz (skrz. z DW 214); Starogard Gd. (gr. miasta) - 

Starogard Gd. (skrz. z DK 2); 

DW 224 Autostrada A1- (Stanisławie) - Tczew (granica miasta); Kartuzy 

(gr. miasta) - Egiertowo; Kartuzy (skrz. z DK 211) - Kartuzy 

granica miasta; 

DW 226 Pruszcz Gd (skrz. z DK 1) - Przejazdowo; 

DW 227 Pruszcz Gd. (skrz. z DW 226) – Trutnowy; 

DW 229 Jabłowo-Autostrada A-1; Obwodnica Pelplina(Wylot) - Rudno; 

DW 235 Korne-Brusy (skrz. z DW 236); Męcikał - Chojnice (gr. miasta); 

DW 240 Chojnice (gr. miasta) - Chojnice (gr. miasta) [VI]. 

 

 

Grupa 5 (>200 do 300 pojazdów/dobę) - 11 odcinków na 8 drogach DW: 

 

DW 211 Kartuzy (granica miasta) - Kartuzy (skrzyżowanie z DW 228); 

Kartuzy (skrz. z DW 224) - Żukowo (skrz. z DK 20); Kartuzy 

(skrzyżowanie z DW 228) - Kartuzy (skrzyżowanie z DW 224); 

Sierakowice-Miechucino; 

DW 214 Osowo - Puzdrowo; 

DW 216 Reda (gr. miasta) - Puck (gr. miasta); 

DW 218 Gdańsk (gr. miasta) - Chwaszczyno; 

DW 224 Kartuzy (gr. miasta) - Kartuzy (skrzyżowanie z DK 21); 

DW 235 Chojnice (gr. miasta) - Chojnice (skrz. z DK 22); 

DW 240 Chojnice (gr. miasta) - gr. woj.; 

DW 515 Malbork (skrz. z DK 22) - Malbork (gr. miasta) [VI]. 

 

 

Grupa 6 (>300 do 500 pojazdów/dobę) - 8 odcinków na 6 drogach DW: 

 

DW 211 Kartuzy (skrzyżowanie z DW 224) - Kartuzy (skrz. z DW 224); 

Miechucino - Kartuzy (gr. miasta miasta); 
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DW 218 Chwaszczyno - Koleczkowo; 

DW 221 Kolbudy - Nw. Karczma; 

DW 222 Starogard Gd. (gr. miasta) - Jabłowo; 

DW 224 Przodkowo - Kartuzy (gr. miasta); 

DW 226 Jagatowo - Węzeł A1 / S6; Węzeł A1 / S6 - Pruszcz Gdański 

(skrzyżowanie z DK 1) [2, VI]. 

 

 

Grupa 7 ( >500 do 650 pojazdów /dobę) – 2 odcinki na 2 drogach DW: 

 

DW 216 Reda (skrz. z DK 6) - Reda (gr. miasta); 

DW 222 Gdańsk (gr. miasta) – Godziszewo [VI]. 

 

 

Tabela 5.3 Charakterystyka odcinków pomiarowych dróg wojewódzkich 

oraz ich obciążenia ruchem pojazdów ciężarowych z przyczepą 
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1 1 - 30 45 318,5 18,21% 28 705 749 2,61% 5 696,2 3,26% 

2 31 - 60 38 472,3 27,00% 85 242 1 706 2,00% 20 812,4 11,91% 

3 61 - 120 53 544,9 31,15% 219 256 4 821 2,20% 49 482,3 28,32% 

4 121 - 200 27 243,0 13,90% 183 116 4 218 2,30% 38 283,8 21,91% 

5 201 - 300 11 70,1 4,01% 113 179 2 604 2,30% 15 829,5 9,06% 

6 301 - 500 8 71,9 4,11% 74 059 2 856 3,86% 26 467,8 15,15% 

7 501 - 650 2 28,3 1,62% 33 886 1 235 3,64% 18 167,5 10,40% 

Σ - 184 1 749,0 100,00% 737 443 18 189 2,47% 174 739,5 100,00% 
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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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 Drogi Krajowe - ciężarówki bez przyczepy 

 

Największe obciążenia - z wyodrębnionych siedmiu grup cztery 

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

przyczep powyżej 300 sztuk na dobę. 

W poszczególnych grupach znalazły się następujące odcinki dróg 

krajowych: 

 

 

Grupa 4 ( >300 do 550 pojazdów /dobę) - 30 odcinków na 7 drogach DK: 

 

A1 Węzeł Rusocin - Węzeł Stanisławie; Węzeł Stanisławie - Węzeł 

Swarożyn; Węzeł Swarożyn - Węzeł Pelplin; Węzeł Kopytkowo 

- Nowe Marzy (gr. województwa); 

DK 6 Słupsk - Nowa Dąbrowa; Lębork (Przejście); Lębork - Kębłowo; 

Kębłowo - Wejherowo; 

DK 7 Żukowo - Gdańsk; 

DK 20 Kościerzyna (Przejście 1); Kościerzyna (Przejście 2); Żukowo - 

Miszewo; Chwaszczyno - Gdynia; 

DK 22 Człuchów (Obwodnica 1); Człuchów (Obwodnica 2); Człuchów 

- Chojnice; Chojnice (Obwodnica 1); Zblewo - Starogard Gd.; 

Starogard Gd. (Przejście); Starogard Gd. - Czarlin; Czarlin - 

Malbork; Malbork (Przejście 3); granica woj. - Węzeł Raczki; 

DK 55 Sztum (Przejście); 

DK 91 Gdańsk - Pruszcz Gdański; Czarlin - Rudno; Rudno - Gniew; 

Gniew - Rakowiec; Rakowiec - Kolonia Ostrowicka; Kolonia 

Ostrowicka - Nowe Marzy (gr. województwa) [VI]. 

 

 

Grupa 5 ( >550 do 750 pojazdów /dobę) - 14 odcinków na 5 drogach DK: 

 

DK 6 Wejherowo - Reda; Węzeł Rusocin - Łęgowo; 

DK 7 Dziewięć Włók - Wocławy; Gdańsk - Dziewięć Włók; Wocławy 

- Kieżmark; Kieżmark - Nowy Dwór Gdański; Nowy Dwór 

Gdański - Elbląg (ul. Nowodworska); 

DK 20 Miszewo - Chwaszczyno; Żukowo (Przejście); 

DK 22 Malbork (Przejście 1); 

DK 91 Pruszcz Gdański (Przejście); Pruszcz Gdański - Tczew; Tczew 

(Przejście); Tczew - Czarlin [VI]. 

 



 

88 

Grupa 6 (>750 do 1400 pojazdów /dobę) - 5 odcinków na 3 drogach DK: 

 

DK 6 Reda - Rumia; Rumia - Gdynia; Wejherowo (Przejście); 

DK 22 Malbork (Przejście 2); 

S6 Gdynia - Gdynia Port [VI]. 

 

Grupa 7 (>1400 do 2277 pojazdów /dobę) - 6 odcinków na 1 drodze DK: 

 

S6 Gdynia Port-Wielki Kack; Wielki Kack - Osowa; Osowa - 

Węzeł Matarnia; Węzeł Matarnia - Karczemki; Karczemki - 

Straszyn; Straszyn - Węzeł Rusocin [VI]. 

 

 

Tabela 5.4 Charakterystyka odcinków pomiarowych dróg krajowych oraz 

ich obciążenia ruchem pojazdów ciężarowych bez przyczep 
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1 1 - 100 4 58,0 6,15% 7 964 192 2,41% 3 680 1,07% 

2 101 - 200 14 242,6 25,74% 68 805 2 041 2,97% 34 729 10,12% 

3 201 - 300 21 231,6 24,58% 174 454 5 147 2,95% 57 386 16,73% 

4 301 - 550 30 267,8 28,42% 348 486 12 621 3,62% 103 036 30,04% 

5 551 - 750 14 93,1 9,88% 244 844 9 258 3,78% 61 556 17,95% 

6 751 - 1400 5 13,9 1,47% 147 549 4 657 3,16% 13 368 3,90% 

7 1401-2277 6 35,4 3,76% 274 907 11 585 4,21% 69 258 20,19% 

Σ - 94 942,4 100,00% 1 267 009 45 501 3,59% 343 013 100,00% 

 

 

 Drogi Krajowe - ciężarówki z przyczepą 

 

Największe obciążenia –z wyodrębnionych siedmiu grup cztery 

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

powyżej 750 sztuk na dobę. 
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W poszczególnych grupach znalazły się następujące odcinki dróg 

krajowych: 

 

 

Grupa 4 (>750 do 1000 pojazdów/dobę) - 15 odcinków na 5 drogach DK: 

 

DK 6 Wejherowo (Przejście); Węzeł Rusocin - Łęgowo; 

DK 20 Żukowo (Przejście); 

DK 22 Człuchów (Obwodnica 1); granica województwa - Węzeł 

Raczki; Lędyczek-Barkowo; Malbork (Przejście 3); Malbork - 

gr. województwa; Starogard Gdański (Przejście); Starogard 

Gdański - Czarlin; Zblewo - Starogard Gdański; 

DK 55 Kwidzyn - Gardeja; 

DK 91 Pruszcz Gdański (Przejście); Pruszcz Gdański - Tczew; Tczew - 

Czarlin [VI]. 

 

Grupa 5 (>1000 do 1750 pojazdów/dobę)-12 odcinków na 3 drogach DK: 

 

DK 6 Reda - Rumia; Rumia - Gdynia; Wejherowo - Reda; 

DK 22 Barkowo - Człuchów; Chojnice (Obwodnica 1); Chojnice 

(Obwodnica 2); Czarlin - Malbork; Człuchów (Obwodnica  2); 

Człuchów - Chojnice; Malbork (Przejście 1); Malbork 

(Przejście 2); 

S6 Gdynia - Gdynia Port [VI]. 

 

Grupa 6 (>1750 do 2500 pojazdów/dobę) – 5 odcinków na 1 drodze DK: 

 

DK 7 Gdańsk -Dziewięć Włók; Dziewięć Włók - Wocławy; Wocławy 

- Kieżmark; Kieżmark - Nowy Dwór Gdański; Nowy Dwór Gd. 

- Elbląg (ul. Nowodworska) [VI]. 

 

Grupa 7 (>2500 do 3858 pojazdów/dobę)-11 odcinków na 2 drogach DK: 

 

A1 Węzeł Kopytkowo - Nowe Marzy; Węzeł Pelplin - Węzeł 

Kopytkowo; Węzeł Rusocin - Węzeł Stanisławie; Węzeł 

Stanisławie- Węzeł Swarożyn; Węzeł Swarożyn -Węzeł Pelplin; 

S6 Gdynia Port - Wielki Kack; Wielki Kack - Osowa; Osowa - 

Węzeł Matarnia; Węzeł Matarnia - Karczemki; Karczemki - 

Straszyn; Straszyn - Węzeł Rusocin [VI]. 
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Tabela 5.5 Charakterystyka odcinków pomiarowych dróg krajowych oraz 

ich obciążenia ruchem pojazdów ciężarowych z przyczepą 
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1 1 - 250 7 83,8 8,89% 31 892 631 1,98% 8 430,5 0,89% 

2 251 - 500 20 214,1 22,72% 155 124 8 018 5,17% 81 436,2 8,57% 

3 501 - 750 24 278,3 29,53% 236 965 15 380 6,49% 180 690,8 19,01% 

4 751 - 1000 15 127,2 13,50% 189 290 12 924 6,83% 106 150,4 11,17% 

5 1001-1750 12 66,0 7,00% 222 978 14 460 6,48% 78 635,5 8,27% 

6 1751-2500 5 48,4 5,14% 90 900 10 798 11,88% 101 038,7 10,63% 

7 2501-3858 11 124,6 13,22% 339 860 37 028 10,90% 394 233,4 41,47% 

Σ - 94 942,4 100,00% 1 267 009 99 239 7,83% 950 615,5 100,00% 

 

Różnica w obciążeniu dróg wojewódzkich i krajowych jest bardzo duża, 

natężenie ruchu pojazdów ogółem jest o blisko 72% większe na drogach 

krajowych niezależnie od sposobu porównania. W zakresie pojazdów 

ciężarowych bez przyczepy obciążenie jest 2,5 razy większe dla dróg 

krajowych - porównując łączną liczbę pojazdów na drogach krajowych 

i wojewódzkich oraz 2 razy większe w zakresie 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 niezależnie od sposobu porównania według 

opisanych powyżej sposobów obciążenie dla dróg krajowych jest około 

5 razy większe. 

Zwraca uwagę, że na drogach wojewódzkich zakres ilości pojazdów 

ciężarowych bez przyczepy i z przyczepą jest prawie taki sam (tab. 5.2 

i 5.3). Występują jedynie odmienności udziału poszczególnych grup 

odcinków w całości, co wyraźnie daje się zaobserwować zwłaszcza dla 

kilometropojazdów. W związku z tym opisano powyżej odcinki dróg 

wojewódzkich z grup przekraczających liczbę 120 pojazdów na dobę. 

Natomiast dla dróg krajowych zakresy ilości pojazdów ciężarowych bez 

przyczepy i z przyczepą są odmienne (maksymalne wartości mają 

w przybliżeniu stosunek jak 1 do 1,7 co w porównaniu do innych regionów 
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jest niską wartością) i tylko na 6 odcinkach liczba pojazdów bez przyczep 

była nieco większa. W związku z tym opisano trzy i cztery wyższe grupy 

odcinków, dla których dolne progi wartości wyniosły odpowiednio 550 oraz 

750 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 najwyższe wartości zarówno dla pojazdów ciężarowych bez 

przyczepy jak i z przyczepą dotyczą czterech dolnych grup (przy czym dla 

ciężarowych bez przyczepy maksimum w grupach 2-3 zaś dla ciężarowych 

z przyczepą w grupie 1), obejmując łącznie odpowiednio ponad 90% i blisko 

84% całości oraz mocno spadają do minimów dla grup 7 (zakres 1-2%). 

W przypadku dróg krajowych minimalny udział długości odcinków 

poszczególnych grup dla pojazdów ciężarowych bez przyczepy występuje 

w grupie 6 (1,5%), a kilkuprocentowe dla grup 1 i 7. Dla pojazdów 

ciężarowych z przyczepami minimum jest słabsze (5 do 7% dla grup 6 i 5). 

Najwyższe udziały odnotowano w grupach 2 - 4 (ok. 25-28%) dla pojazdów 

ciężarowych bez przyczepy zaś dla ciężarowych z przyczepami poza 

maksimum głównym w grupach 2 i 3 (ok. 23-30%) interesujący jest istotnie 

zwiększony udział najwyższej grupy 7 (ponad 13%). 

Rozkład procentowego udziału kilometro-pojazdów 

dla poszczególnych grup przedstawia się odmiennie. W przypadku dróg 

wojewódzkich dla pojazdów ciężarowych bez przyczepy minimum (3,26%) 

występuje dla grupy 1, zaś udziały pozostałych grup zmieniają się od 

poziomu około 10% do maksimum w grupach 3 i 4 (28,3% i prawie 22%) 

i ponad 15% dla grupy 6. Dla pojazdów ciężarowych z przyczepą na drogach 

wojewódzkich minimalne udziały wystąpiły dla dwóch dolnych grup  

(gr. 1 – 4,9%, gr. 2 – 6,8%), natomiast dla czterech grup od 3 do 6 udziały 

zmieniały się w zakresie od ok. 15,5 do ok. 24% (łącznie blisko 79% co 

odpowiada ponad 150 tysiącom kilometro-pojazdów) by spaść lekko poniżej 

10% dla grupy 7. 

Odnośnie dróg krajowych dla pojazdów ciężarowych bez przyczepy 

jak również z przyczepą rozkłady cechuje obecność silnych minimów dla 

grup 1 (ok. 1%). W przypadku ciężarowych bez przyczepy rozkład udziałów 

pozostałych grup jest niesymetrycznie dwuwierzchołkowy osiągając dwa 

maksima dla grupy 4 (30% co oznacza ponad 100 tysięcy kilometro-

pojazdów) i 7 (20%) rozdzielone wyraźnym minimum w grupie 6 (3,9% co 

odpowiada tylko ok. 13 tysiącom kilometro-pojazdów). Dla pojazdów 

ciężarowych z przyczepą również zaznaczają się dwa maksima, jednakże 

o większej różnicy mocy i z odwróceniem ich względnej siły (19% i 41,5% 
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odpowiednio dla grup 4 i 7). Drugorzędne minimum rozdzielające grupy 

5 jest tutaj słabo zaznaczone (8,3%). Najbardziej znaczący, wręcz jaskrawy 

jest udział grupy 7, na który składają się ponad 394 tysiące kilometro-

pojazdów, czyli o ok. 50 tysięcy (15%) więcej niż wszystkich ciężarowych 

bez przyczepy na drogach krajowych. Liczba ta jest również większa 

o blisko 30 tysięcy od łącznej sumy kilometro-pojazdów obu grup pojazdów 

ciężarowych na drogach wojewódzkich. 

Udział pojazdów ciężarowych bez przyczepy w ruchu ogółem 

stanowił średnio 2,47% na drogach wojewódzkich i 3,59% na drogach 

krajowych. Jednocześnie na 8 odcinkach pomiarowych długości blisko 

105 km dróg wojewódzkich mieścił się w przedziale od 5 do 7,5% i dawał 

łączną sumę przeszło 39 tysięcy kilometro-pojazdów. Odnośnie dróg 

krajowych zaś na 12 odcinkach pomiarowych długości blisko 110 km 

mieścił się w przedziale od 5 do 8% i dawał łączną sumę 73,4 tysięcy 

kilometro-pojazdów (21,4% całości dla tej grupy). W niektórych 

przypadkach te zwiększone udziały mogą wynikać nie tylko ze zwiększonej 

liczby ciężarówek (strefy lokalnie wzmożonego ich ruchu) ale również ze 

znacznie obniżonej liczby pojazdów ogółem a w szczególności pojazdów nie 

ciężarowych. 

Natomiast udział pojazdów ciężarowych z przyczepą w ruchu ogółem 

stanowił średnio 2,58% na drogach wojewódzkich i 7,83% na drogach 

krajowych. Na 10 odcinkach pomiarowych dróg wojewódzkich  

(ze 184 wszystkich) długości 111 km przekraczał on 9%, przy czym 

generowały one 21,2% (ponad 40 tysięcy) kilometro-pojazdów 

przypadających na tą grupę. W przypadku dróg krajowych przekraczał 10% 

na 28 odcinkach (z 94 odcinków pomiarowych) łącznej długości ponad 

350 km (>37% długości wszystkich) oraz ponad 20% udziału na 6 odcinkach 

łącznej długości 99 km (>10% długości wszystkich). Odpowiadały one za 

kilometro-pojazdy ciężarówek z przyczepą na drogach krajowych 

w ilościach odpowiednio: ponad 57% (około 545 tys.) i około 25,5%  

(>242 tys.) kilometro-pojazdów przypadających na tą grupę.  

Na 19 odcinkach DW o łącznej długości 139 km suma obciążenia 

łącznym ruchem pojazdów ciężarowych bez oraz z przyczepami 

przekraczała 500 a łączna ilość kilometro-pojazdów 109 tys. (30% całości 

dla dróg wojewódzkich). Szczególnie wymienić tu można drogi DW 212 

(20,7 km Bytów - Lipnica) DW 221 (25,7 km Kolbudy - Nw. Karczma), 

DW 222 (24,8 km Gdańsk-Godziszewo) oraz poniżej dziesięciokilometrowe 

odcinki DW 226 (Pruszcz Gdański - Jagatowo) i 240 (Chojnice - granica 

województwa) o obciążeniach rzędu 1000 pojazdów i między 12-15% 

udziału w ruchu ogółem. 
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Analizując poszczególne drogi można stwierdzić, że wśród 68 dróg 

wojewódzkich do najbardziej obciążonych w zakresie ruchu ciężarowego 

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

 drogi o numerach DW 241 (ok. 5 km odcinek Czarne - gr. woj.), 

DW 209 (20,7 km Kołczygłowy -Bytów /DK20), DW 211 (34,3 km 

na odcinku Sierakowice – Kartuzy – Żukowo /DK20), DW 212  

(87,3 km Czarna Dąbrówka – Bytów -Chojnice), DW 214 (66,8 km 

na 3 odcinkach Lębork – Puzdrowo, Klukowa Huta – Kościerzyna 

/DK20, Nowa Kiszewa – Zblewo /DK22), DW 216 (20 km 

Władysławowi –Reda przy czym szczególnie od Pucka do Redy 

>1000 ciężarówek), DW 218 (10,7 km Gdańsk – Koleczkowo),  

DW 221 (całe 49 km Gdańsk – Kościerzyna /DK20), DW 222  

(46,3 km –odcinki Starogard Gd. – Skórcz oraz szczególnie Gdańsk 

– Godziszewo blisko 1 000 ciężarówek), DW 224 (10 km odcinek 

Kartuzy – Przodkowo), DW 226 (19 km od DW 222 – Pruszcz 

Gdański – Przejazdowo /DK7), DW 235 (całe 55,2 km Chojnice –

Korne /DK20), DW 240 (cała 11,3 km Chojnice - gr. województwa), 

DW 515 (34 km Malbork – gr. województwa), DW 521 (cała  

25,4 km Kwidzyn /DK55 –Prabuty – gr. województwa). 

Analizując drogi krajowe można stwierdzić, że do najbardziej 

obciążonych w 2010 roku zarówno w zakresie ruchu ciężarowego bez jak  

i z przyczepami (łącznie ponad 1000 takich pojazdów) w regionie należały 

w całości - autostrada A1 (89,2 km Pruszcz Gdański /węzeł Rusocin -granica 

województwa /węzeł Nowe Marzy), istniejący w ciągu drogi krajowej  

nr 6 fragment planowanej drogi ekspresowej S6 będący tzw. obwodnicą 

Trójmiasta (37,7 km) oraz droga DK 7 (55,6km Gdańsk –Nowy Dwór 

Gdański –gr. województwa). Natomiast w większej lub znacznej części silne 

obciążenie dotyczyło dróg o numerach DK 6 (65,4 km –część na wschód od 

Lęborka oraz odcinek Słupsk –Nowa Dąbrowa a szczególnie odcinek 

Gdynia –Reda >2000 ciężarówek), DK 22 (łącznie 131 km od południowo-

zachodniej gr. województwa do Chojnic oraz od Zblewa na wschód do  

gr. województwa w ok. Malborka), DK 91 (53 km Pruszcz Gdański –Tczew 

–Gniew) oraz niewielki odcinek DK 20 (15 km Gdynia –Żukowo i 1,2 km 

przejścia przez Kościerzynę). Należy przy tym zaznaczyć, że obciążenie na 

drogach A1 i S6 jest około dwu i półkrotnie oraz czterokrotnie  

wyższe od średniego dla wszystkich dróg zarządzanych przez GDDKiA 

w województwie pomorskim. 

Warto zauważyć również, że wysoki poziom obciążenia bezwzględnego 

niekoniecznie koreluje z relatywnie wysokim udziałem ruchu ciężkiego 

w obciążeniu dróg ogółem. Przykładem jest wspomniany wyżej odcinek 



 

94 

Gdynia – Reda gdzie ruch ciężarówek na poziomie ok. 2 100 - 2 300 sztuk 

stanowił tylko 6% ruchu ogółem. Sytuacje odwrotne miały miejsce m.in. na 

ok. 16-kilometrowym odcinku drogi DK 20 Biały Bór-Miastko gdzie  

547 pojazdów dawało ponad 17-procentowy udział w ruchu ogółem czy ok.  

20-kilometrowym odcinku drogi DK 25 Rzeczenica - Człuchów  

(677 pojazdów i 15,6-procentowy udział). 

Zwraca również uwagę bardzo szeroki zakres w jakim zmieniają się 

uśrednione obciążenia ruchem ciężkim (obliczone jako ilorazy sum 

kilometro-pojazdów i sum długości odcinków każdej z dróg) dla 

poszczególnych dróg krajowych. Wahają się one od poziomu rzędu 500 dla 

dróg numer 20, 21, 25 (pomijając skrajnie niską wartość 132 dla krótkiej 

drogi - łącznika DK 90) do około 2500 dla DK nr 7, ponad 3 300 dla 

autostrady A1 oraz ponad 5 400 dla drogi S6. 

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 8 do 50 procent dla sumy przewożonych ładunków na  

poziomie 12,5 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 większych kopalni lub obszaru z wydobyciem na poziomie  

0,5 – 1,0 mln ton rocznie i transportu głównie jedną drogą krajową. Jednakże 

na wielu odcinkach udział ten jest nieznaczny - 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 – bardzo duże) udziały na poziomach dla skrajnych 

założeń od około 25% do nawet 100%, czyli stanowi istotną, dominującą lub 



 

95 

nawet wyłączną 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 znacząco obciążonych tym transportem 

jest nie tylko istotnie większa, ale również wykazuje znaczną zmienność 

w przestrzeni i czasie.  

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 do średnio dużych wielkości udziałów 

(wartości rzędu 6  - 36%) na większości odcinków. 

Należy podkreślić, że ze względu na występującą zmienność wydobycia 

w poszczególnych kopalniach, szczegółowe analizy (odnośnie miejsca 

i wielkości obciążeń) obarczone są dużą dozą niepewności nawet w bliskiej 

perspektywie czasowej rzędu rok – dwa lata. Wyjątek od powyższej reguły 

stanowić mogą przypadki dużych inwestycji drogowych, generujące  

wzdłuż swojej osi przewidywalne wzrosty wydobycia, jednak w bliskiej  

i konkretnej średniej perspektywie czasowej brakuje na terenie pomorskiego 

nowych wielkoskalowych inwestycji generujących taki poziom popytu na 

kruszywo. 

W przypadku regionu pomorskiego można również stwierdzić, że 

uwzględniając zmienność z roku na rok, ze względu na znaczną liczbę 

kopalń i wielkość wydobycia na przylegających do siebie obszarach 

powiatów kartuskiego i kościerskiego jak również po kilka dużych kopalń  

na południowym wschodzie powiatu bytowskiego oraz pograniczu powiatów 

gdańskiego i starogardzkiego zdecydowanie ponad średnim udziałem 

transportu kruszyw w obciążeniu ogólnym cechują się stale  

drogi wojewódzkie DW nr 212, 214, 221 i 222 jak również droga krajowa 

DK nr 20. 

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 
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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 3) 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. 

 

 

 

  5.2. Charakterystyka infrastruktury kolejowej 

 

 

     5.2.1. Charakterystyka linii kolejowych 

 

Sieć kolejową w regionie pomorskim do końca 2011 roku tworzyło 

1 238 km czynnych linii normalnotowarowych. Stanowiło to 6,12% długości 

linii kolejowych eksploatowanych w Polsce i plasowało Pomorze na 

6 miejscu ex aequo z Warmią i Mazurami. Ponadto podobną wartością 

charakteryzowały się w tym czasie dwa inne województwa: kujawsko-

pomorskie i zachodniopomorskie (tabela 5.6). 

Wskaźnik gęstości sieci kolejowej dla Pomorza wynosi 6,8 km/100 km2 

i jest to wartość niewiele większa od średniej krajowej (6,5 km/km2). 

Największe zagęszczenie czynnych linii kolejowych występuje w okolicach 

Trójmiasta i Słupska oraz w powiecie Chojnickim, kościerskim, 

kwidzyńskim, lęborskim, malborskim i tczewskim. Natomiast brakiem 

rozbudowanej sieci kolejowej charakteryzuje się środkowo-zachodnia cześć 

regionu oraz powiat nowodworski, pucki i wejherowski [XIII]. 

Normalnotorowe linie kolejowe znajdujące się w województwie 

pomorskim są zarządzane przez trzech różnych przedsiębiorców [IV]. Są to 

następujące firmy: 

 PKP Polskie Linie Kolejowe S.A - posiadająca największy procent 

zarządzanych linii; 
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 PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. (SKMT) - 

zarządzająca linią nr 250; 

 Pol-Miedź Trans Sp. z o.o. (PMT) - zarządzająca linią nr 212 na 

odcinku Lipusz - Bytów. 

 

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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Do lipca 2012 roku na terenie województwa pomorskiego czynnych było 

w całości 22 normalnotorowe linie kolejowe, 9 częściowo przejezdnych  

i 4 odcinki wąskotorowe. Większość z nich była jednotorowa (ponad 63% 

km) i niezelektryfikowana (ponad 70% km). Należy jednak podkreślić, 

że znaczenie elektryfikacji nie jest obecnie takie, jak w latach 

siedemdziesiątych i osiemdziesiątych. W przypadku linii o niewielkich 

przewozach całkowite koszty trakcji spalinowej mogą być mniejsze niż 

koszty trakcji elektrycznej [XIII]. 

Przez obszar Pomorza przebiegają historycznie wykształcone ważne 

szlaki kolejowe o kierunku północ-południe i wschód-zachód. Mają one 

różne znaczenie dla systemu transportowego Europy, Polski i samego 

województwa. Można spośród nich wyróżnić linie o istotnym znaczeniu dla 

tranzytów kolejowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Do 

szlaków komunikacyjnych włączonych w europejski system sieci 

kolejowych AGC i AGTC zaliczyć można następujące magistrale: 

 magistrala C-E 65 i E 65 - linia nr 9 i fragment linii nr 202 

(Katowice - Warszawa - Tczew - Gdynia); 

 magistrala C-E65 (magistrala węglowa) - linia 131 (Chorzów 

Batory - Inowrocław - Bydgoszcz Wschód - Tczew) [IX]. 

Najważniejszymi obiektami w sprawnym funkcjonowaniu ruchu 

kolejowego w regionie pomorskim są następujące węzły: 

 Tczewski Węzeł Kolejowy; 

 Trójmiejski Węzeł Kolejowy [III]; 

oraz stację węzłowe w: 

 Chojnicach; 

 Czersku; 

 Kościerzynie; 

 Lęborku; 

 Malborku; 

 Słupsku [III, IV]. 

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 [IX]. Podobny stan techniczny mają linie kolejowe na 

Pomorzu. Na większości linii występują ograniczenia prędkości. Obecnie 

Spółka PKP, przy współudziale środków Unii Europejskiej, realizuje 

zadania inwestycyjne, które przyczynią się do poprawy stanu infrastruktury. 

Najważniejszym celem działalności inwestycyjnej jest osiągnięcie 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Szczeci%C5%84ski_w%C4%99ze%C5%82_kolejowy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Stargardzki_w%C4%99ze%C5%82_kolejowy
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zintegrowania polskiego transportu kolejowego z systemem wymogów Unii 

Europejskiej (tabela 5.7). 

 

Tabela 5.7 Wykaz inwestycji kolejowych w regionie pomorskim [IX] 

Nazwa inwestycji kolejowej 
Czas 

realizacji 
Koszt projektu 

Pomoc Techniczna dla przygotowania projektu modernizacji 

linii kolejowej E-65 na odc. Warszawa - Działdowo - Gdynia 
2003 - 2011 13 805 000 EUR 

Modernizacja linii kolejowej E 65  

odcinek Warszawa – Gdynia, etap I 
2005 - 2011 30 829 000 EUR 

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 

Modernizacja linii kolejowej E 65/C-E 65 na odcinku 

Warszawa - Gdynia - w zakresie warstwy nadrzędnej LCS, 

ERTMS/ETCS/GSM-R, DSAT oraz  

zasilania układu trakcyjnego 

2011 - 2015 1 120 431 630 PLN 

"Modernizacja linii kolejowej E65, odcinek Warszawa - 

Gdynia, Etap II" (modernizacja stacji Gdynia Główna 

Osobowa. Etap I oraz odc. Szymankowo – Pruszcz Gdański 

wraz z budową nowych 6 skrzyżowań dwupoziomowych) 

2007 - 2012 745 716 185 EUR 

Modernizacja linii kolejowej E 65/C-E 65 na odc. Warszawa 

- Gdynia - obszar LCS Iława, LCS Malbork i LCS Iława 
2011 - 2013 2 351 631 000 PLN 

Modernizacja linii kolejowej E 65/C-E 65 na odcinku 

Warszawa - Gdynia - obszar LCS Gdańsk, LCS Gdynia 
2011 - 2014 1 166 930 022 PLN 

Projekt poprawy dostępu kolejowego do Portu Gdańskiego 

(most + dwutorowa linia kolejowa) 
2013 - 2014 505 910 757 PLN 

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 (Euro 2012) 
2011 123 494 200 PLN 

Rewitalizacja i modernizacja połączenia kolejowego do 

stadionu Arena w Gdańsku (Euro 2012) 
2011 6 450 000 PLN 

Budowa nowego peronu przy torze nr 500 linii kolejowej 

nr 249 (Euro 2012) 
2011 - 2012 1 000 000 PLN 

Kolej Metropolitalna w Trójmieście – Etap I  

(POIiŚ 2007-2013) 
2011 - 2015 

Od ok. 600 000 000 do 

1 100 000 000 PLN 

Rewitalizacja i modernizacja tzw. "Helskiego korytarza 

kolejowego"(linii kolejowej nr 213 Reda – Hel) 
2011 - 2013 95 264 458 PLN 

Rewitalizacja i modernizacja tzw. "Kościerskiego korytarza 

kolejowego" (linii kolejowej nr 201 Kościerzyna – Gdynia) 
2011 - 2013 86 693 655 PLN 

 



 

100 

Identycznie stan techniczny infrastruktury kolejowej wygląda na terenie 

portów morskich w Gdyni i Gdańsku. Jest on niezadowalający  

i nie zapewnia sprawnej obsługi obrotu towarowego. Utrudnia to  

rozwój kluczowej dla potencjału regionu bazy, jaką są porty handlowe 

i pasażerskie. Jest ona jednak systematycznie modernizowana (wykonane 

prace na części linii nr 249 oraz planowany gruntowny remont linii nr 226). 

Mimo nakładów poczynionych w ostatnich latach, zarówno infrastruktura 

kolejowa, jak i tabor wymagają dalszej poprawy jakości, co w rezultacie 

poprawi bezpieczeństwo i konkurencyjność kolei wobec transportu 

drogowego. 

 

 Linia kolejowa nr 9 (część magistrali C-E 65 i E 65) 

 

Linia kolejowa nr 9 łączy Warszawę z Gdańskiem i jest 

w województwie pomorskim najszybszym szlakiem kolejowym. Dziennie 

pokonuje ją od 6 do 15 składów towarowych jadących od strony Iławy 

w kierunku Tczewa oraz 16-25 pociągów na odcinku Tczew - Gdańsk 

Główny. Linia nr 9 przebiega przez obszar 3 województw (mazowieckie, 

warmińsko-mazurskie i pomorskie). Jest w całości zelektryfikowana  

i 2-torowa. Pociągi towarowe poruszaj się po niej z dużą prędkością 

sięgającą nawet do 120 km/h (rys. 5.11). Jedyne ograniczenia do 60 km/h 

występują w obrębie Tczewskiego Węzła Kolejowego i na stacji końcowej 

w Gdańsku. Jest to linia strategiczna w komunikacji międzynarodowej 

i krajowej. Wchodzi ona w skład magistrali C-E 65 i E 65 (VI Europejski 

Korytarz Transportowy łączący państwa nadbałtyckie z krajami położonymi 

nad Morzem Adriatyckim i na Bałkanach). Można nią transportować 

kruszywo drogowego wydobywane ze złóż znajdujących się na terenie 

województwa: świętokrzyskiego, małopolskiego, górnośląskiego, 

podkarpackiego, lubelskiego. Obecnie linia kolejowa nr 9 systematycznie 

jest dostosowywana do prędkości 160 km/h dla pociągów pasażerskich 

(200 km/h dla składów z wychylnym pudłem) i 120 km/h dla pociągów 

towarowych przy nacisku na oś 22,5 ton. Prowadzone prace modernizacyjne 

planowane w latach 2011 - 2013 (tabela 5.7 i 5.8) spowodują czasowe 

utrudnia w ruchu kolejowym. Wzdłuż opisywanej magistrali zlokalizowane 

są 4 stacje ładunkowe. Każda z nich pełni inną funkcję (załadunkowo-

wyładunkowa, wyładunkowa pod inwestycje kolejowe, wyładunkowa 

kombinowana i prognostyczna). Przebieg linii kolejowej nr 9, rozkład 

prędkości maksymalnych oraz czasowe utrudnienia przedstawiono na 

zbiorczych rysunkach 5.6, 5.9 - 5.13 [12, 13, 17, III, IV]. 

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Adriatyk
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ba%C5%82kany
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wychylne_pud%C5%82o
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Tabela 5.8 Wykaz utrudnień w ruchu na linii kolejowej nr 9 [13] 

Oznaczenie na wykresie/ 

numer odcinka 
Odcinek, na którym będą występować utrudnienia 

Kilometraż 
Numer toru 

Termin 

od do od do 

Odcinek 1 Susz -Prabuty 233,450 241,100 2 09.07.12 30.09.12 

Odcinek 2 (zielony) Susz -Prabuty 233,450 241,100 1 01.10.12 31.12.12 

Odcinek 3 Stacja Prabuty 241,100 243,100 stacja 01.03.12 31.05.12 

Odcinek 4 (zielony) Stacja Prabuty 241,100 243,100 stacja 09.07.12 31.12.12 

Odcinek 5 Prabuty - Mikołajki Pomorskie 243,100 253,200 1 09.07.12 30.09.12 

Odcinek 6 (zielony) Prabuty - Mikołajki Pomorskie 243,100 253,200 2 01.10.12 31.12.12 

Odcinek 7 Prabuty - Mikołajki Pomorskie 243,260 253,200 1 11.12.12 28.01.13 

Odcinek 8 (zielony) Prabuty - Mikołajki Pomorskie 243,260 253,200 2 29.01.13 20.03.13 

Odcinek 9 Mikołajki Pomorskie - Mleczewo 255,000 261,610 2 11.12.12 15.04.13 

Odcinek 10 (zielony) Mikołajki Pomorskie - Mleczewo 255,000 261,610 1 17.04.13 30.07.13 

Odcinek 11 (cegiełka) Stacja Mleczewo 261,610 263,920 2 i 4 01.12.12 28.12.13 

Odcinek 12 Stacja Mleczewo 261,610 263,920 1 i 3 02.01.13 15.04.13 

Odcinek 13  Mleczewo - Dąbrówka Malborska 263,920 268,987 1 01.05.12 31.05.12 

Odcinek 14 (zielony) Mleczewo - Dąbrówka Malborska 263,920 268,987 2 09.07.12 30.09.12 

Odcinek 15 (żółty) Mleczewo - Dąbrówka Malborska 263,920 268,987 1 01.10.12 31.12.12 

Odcinek 16 Stacja Malbork 275,840 278,890 nieparzyste operacyjne 11.12.12 31.01.13 

Odcinek 17 (dachówka) Stacja Malbork 275,840 278,890 parzyste operacyjne 11.12.12 31.03.13 

Odcinek 18 (zielony) Stacja Malbork 275,840 278,890 nieparzyste operacyjne 17.05.13 31.08.13 

Odcinek 19 Stacja Malbork 276,900 278,900 13, 15, 17 i 19 01.03.12 30.09.12 

Odcinek 20 (zielony) Stacja Malbork 276,900 278,900 1, 3 i 5 01.10.12 31.12.12 

Odcinek 21 Malbork - Szymankowo 278,890 284,950 2 11.12.12 15.04.13 

Uwaga: Ciąg dalszy tabeli na następnej stronie 
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Ciąg dalszy tabeli 5.8 "Wykaz utrudnień w ruchu na linii kolejowej nr 9" 

Oznaczenie na wykresie/ 

numer odcinka 
Odcinek, na którym będą występować utrudnienia 

Kilometraż 
Numer toru 

Termin 

od do od do 

Odcinek 22 Malbork - Szymankowo 278,900 284,950 1 01.09.12 31.12.12 

Odcinek 23 Stacja Szymankowo 284,950 287,700 1 09.07.12 30.09.12 

Odcinek 24 (zielony) Stacja Szymankowo 284,950 287,700 31 i 32 01.03.13 31.03.13 

Odcinek 25 (żółty) Stacja Szymankowo 284,950 287,700 31 i 32 01.06.13 30.07.13 

Odcinek 26 (czerwony) Stacja Szymankowo 284,950 287,700 31 i 32 01.09.13 20.09.13 

Odcinek 27 Pruszcz Gdański - Gdańsk Południowy (p. odst. Gdańsk Lipce) 316,100 322,200 1 01.12.12 31.12.12 

Odcinek 28 Stacja Pruszcz Gdański 316,200 317,600 3, 5, 7 i 201 01.12.12 31.03.13 

Odc. 29 (kratka ukośna) Stacja Pruszcz Gdański 316,250 317,300 3 i 5 09.07.12 31.12.12 

Odcinek 30 Stacja Pruszcz Gdański 316,250 317,300 1 03.09.12 31.12.12 

Odcinek 31 Pruszcz Gdański - Gdańsk Lipce 317,200 322,100 1 03.09.12 31.12.12 

Odcinek 32 Pruszcz Gdański - Gdańsk Południowy (p. odst. Gdańsk Lipce) 318,400 322,200 2 01.02.13 31.07.13 

Odc. 33 (wszystkie kolory) Pruszcz Gdański (p. odst. Gdańsk Lipce) - Gdańsk Południowy 322,000 322,200 1 i 2 

dwa wybrane 

weekendy w marcu 

2013 roku 

Odcinek 34 Pruszcz Gdański (p. odst. Gdańsk Lipce) - Gdańsk Południowy 322,000 325,000 1 01.08.13 31.12.13 

Odc. 35 Gdańsk Lipce - Gdańsk Południowy 322,100 325,848 2 01.12.11 16.05.12 

Odc. 36 (zielony) Gdańsk Lipce - Gdańsk Południowy 322,100 325,848 2 09.07.12 31.08.12 

Odcinek. 37 Stacja Gdańsk Południowy 325,000 326,600 2 i 4 01.12.12 31.12.12 

Odcinek 38 Stacja Gdańsk Południowy 325,300 326,300 2 i 4 09.07.12 31.12.12 

Odcinek 39 Gdańsk Południowy - Gdańsk Główny 325,848 327,650 2 09.07.12 31.12.12 

Odcinek 40 Stacja Gdańsk Główny 327,750 328,100 2 01.03.13 31.05.13 
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Termin rozpoczęcia/zakończenia utrudnienia na linii kolejowej nr 9 (czas trwania - dni kalendarzowe)
 

Rys. 5.6 Szczegółowy harmonogram czasowy utrudnień w ruchu kolejowym na linii nr 9 w woj. pomorskim na lata 2011-2013 
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 Linia kolejowa nr 131 (magistrali C-E 65, Magistrala Węglowa) 

 

Linia nr 131 to jedna z najważniejszych linii komunikacyjnych w Polsce, 

której podstawowym zadaniem jest przewóz ciężkich pociągów towarowych 

ze Śląska w stronę portów morskich w Gdańsku i Gdyni. Jest to 2-torowa 

i zelektryfikowana magistrala kolejowa 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 linii/łącznic pośrednich). Łączy ona ze sobą stację Chorzów Batory 

z węzłem kolejowym w Tczewie. Do obsługi tej linii przeznaczone były 

najsilniejsze elektrowozy eksploatowane w Polsce oraz najbardziej pojemne 

wagony towarowe.  

 

Tabela 5.9 Wykaz utrudnień w ruchu na linii kolejowej nr 131 [13] 

Oznaczenie na 

wykresie/nr odc. 

Odcinek, na którym będą 

występować utrudnienia 

Kilometraż 
Nr 

toru 

Termin 

od do od do 

Odcinek 1 Twarda Góra - Smętowo 452,885 456,662 2 04.06.12 31.12.12 

Odcinek 2  

(kreski ukośne) 
Twarda Góra - Smętowo 452,885 456,662 2 27.08.12 14.09.12 

Odcinek 3 Smętowo - Morzeszczyn 458,640 466,148 1 i 2 04.06.12 31.12.12 

Odcinek 4 Morzeszczyn - Pelplin 467,637 477,313 1 i 2 04.06.12 31.12.12 

Odcinek 5 Pelplin - Subkowy 478,951 484,199 1 i 2 04.06.12 31.12.12 

Odcinek 6  

(kreski ukośne) 
Pelplin - Subkowy 478,951 484,199 2 21.09.12 09.10.12 

Odcinek 7 Pelplin - Subkowy 478,952 484,197 2 25.07.12 21.08.12 

Odcinek 8 Stacja Subkowy 482,231 485,473 2 22.08.12 31.08.12 

Odcinek 9 Subkowy - Górki 485,543 493,908 2 01.09.12 20.09.12 

Odcinek 10 Subkowy - Górki 485,581 493,909 1 i 2 04.06.12 31.12.12 

Odcinek 11  

(kreski ukośne) 
Subkowy - Górki 485,581 493,909 2 19.10.12 10.11.12 

Odcinek 12 Górki - Tczew 493,941 497,100 2 21.09.12 05.10.12 
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Na terenie województwa pomorskiego linia nr 131 w całości pokrywa 

się z Magistralą Węglową i trasą C-E 65. Poza tym jest najbardziej 

obciążonym szlakiem towarowym w regionie - w ciągu doby na odcinku 

Laskowice Pomorskie - Tczew odnotowuje się od 16 do 25 składów. 

Poruszą się one z prędkością od 60 do 100 km/h, przy czy lepszymi 

parametrami szybkościowymi charakteryzuje się tor nieparzysty. Zaniżone 

prędkości (do 60 km/h) występują na torze nieparzystym pomiędzy  

465 a 485 km magistrali oraz dla obu torów na łuku przy wjeździe na  

stację w Tczewie. Na przebiegu linii nr 131 zlokalizowane są 4 punkty 

ładunkowe, z czego trzy są prognostyczne i jeden załadunkowo-

wyładunkowy. 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). W 2012 roku 

na linii mogą wystąpić okresowe utrudnienia w ruchu (tabela 5.9  

i rys.5.7) związane z zamknięciem poszczególnych odcinków torów 

(modernizacja szlaku). Rozkład prędkości towarowych, przebieg 

i zagospodarowanie Magistrali Węglowej przedstawiono na zbiorczych 

rysunkach 5.9 i 5.11. [12, 13, 17, III, IV]. 
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Termin rozpoczęcia/zakończenia utrudnienia na linii kolejowej nr 131

 (czas trwania - dni kalendarzowe)
 

Rys. 5.7 Szczegółowy harmonogram czasowy utrudnień w ruchu kolejowym 

na linii nr 131 w województwie pomorskim na rok 2012 
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 Linia kolejowa nr 201 

 

Linia nr 201 to kolejna trasa kolejowa mająca południkowy przebieg. 

Przechodzi ona przez teren województwa kujawsko-pomorskiego 

i pomorskiego. Szlak ten zbudowany został głównie dla potrzeb 

dalekobieżnego ruchu towarowego. Jednak po elektryfikacji połączenia 

Chorzów Batory - Tczew straciła ona na znaczeniu, przez co stała się trasą 

lokalną. W razie zakłóceń na odcinku Tczew - Gdańsk - Gdynia linia nr 201 

wykorzystywana jest jako objazd. Na terenie województwa pomorskiego 

dawną magistralę węglową podzielić można na trzy charakterystyczne 

odcinki. Pierwszy fragment od granicy województwa (okolice węzła 

kolejowego w Szlachcie) do stacji Gdańsk Osowa posiada jeden tor i jest 

niezelektryfikowany. Poruszają się po nim pociągi pasażerskie i towarowe. 

Kolejny odcinek biegnący do Gdyni Głównej ze względu na przebieg w dość 

trudnym terenie (liczne łuki i wzniesienia) został przebudowany i obecnie 

jest dwutorowy i niezelektryfikowany. Ostatnia i najkrótsza część linii 

nr 201 biegnie w stronę Portu Centralnego w Gdyni, posiada trakcję 

elektryczną i jest odcinkiem towarowym (brak ruchu pasażerskiego). Na 

większej części trasy panuje niski dobowy ruch towarowy - 1 skład na 

odcinku Maksymilianowo - Kościerzyna oraz od 2 do 5 pociągów na 

odcinku Kościerzyna - Gdynia Port Centralny.  

 

Tabela 5.10 Wykaz utrudnień w ruchu na linii kolejowej nr 201 [13] 

Oznaczenie 

na 

wykresie 

Odcinek, na którym będą 

występować utrudnienia 

Kilometraż 

Nr toru 

Termin 

od do od do 

kolor 

różowy 
Gołubie Kaszubskie - Somonino 148,700 161,500 szlakowa 01.09.12 30.09.12 

kolor 

niebieski 
Somonino - Żukowo Wschodnie 163,088 175,000 szlakowa 01.10.12 30.10.12 

kolor 

oliwkowo-

zielony 

Somonino - Żukowo Wschodnie 175,000 178,645 szlakowa 31.10.12 30.11.12 

kolor żółty 
Żukowo Wschodnie - Gdynia 

Osowa 
178,645 184,400 szlakowa 01.04.13 20.05.13 

kratka 

ukośna 
Stacja Gdynia Główna 204,647 205,047 1 01.05.13 30.10.13 

kolor 

czerwony 

Żukowo Wschodnie - Gdynia 

Osowa 
188,100 188,400 szlakowa 21.05.13 21.05.13 
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Dawna magistrala posiada dobre parametry techniczne - dozwolona 

największe prędkość dla składów towarowych wahają się od 30 do 80 km/h. 

Jedynym i najniższym ograniczeniem (do 30 km/h) charakteryzuje się tor 

nieparzysty na odcinku towarowym (Gdynia Główny - Gdynia Port 

Centralny). Podobnie jak na linii nr 9 i 131 opisywany szlak posiada 

4 punkty ładunkowe (wszystkie prognostyczne). W związku z pracami 

remontowymi zaplanowanymi na lata 2012 - 2013 na linii nr 201 wystąpią 

utrudnienia w ruchu kolejowym (tab. 5.10). Przebieg opisywanej linii, 

rozkład prędkości oraz harmonogram utrudnień w ruchu kolejowym 

przedstawiono na zbiorczych rysunkach 5.9 - 5.13 [12, 13, 17, III, IV]. 

 

 

 Linia kolejowa nr 202 (część magistrali C-E 65 i E 65) 

 

Linia nr 202 to najważniejsza trasa kolejowa leżąca na Pomorzu. Łączy 

Gdańsk ze Stargardem Szczecińskim przebiegając przez większe kluczowe 

miasta takie jak: Gdynia, Lębork, Słupsk, Sławno, Koszalin i Białogard.  

Na terenie województwa pomorskiego jest w całości zelektryfikowana 

i składa się z odcinków jednotorowych i dwutorowych. Fragmenty 

posiadające dwa tory znajdują się pomiędzy stacjami Gdańsk Główny - 

Gdynia Główna oraz Rumia - Wejherowo. Ponadto na terenie Trójmiasta 

i Rumi biegnie równolegle do niej linia nr 250. Dobowy ruch towarowy  

na opisywanej trasie jest różnicowy. Na odcinku Gdańsk Główny - Gdynia 

Główna odnotowuje się od 6 do 15 pociągów towarowych zaś dalej  

w stronę Sławna ruch spada do 2 - 5 składów na dobę. Parametry techniczne 

całego szlaku kolejowego są bardzo dobre - maksymalna dozwolona 

prędkość na pod 98% długości linii waha się od 80 do 100 km/h. Jedyne 

ograniczenie do 70 km/h jest w Słupsku. Na omawianej linii kolejowej 

zlokalizowanych jest aż 11 punktów ładunkowych (8 prognostycznych, 

jeden załadunkowo-wyładunkowy oraz po jednym wyładunkowym  

pod inwestycje drogowe lub kolejowe). W niedalekiej przyszłości będzie  

to prawdopodobnie jedna z najbardziej obciążonych linii kolejowych,  

którą transportowany będzie materiał skalny przeznaczony pod  

modernizację drogi krajowej nr 6 i budowę obwodnicy metropolitarnej.  

Od stacji początkowej w Gdańsku do 26,335 km planowane są  

utrudnienia w ruchu wynikające z modernizacji tego odcinka (tab. 5.11). 

Przerwy w kursowaniu pociągów, przebieg oraz rozkład prędkości 

maksymalnych na linii nr 202 zobrazowano na zbiorczych rysunkach 5.8, 

5.9, 5.11 i 5.13 [12, 13, 17, III, IV]. 
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Tabela 5.11 Wykaz utrudnień w ruchu na linii kolejowej nr 202 [13] 

Oznaczenie na 

wykresie/ nr odc. 

Odcinek, na którym będą 

występować utrudnienia 

Kilometraż 
Nr toru 

Termin 

od do od do 

Odcinek 1 Stacja Gdańsk Główny 0,000 1,000 1 01.09.12 30.11.12 

Odcinek 2 

(zielony) 
Stacja Gdańsk Główny 0,000 1,000 2 01.03.13 31.05.13 

Odcinek 3 Gdynia Gł. -Gdynia Postojowa 0,756 4,537 302 09.07.12 10.12.12 

Odcinek 4 Gdańsk Gł. - Gdańsk Wrzeszcz 1,000 3,500 1 01.12.12 31.03.13 

Odcinek 5 Stacja Gdańsk Wrzeszcz 3,500 6,000 1 i 3 01.12.12 31.03.13 

Odcinek 6 

(cegiełka) 
Stacja Gdańsk Wrzeszcz 3,700 6,000 18 01.12.12 31.12.13 

Odcinek 7 Stacja Gdańsk Wrzeszcz 3,700 6,000 2 i 14 01.04.13 31.12.13 

Odcinek 8 Gdańsk Wrzeszcz - Sopot 6,000 9,850 1 01.12.12 31.03.13 

Odcinek 9 Gdańsk Oliwa - Sopot 8,300 9,850 1 01.04.12 31.05.12 

Odcinek 10 

(zielony) 
Gdańsk Oliwa - Sopot 8,300 9,850 1 09.07.12 10.12.12 

Odcinek 11 Stacja Sopot 9,850 11,300 1 01.07.12 31.03.13 

Odcinek 12 Stacja Sopot 9,850 12,100 1 i 11 01.04.12 31.05.12 

Odcinek 13 

(szachownica) 
Stacja Sopot 9,850 12,100 10 01.07.12 31.03.13 

Odcinek 14 

(zielony) 
Stacja Sopot 9,850 12,100 1, 4 i 11 09.07.12 31.03.13 

Odcinek 15 Sopot - Gdynia Orłowo 11,800 15,250 2 01.07.13 10.12.13 

Odcinek 16 Sopot - Gdynia Orłowo 12,100 14,800 1 01.01.13 30.06.13 

Odcinek 17 Stacja Gdynia Orłowo 14,800 16,300 2 01.07.13 10.12.13 

Odcinek 18 Stacja Gdynia Orłowo 15,150 16,360 1 01.01.13 30.06.13 

Odcinek 19 Stacja Gdynia Orłowo 15,270 16,170 3 01.01.13 30.06.13 

Odcinek 20 Stacja Gdynia Orłowo 15,280 16,000 4 01.07.13 10.12.13 

Odcinek 21 Stacja Gdynia Orłowo 15,400 15,600 6 01.07.13 10.12.13 

Odcinek 22 Stacja Gdynia Orłowo 15,450 15,900 10 01.07.13 10.12.13 

Odcinek 23 Stacja Gdynia Orłowo 15,500 15,900 8 01.07.13 10.12.13 

Odcinek 24 Stacja Gdynia Orłowo 15,900 16,150 16 i 18 01.07.13 10.12.13 

Odcinek 25 Gdynia Orłowo - Gdynia Gł. 16,650 20,363 1 09.07.12 10.12.12 

Odcinek 26 Stacja Gdynia Główna 20,363 22,950 2, 3 i 4 09.07.12 30.04.13 

Odcinek 27 Stacja Gdynia Główna 20,950 21,230 2 11.12.12 30.04.13 

Odcinek 28 Stacja Gdynia Główna 20,950 21,450 4 11.12.12 30.04.13 

Odcinek 29 Gdynia Gł. - Gdynia Chylonia 22,950 25,300 2 11.12.12 31.10.13 

Odcinek 30 

(kratka ukośna) 
Stacja Gdynia Chylonia 25,300 26,335 2 11.12.12 31.12.13 

Odcinek 31 Stacja Gdynia Chylonia 25,300 26,335 1 02.01.13 31.10.13 

Odcinek 32 Stacja Gdynia Chylonia 25,300 26,830 2 01.10.12 10.12.12 

Odcinek 33 Reda - Wejherowo 35,536 43,200 1 01.09.12 30.09.12 

Odcinek 34 

(zielony) 
Reda - Wejherowo 35,536 43,200 2 01.10.12 30.10.12 
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20,950 - 21,230 (odc. nr 27)       

20,950 - 21,450 (odc. nr 28)       

22,950 - 25,300 (odc. nr 29)       

25,300 - 26,335 (odc. nr 30 i  31)    

25,300 - 26,830 (odc. nr 32)       

35,536 - 43,200 (odc. nr 33 i  34)    
K
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Termin rozpoczęcia/zakończenia utrudnienia na linii kolejowej nr 202 (czas trwania - dni kalendarzowe)
 

Rys. 5.8 Szczegółowy harmonogram czasowy utrudnień w ruchu kolejowym na linii nr 202 w woj. pomorskim na lata 2012-2013 
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 Linia kolejowa nr 203 

 

Kolejną strategiczną trasą kolejową w wywozie i przywozie surowców 

skalnych jest dalekobieżna linia kolejowa nr 203 przebiegająca przez teren 

3 województw - Pomorskie Wielkopolskie i Lubuskie. Linia rozpoczyna się 

w Tczewie i po drodze w stronę Kostrzyna nad Odrą przecina następujące 

większe miejscowości: Starogard Gdański, Chojnice, Piłę, Krzyż oraz 

Gorzów Wielkopolski. Potencjalnie po opisywanej trasie kursować mogą 

pociągi towarowe przywożące z południa kraju kruszywo łamane na stacje 

węzłowe w Pile i Chojnicach. Rozładunku wagonów dokonać można na 

pięciu punktach - trzech prognostycznych i dwóch wyładunkowych 

przeznaczonych pod inwestycje drogowe. Na terenie województwa 

pomorskiego linia kolejowa nr 203 jest w całości niezelektryfikowana i na 

odcinku Tczew - Gutowiec posiada dwa tory. Jeśli chodzi o ruch towarowy 

i parametry techniczne to opisywaną linię kolejową można podzielić na dwa 

charakterystyczne fragmenty. Odcinek o dobrych parametrach technicznych 

(70 - 100 km/h) i umiarkowanym ruchy towarowym (2-5 składów na dobę) 

znajduje się pomiędzy Tczewem a Chojnicami. Dalszy fragment torów 

w kierunku Piły pokonuje tylko jeden pociąg towarowy mogący jechać 

z prędkością nie większą niż 50 km/h. Dodatkowym utrudnieniem dla 

kursowania pociągów w 2012 roku będzie etapowe zamknięcie 

jednotorowego odcinka pomiędzy 84 a 121 kilometrem trasy oraz 

trzydniowe utrudnienie w okolicach Starogardu Gdańskiego. Przebieg 

i zagospodarowanie linii nr 203, rozkład prędkości szlakowych oraz  

czasowe utrudnienia przedstawiono na zbiorczych rysunkach 5.9, 5.11, 5,13  

i tabeli 5.12 [12, 13, 17, III, IV]. 

 

Tabela 5.12 Wykaz utrudnień w ruchu na linii kolejowej nr 203 [13] 

Oznaczenie 

na wykresie 

Odcinek, na którym będą 

występować utrudnienia 

Kilometraż Nr 

toru 

Termin 

od do od do 

kolor różowy Rytel - Chojnice 84,126 96,227 1 26.05.12 20.06.12 

kolor niebieski Swarożyn - Starogard Gdański 22,019 1 27.07.12 30.07.12 

kolor 

oliwkowo-

zielony 

Chojnice - Wierzchowo Człuchów 96,227 107,983 1 01.09.12 30.09.12 

kolor żółty Wierzchowo Człuchów - Granica IZ 107,983 121,760 1 01.10.12 30.10.12 
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 Linia kolejowa nr 204 

 

Trasa kolejowa nr 204 to jedno z ważniejszych połączeń towarowych, 

po którym kursują składy towarowe jadące z portów w Gdyni i Gdańsku do 

Kalingradu. Opisywany szlak kolejowy przebiega przez województwo 

pomorskie i warmińsko-mazurskie. Na terenie regionu pomorskiego linia 

w całości jest zelektryfikowana i dwutorowa. Charakteryzuje się bardzo 

dobrymi parametrami technicznymi (prędkość jest stała dla obu torów 

i wynosi 100 km/h) oraz intensywnym ruchem towarowym (6-15 składów na 

dobę). Transportowany materiał skalny rozładować można na jedynym 

punkcie wyładunkowym w Malborku. Ze względu na przebieg i brak 

w sąsiedztwie dużych czynnych złóż linia nr 204 ma znikome znaczenie 

w transporcie kruszywa naturalnego i łamanego pomiędzy regionem 

pomorskim i warmińsko – mazurskim [12, 13, 17, III, 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 204 położona jest na terenie dwóch 

województw: kujawsko-pomorskiego i pomorskiego. Na obszarze 

rozpatrywanego regionu obiekt ten na całej długości posiada jeden to 

charakteryzujący się zdecydowanie lepszymi parametrami technicznymi niż 

odcinek na terenie sąsiedniego województwa (różnice w prędkości sięgają 

nawet 50 km/h). Na opisywanym fragmencie obowiązuje 80 km/h. Jedynym 

mankamentem tej linii jest panujący ruch towarowy (1 skład na dobę), który 

jest prowadzony tylko na odcinku Kwidzyn - Malbork. Jest to spowodowane 

prawdopodobnie tym, iż równolegle i bliskim sąsiedztwie opisywanej trasy 

kolejowej przebiega Magistrala Węglowa (linia nr 131), która przejmuje 

większość przewozów towarowych. Jeśli jednak na trasie pojawi się  

jakiś pociąg wiozący kruszy łamane pod określoną inwestycję budowlaną  

to wyładować go będzie można na stacji w Kwidzynie (punkt 

prognostyczny) lub Malborku (punkt wyładunkowy przeznaczony pod 

inwestycje kolejowe) [12, 13, 17, III, IV]. 

 

 Linia kolejowa nr 208 

 

Na terenie województwa pomorskiego znajduje się tylko niewielki 

fragment tej ponad 200 kilometrowej linii kolejowej, która zaczyna swój 

bieg w Działdowie i kończy w Chojnicach przecinając po drodze kluczowe 
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stacje węzłowe regionu mazowieckiego i kujawsko-pomorskiego. 

Opisywany krótki odcinek jest jednotorowy i niezelektryfikowany. Poruszać 

się po nim mogą składy osobowe i towarowe, z czego te drugie mogą jeździć 

z prędkością 60-80 km/h. Ruch dobowy pomiędzy Warlubiem a stacją 

końcową w Chojnicach utrzymuje się na średnim poziomie (2-5 składów 

towarowych). Wzdłuż linii nr 208 zlokalizowany jest tylko jeden punkt 

wyładunkowy, który był wykorzystywany w czasie budowy obejścia 

miejscowości Chojnice. Opisywana linia może pełniąc odgałęźnie od 

głównej Magistrali Węglowej i kierować pociągi na linię nr 210 i 211 

w stronę Szczecinka i Lipusza [12, 13, 17, III, IV]. 

 

 Linia kolejowa nr 210 

 

Linia kolejowa nr 210 to jedna z dwóch dalekobieżnych tras kolejowych 

zapewniających transport pasażerski i towarowy pomiędzy regionem 

pomorskim i zachodniopomorskim. Ma ona podobny przebieg, co linia 

nr 202 (wschodnio-zachodni). Łączy ona Chojnice z Runowem Pomorskim 

przecinając po drodze Człuchów, Szczecinek i Drawsko Pomorskie. Na 

terenie rozpatrywanego województwa jest prawie w całości dwutorowa. 

Jednotorowy odcinek znajduję się pomiędzy Szczecinkiem a stacją Czarne 

(tor parzysty rozebrano w latach 90. ubiegłego wieku). Codziennie w stronę 

Szczecinka jeździ od 2 do 5 pociągów towarowych. Poruszają się one 

z największą dozwoloną prędkością - 60 km/h. Jedyne ograniczenie do 

40 km/h znajduje się na wyjeździe/wjeździe z/do Chojnic. Na linii kolejowej 

znajdują się 4 punkty ładunkowe, z czego trzy są prognostyczne i jeden 

wyładunkowy pod inwestycje drogowe. Ponadto w 2012 roku w okolicach 

Człuchowa (15 km trasy) nastąpi etapowe dwutygodniowe zamknięcie obu 

torów (rys. 5.13). Rozkład prędkości, przebieg i zagospodarowanie linii 

nr 210 oraz harmonogram utrudnień przedstawiono na zbiorczych  

rysunkach 5.9, 5.11 i 5.13 [12, 13, 17, III, IV]. 

 

 Linia kolejowa nr 211 

 

Linia kolejowa nr 211 to obecnie (stan na lipiec 2012) najdłuższa  

i w całości czynna trasa kolejowa położona w całości w województwie 

pomorskim. Ten jednotorowy i nie posiadający trakcji elektrycznej szlak, 

łączy stacje i przystanki kolejowe na terenie powiatu chojnickiego 

i kościerskiego. Dodatkowo zapewnia on komunikację z odgałęziającą się 

w kierunku Bytowa linią towarową nr 212. Ruch dobowy na opasywanej 

trasie jest niewielki - z Chojnic w stronę Kościerzyna jeździ tylko jeden 
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skład towarowy. Porusza się on z prędkością 40 km/h na odcinku Chojnice - 

Lipusz i 80 km/h pomiędzy Lipuszem a Kościerzyną. Ponadto na stacji 

końcowej i początkowej zorganizowane są 2 punkty prognostyczne 

przeznaczone pod wyładunek lub załadunek wagonów towarowych. Ze 

względu na brak innych ładowni oraz planowanych inwestycji drogowo-

kolejowych linia nr 211 nie ma większego znaczenia w transporcie kruszywa 

łamanego [12, 13, 17, III, IV]. 

 

 Linia kolejowa nr 212 

 

Linia nr 212 to obecnie (stan na koniec 2012r.) nieprzejezdny  

szlak kolejowy łączący niegdyś Lipusz z Korzybiem. Obiekt ten  

w całości znajduje się na terenie województwa pomorskiego i przebiega 

przez powiat kościerski, bytowski i słupski. Linia jest/była w całości  

jednotorowa i niezelektryfikowana. Opisywaną trasę podzielić można na 

3 charakterystyczne odcinki. Pierwszy i jedyny czynny fragment zaczyna się 

w Lipuszu i kończy w Bytowie. Zarządcą czynnego toru jest PMT Linie 

Kolejowe Sp. z o.o.. Spółka prowadzi własny tabor kolejowy, który kursuje 

do bazy paliwowej w Ugoszczy. Jeżdżące składy towarowe po 

eksploatowanym torze poruszają się z prędkością 20 km/h. Drugi odcinek od 

Bytowa do miejscowości Borzytuchom jest zamknięty dla ruchu 

kolejowego. Ostatni fragment linii w kierunku stacji końcowej w Korzybiu 

jest nieprzejezdny (zlikwidowano przejazd kolejowy na drodze krajowej 

nr 21 w okolicach Zielina oraz odnotowano ubytki w torowisku pomiędzy 

Baranowem a rzeką Kamienicą. Nieczynne odcinki władze wojewódzkie 

planują jednak reaktywować w dalszych planach inwestycyjnych dzięki 

środkom pochodzącym z Unii Europejskiej. Wzdłuż linii nr 212 nie ma ani 

jednej stacji załadunkowo-wyładunkowe [12, 13, 17, III, IV]. 

 

 Linia kolejowa nr 213 

 

Linia nr 213 to kolejna w całości położona w województwie pomorskim 

jednotorowa i niezelektryfikowana trasa kolejowa. Biegnie ona przez powiat 

wejherowski i pucki łącząc ze sobą Redę i Hel. Po drodze mija szereg 

portów i przystani morskich takich jak: Puck, Władysławowo, Chałupy, 

Kuźnicę i Jastarnię. Na linii nr 213 w okresie wakacyjnym panuje 

wzmożony ruch pasażerski przy sporadycznym kursowaniu pociągów 

towarowych (jeden skład na dobę). Prędkość towarowa na całej trasie jest 

stała i wynosi 60 km/h. Ponadto w latach 2011 -2013 w ramach modernizacji 

tzw. "Helskiego korytarza kolejowego" na opisywanej linii wystąpi czasowe 
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wstrzymanie ruchu kolejowego (tab. 5.13 i rys. 5.13). Jedyny punkt 

ładunkowy (prognostyczny) znajduje się na stacji początkowej w Redzie. 

Opisywana kolej wykorzystywana może być w przywozie kruszywa 

łamanego i żwirowo-piaskowego przeznaczonego na wzmocnienie Mierzei 

Helskiej [12, 13, 17, III, IV]. 

 

Tabela 5.13 Wykaz utrudnień w ruchu na linii kolejowej nr 213 [13] 

Oznaczenie na 

wykresie 

Odcinek, na którym będą 

występować utrudnienia 

Kilometraż Numer 

toru 

Termin 

od do od do 

kolor różowy Władysławowo - Kuźnica 27,069 40,090 szlakowa 01.09.12 08.10.12 

kolor niebieski 
Władysławowo - Kuźnica - 

Jastarnia 
40,090 41,335 szlakowa 09.10.12 18.10.12 

kolor 

oliwkowo-zielony 
Kuźnica - Jastarnia 41,435 47,220 szlakowa 19.10.12 17.11.12 

kolor żółty Kuźnica - Jastarnia - Hel 47,220 48,770 szlakowa 18.11.12 25.11.12 

kolor czerwony Jastarnia - Hel (+ Stacja Hel) 48,770 61,050 
szlakowa 

(+1 i 3) 
01.04.13 17.05.13 

kolor 

pomarańczowy 
Stacja Hel 61,050 61,735 1 18.05.13 31.05.13 

 

 Linia kolejowa nr 214 

 

Niezelektryfikowana i jednotorowa linia nr 214 z Somonina do Kartuz to 

ponad 8 km szlak kolejowy, po którym prowadzony jest ruch towarowy 

z sezonowymi (turystycznymi) kursami pasażerskimi. Opisywany tor 

w całości znajduje się w powiecie kartuskim. Średnio w ciągu doby 

z Somonina do Kartuz jeździ jeden skład towarowy poruszający się ze stałą 

maksymalną prędkością 40 km/h. Linia nr 214 ma małe znaczenie 

w transporcie kruszywa naturalnego i łamanego - w pobliżu nie ma dużych 

czynnych wyrobisk górniczych. Jedyny punkt ładunkowy w Kartuzach 

potencjalnie może zostać wykorzystany w budowie Obwodnicy 

Metropolitarnej [12, 13, 17, III, IV]. 

 

 Linia kolejowa nr 215 

 

Linia nr 215 planowo miała być magistralą kolejową łączącą Gdańsk 

z Czerskiem jednak toru biegnącego z Bąka w kierunki stacji Liniewko 

Kaszubskie nigdy nie ukończono. Obecnie opisywana trasa łączy Laskowice 

Pomorskie (województwo kujawsko-pomorskie) z Bąkiem, mijając po 

drodze węzły kolejowe w Szlachcie i Czersku. Na terenie rozpatrywanego 

regionu linia nr 215 jest jednotorowa i niezelektryfikowana. Kursują po niej 

pociągi osobowe oraz towarowe. Średnio w ciągu doby z Laskowic 
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Pomorskich do Bąka jeździ jeden pociąg towarowy. Poruszać się on może 

z dozwoloną prędkością 50-60 km/h. Wzdłuż linii kolejowej zlokalizowany 

jest jeden punkt wyładunkowy przeznaczony pod inwestycje drogowe. Trasa 

ma małe znaczenie, jeśli chodzi o przywóz lub wywóz kruszywa - lepiej to 

zadanie spełnią sąsiednie linie nr 131, 201 i 208 [12, 13, 17, III, IV]. 

 

 Linia kolejowa nr 218 

 

Linia kolejowa nr 218 to jedna z dłuższych i nieprzejezdnych tras 

kolejowych w województwie pomorskim. Pierwotnie łączyła Myślice 

z Szlachtą, mijając po drodze takie miasta jak: Prabuty, Kwidzyn i Skórcz. 

Jedyny czynny fragment funkcjonuje w powiecie kwidzyńskim (Prabuty -

 Kwidzyn). Kursują po nim wyłącznie pociągi towarowe obsługujące 

pobliską fabrykę papieru. Pomimo że jest to dwutorowy odcinek to do 

eksploatacji wykorzystywany jest tylko jeden tor (drugi parzysty jest 

zamknięty Vt = 0 km/h). Jeżdżące pomiędzy Prabutami a Kwidzynem składy 

towarowe poruszają się z prędkością 40-70 km/h. Wzdłuż czynnej linii 

funkcjonuje tylko jedna ładownia (punkt prognostyczny w Kwidzynie). 

Pyzatym na 40 i 51 kilometrze trasy nastąpią dwa jednomiesięczne 

zamknięcia eksploatowanego toru (rys. 5.13). Pozostałe odcinki na linii 

nr 218 są nieczynne, nieprzejezdne lub zlikwidowane/przeznaczone pod 

likwidację. Charakterystykę wyłączonych fragmentów torów przedstawiono 

w tabeli 5.14 [12, 13, 17, III, IV]. 

 

Tabela 5.14 Charakterystyka wyłącznych z ruchu odcinków kolejowych na 

linii nr 218 [IV] 

Odcinek wykluczony 

z ruchu 
Stan Uwagi 

Myślice - Prabuty Zlikwidowany 
Odcinek posiadał dwa tory. Zdemontowano 

go w całości w 1945 roku. 

Kwidzyn - Nowy Dwór 

Kwidzyński 

Zamknięty dla 

ruchu kolejowego 

Odcinek zamknięty dla ruchu pasażerskiego 

i towarowego. 

Nowy Dwór Kwidzyński - 

Opalenie Tczewskie 
Nieprzejezdny 

Zniszczony most na Wiśle koło Nowego Dworu 

Kwidzyńskiego. 

Opalenie Tczewskie - 

Smętowo 

Zamknięty dla 

ruchu kolejowego 

Odcinek jest częścią zamkniętej linii  

kolejowej nr 238 

Smętowo - Stara Janina Zlikwidowany 
Odcinek nieodwracalnie rozebrano na potrzeby 

budowy autostrady A1 i Obwodnicy Smętowa. 

Stara Janina - Mirotki Nieprzejezdny 

W 2003 roku zapadała decyzja o zlikwidowaniu 

nieczynnego fragment toru będącego większą 

częścią linii 218 pomiędzy Smętowem a Szlachtą. 

Mirotki - Skórcz Zlikwidowany 
Odcinek został zlikwidowany w celu wybudowania 

nowego skrzyżowania drogowego. 

Skórcz - Szlachta 
Zamknięty dla 

ruchu kolejowego 

Od 1999 roku jest to zamknięty odcinek kolejowy, 

który powoli niszczeje - ubytki w mocowaniu szyn. 



 

116 

 

 Linia kolejowa nr 226 

 

Linia nr 226 jest ważnym szlakiem kolejowych o znaczeniu 

państwowym. Jest to jedyne bezpośrednie połączenie kolejowe z Portem 

Północnym w Gdańsku. Na całej długości wykorzystywana jest jako linia 

towarowa, którą transportuje się towary przeznaczone na eksportu lub 

produkty pochodzące z importu. Opisywany szlak jest zelektryfikowany na 

całej długości i dwutorowy na odcinku Pruszcz Gdański - Wisła Most. 

W wyniku przeprowadzanej modernizacji (gruntowny remont całego 

torowiska oraz budowa dwutorowego mostu nad Martwą Wisłą) na linii 

nr 226 wyłączony z ruchu został tor parzysty pomiędzy 5,1 a 7,9 km i tor 

nieparzysty pomiędzy 10,4 a 12,5 km. Remont całego szlaku potrwa do 

2014 roku. Dopuszczalne prędkości rozkładowe na opisywanej linii 

komunikacyjnej są zróżnicowane i wahają się od 40 do 120 km/h. Na stacji 

początkowej (Pruszcz Gdański) i końcowej (Gdańsk Port Północy) znajduje 

się punkt wyładunkowy. W przyszłości linia nr 226 będzie ważnym szlakiem 

kolejowym, którym będą transportowane składy wiozące materiał skalny 

pochodzący z importu (kraje skandynawskie) oraz piaski i żwiry wydobyte 

z dna Bałtyku (Południowa Ławica Środkowa - Południowy Bałtyk). 

Rozkład prędkości, zagospodarowanie i przebieg trasy kolejowej oraz 

utrudnienia w ruchu przedstawiono na zbiorczych rysunkach 5.9 - 5.13 

i tabeli 5.15 [12, 13, 17, III, IV]. 

 

Tabela 5.15 Wykaz utrudnień w ruchu na linii kolejowej nr 226 [13] 

Oznaczenie na 

wykresie 

Odcinek, na którym będą 

występować utrudnienia 

Kilometraż Nr 

toru 

Termin 

od do od do 

kolor różowy 
Pruszcz Gdański - Gdańsk Święty 

Wojciech 
0,000 5,000 201 03.09.12 31.12.12 

kolor niebieski Pruszcz Gdański - Motława Most 2,850 7,881 202 02.01.13 30.05.13 

kolor 

oliwkowo-zielony 
Pruszcz Gdański - Gdańsk Olszynka 2,850 10,220 201 01.06.13 31.10.13 

kolor żółty Motława Most - Gdańsk Olszynka 7,881 10,220 202 01.11.13 31.03.14 

 

 Linia kolejowa 227 

 

Linia nr 227 to krótki (ok. 6 km) i zelektryfikowany tor kolejowy 

łączący Gdańsk Główny z Gdańskiem Zaspa Towarowa. Jest to szlak 

towarowy, po którym poruszają się pociągi ze stała prędkością 70 km/h. 

Opisywana tor w całości leży na terenie miasta i biegnie równolegle z trasą 
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kolejową nr 249. Wzdłuż linii nr 227 nie znajduje się żaden punkt 

ładunkowy. Linię kolejową 227 wykorzystać można do przewozu ładunków 

towarowych odbieranych lub wysłanych drogą morską w Nowym Porcie 

Gdańskim. W 2012 roku początkowy fragment trasy (do 4,9 km) będzie 

nieczynny z powodu przeprowadzanego remontu. Ruch towarowy w tym 

czasie przejmie linia sąsiednia [12, 13, 17, III, IV]. 

 

 Linia kolejowa nr 228 

 

Linia nr 228 to kolejna ważna w regionie i dla kraju trasa kolejowa 

zapewniająca połączenie z dużym portem morskim i lotniskiem cywilno-

wojskowym w Gdyni. Ten ponad 11 km odcinek z Rumi do Portu Oksywie 

jest jednotorowy i zelektryfikowany do stacji Gdynia Port Centralny. Od 

1994 roku kursują po nim wyłącznie składy towarowe. Poruszać się one 

mogą z prędkością 70 km/h. Jeżdżące pociągi towarowe przewożą towary 

przeładowywane na nabrzeżach portowych (eksport i import). Wzdłuż trasy 

kolejowej funkcjonują dwie ładownie przeznaczone pod wyładunek 

wagonów towarowych transportujących kruszywo łamane lub piaskowo-

żwirowe. Stan techniczny opisywanej linii jest bardzo dobry. Podczas 

gruntownej modernizacji w latach 2006-2009 wymieniono wzdłuż  

całego szlaku wszystkie podkłady, szyny, słupy trakcyjne i zlikwidowano 

niepotrzebny przepust w rejonie Janowa. W niedalekiej przyszłości 

w ramach projektu "Kolej Metropolitarna w Trójmieście" linia  

nr 228 ma wchodzić w skład szybkiej kolei miejskiej, która zapewni 

dogodną komunikację pomiędzy Gdańskiem i dwoma portami  

lotniczymi [12, 13, 17, III, IV]. 

 

 Linia kolejowa nr 229 

 

Tan ponad 133 kilometrowy szlak kolejowy jest jednym z najdłuższych 

i nieprzejezdnych torów w województwie pomorskim. Trasa ta przebiega 

przez teren aż czterech powiatów (gdański, kartuski, wejherowski i lęborski) 

przecinając po drodze kluczowe węzły kolejowe w Starej Pile, Kartuzach 

i Lęborku. Linia w całości jest jednotorowa i niezelektryfikowana. 

Pierwotnie łączyła Pruszcz Gdański z Łebą. Według stanu na koniec 

2012 roku eksploatowane tory działają na stępujących odcinkach: 

 Pruszcz Gdański - Pręgowo Gdańskie - ruch drezynowy 

z dodatkowymi składami towarowymi kursującymi do 

przedsiębiorstw działających na terenie Pruszcza Gdańskiego 

(prędkość szlakowa 30 km/h); 
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 Łapino - Stara Piła - tylko ruch drezynowy (prędkość towarowa 

Vt = 0 km/h); 

 Stara Piła - Kartuzy - tylko ruch towarowy z prędkością  

30-40 km/h (kursuje tędy tylko jeden pociąg towarowy na dobę); 

 Lębork - Łeba - ruch towarowy z turystycznymi kursami 

pasażerskimi (prędkość szlakowa dla pociągów towarowych  

- 60 km/h) [12, 13, IV]. 

Funkcjonujące odcinki obsługiwać mogą 3 stacje ładunkowe (dwie 

prognostyczne i jedną wyładunkową pod inwestycje drogowe i kolejowe). 

Pozostałe nie wymienione fragmenty torów są nieczynne, nieprzejezdne lub 

zlikwidowane. Ich charakterystykę przedstawiono w poniższej tabeli: 

 

Tabela 5.16 Charakterystyka wyłącznych z ruchu odcinków kolejowych na 

linii nr 229 [IV] 

Odcinek wykluczony 

z ruchu 
Stan Uwagi 

Pręgowo Gdańskie - Łapino Nieprzejezdny 
Osuniecie się nasypu kolejowego  

w okolicach stacji Kolibudy 

Kartuzy - Prokowo Nieprzejezdny 
Kolejne osunięcie się nasypu kolejowego  

przed stacją Prokowo. 

Prokowo - Sierakowice 
Zamknięty dla 

ruchu kolejowego 
Od 2005 roku odcinek nieczynny. 

Sierakowice - Lębork Nieprzejezdny 
Liczne ubytki w torowisku, kradzież szyn 

pomiędzy 90 a 95 km trasy 

 

Biorąc pod uwagę obecny stan linii nr 229 można stwierdzić, iż nie 

będzie miała ona większego znaczenia w transporcie kruszywa łamanego 

i piaskowo-żwirowego. Sytuacja ta może się jednak w niedalekiej 

przyszłości zmienić, ponieważ od 2008 roku pojawiła się koncepcja 

przywrócenia przejezdności na odcinku Pruszcz Gdański - Kartuzy.  

W 2011 roku władze miejskie Pruszcza Gdańskiego rozpisały przetarg na 

opracowanie studium wykonalności rewitalizacji częściowo nieczynnego 

odcinka kolejowego z uwzględnieniem pięciu wariantów (najdroższy 

wariant ma dostosować linię do przewozów towarowych) [IV]. 

 

 Linia kolejowa nr 234 

 

Kolejną do końca nieprzejezdną trasą kolejową w województwie 

pomorskim jest linia kolejowa nr 234. Była to jednotorowa trasa kolejowa 
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łącząca niegdyś Gdańsk Wrzeszcz i Starą Piłę. W wyniku działań wojennych 

w 1945 roku początkowy odcinek do miejscowości Kiełpinek został 

zniszczony i rozebrany. Obecnie po dawnej linii pozostał nieprzejezdny 

fragment do Kokoszek oraz sporadycznie eksploatowany przez pociągi 

towarowe tor do Starej Piły. Stan techniczny towarowego odcinka jest 

niezadowalający, w wyniku, czego pociągi towarowe poruszają się 

z zaniżoną prędkością - 20 km/h Wzdłuż opisywanej linii nie ma żadnych 

ładowni. W przyszłości planuje się odbudowę rozebranego odcinka, po 

którym kursować ma w stronę portu lotniczego tzw. Pomorska Kolej 

Metropolitarna [13, 17, III, IV]. 

 

 

 Linia kolejowa nr 235 

 

Linia kolejowa nr 235 to jednotorowy i nieprzejezdny szlak kolejowy 

łączący Gdańsk Kokoszki z Gdańskiem Osowa (przed przebudową ze stacją 

Gdańsk Owczarki). W 1973 w wyniku budowy nowego portu lotniczego 

początkowy fragment linii rozebrano, przez co pociągi obecnie kursować 

mogą jedynie z/do lotniska. Na czynnym odcinku prowadzony jest 

wyłącznie ruch towarowy z prędkością 20 km/h. Poza tym na stacji 

końcowej (Gdańsk Osowa) zlokalizowany jest jeden punkt ładunkowy. 

Opisywana linia nie będzie odgrywać ważnej roli w transporcie kruszywa 

łamanego i piaskowo-żwirowego [12, 13, 17, III, IV]. 

 

 

 Linia kolejowa nr 243 

 

Jednotorowa i niezelektryfikowana linia kolejowa nr 234 leży w całości 

na terenie powiatu starogardzkiego. Jest to nieprzejezdny szlak kolejowy 

który pierwotnie łączył stacje w Skórczu i Skarszewach. Obecnie torowisko 

na odcinku Skórcz - Jabłowo jest nieprzejezdne (zaasfaltowany przejazd 

w okolicach stacji Pączewo), natomiast tor od Stargardu Gd. do Skarszew 

został rozebrany pod koniec XX wieku. Jedyny czynny odcinek linii 

zlokalizowany jest pomiędzy stacją w Jabłowie a Starogardem Gdańskim. 

Kursują tędy pociągi zdawcze wiozące płody rolne do jednego 

z największych elewatorów w Polsce. Prędkość szlakowa na całej długości 

toru jest stała i wynosi 60 km/h. Linii 243 pomimo, że posiada jeden punkt 

ładunkowy (prognostyczna stacja kolejowa w Starogardzie Gd.) nie będzie 

wykorzystywana w transporcie kruszywa [12, 13, 17, III, IV]. 
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 Linia kolejowa nr 249 

 

Jest to trzecia w województwie pomorskim linia kolejowa, która ma 

połączenie z portem morskim. Ten zelektryfikowany i jednotorowy odcinek 

kolejowy pierwotnie łączył Gdańsk Główny ze stacją osobową Gdańsk 

Nowy Port. Po 2007 roku tory biegnące to przystanku osobowego rozebrano 

a pozostały fragment zamknięto i wyremontowano na potrzeby 

organizowanych mistrzostw w piłce nożnej (Euro 2012). Po zakończeniu 

modernizacji ruch towarowy na opisywanym odcinku nigdy nie powrócił. 

Jedyne kursy okolicznościowe organizowane są do stadionu (ruch 

pasażerski). Wznowienie ruchu towarowego pozwoliłoby obsłużyć 

prognostyczny punkt ładunkowy zlokalizowany przy nabrzeżu portowym 

oraz ładownię na stacji Gdańsk Stocznia. Poruszające się po 

zmodernizowanej trasie kolejowej składy towarowe jechałby z prędkością 

60 km/h [12, 13, 17, III, IV]. 

 

 

 Linia kolejowa nr 250 

 

Linia kolejowa nr 250 to jedyna trasa kolejowa w województwie 

pomorskim, po której prowadzony jest wyłącznie ruch pasażerski (składy 

towarowe poruszać się mogą tylko w obrębie wybranych stacji z prędkością 

20-40 km/h). Zarządcą całej trasy kolejowej jest spółka "PKP Szybka Kolej 

Miejska w Trójmieście". Opisywana linia biegnie równolegle do linii nr 202 

zaczynając się od stacji Gdańsk Główny i kończąc w Rumi. Niedalekiej 

przyszłości planowane jest jej przedłużenie i wybudowanie nowego 

przystanku o roboczej nazwie Gdańsk Śródmieście. Linia nr 250 w całości 

jest zelektryfikowana i dwutorowa. Jedyne jej zastosowanie w transporcie 

kruszywa łamanego i naturalnego może nastąpić w wyniku awarii 

sąsiedniego szlaku - linii nr 202 [12, 13, 17, III, IV]. 

 

 

 Linia kolejowa nr 256 

 

Linia nr 256 to najbardziej wysunięta w kierunku Żuław Wiślanych 

normalnotorowa trasa kolejowa, którą intensywnie eksploatowano w drugiej 

połowie XX wieku (przeładunek na stacjach towaru z taboru 

normalnotorowego na wąskotorowy). Biegnąca z Szymankowa do Nowego 

Dworu Gdańskiego linia nr 256 jest w całości jednotorowa 

i niezelektryfikowana. W zależności od potrzeb klientów Spółka PKP Cargo 
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organizuje pociągi zdawcze relacji Malbork - Nowy Dwór Gdański 

obsługujące ładownie w Nowym Stawie i Nowym Dworze Gdańskim 

(punkty prognostyczne). Składy towarowe poruszające się po omawianej 

trasie jeżdżą z prędkością nie większą niż 30 km/h. Oprócz tego do listopada 

2009 roku odnotowywano na linii sezonowy ruch pasażerki, który na obecną 

chwile (lipiec 2012) został zawieszony z powodu braku środków 

pieniężnych [12, 13, 17, III, IV]. 

 

 Linia kolejowa nr 260 

 

Linia kolejowa nr 260 to jednotorowy i zelektryfikowany szlak kolejowy 

biegnący równolegle do linii nr 9 i 265. Łączy ona Zajączkowo Tczewskie 

z Pruszczem Gdańskim. Dzięki wybudowanym wiaduktom przebieg toru 

kolejowego jest w całości bezkolizyjny. Opisywana trasa wykorzystywana 

jest do prowadzenia przewozów towarowych (na całej długości linii) oraz 

lokalnego ruchu pasażerskiego (odcinek Pszczółki - Pruszcz Gdański). Po 

zakończeniu inwestycji prowadzonej w ramach modernizacji magistrali E 65 

prędkości towarowe na trasie wahają się od 80 do 100 km/h. Poza tym linia 

260 przecina po drodze 3 ładownie. Każdy z punktów ładunkowych pełni 

inna funkcję: prognostyczną, załadunkowo-wyładunkową i wyładunkową 

pod inwestycje drogowo-kolejowe. W transporcie kruszywa linia nr 260 

może być wykorzystywana awaryjnie na wypadek zablokowania głównej 

magistrali E 65 oraz jako trasa dojazdowa do punktu prognostycznego 

w Zajączkowie Tczewskim [12, 13, 17, III, IV]. 

 

 Linia kolejowa nr 265 

 

Linia kolejowa nr 265 jest bliźniaczym odwzorowaniem wcześniej 

opisywanej trasy nr 260. Podobnie jak poprzedniczka również jest 

jednotorowa, zelektryfikowana i bezkolizyjnie poprowadzona. Odcinkiem 

z Zajączkowa Tczewskiego do Pszczółek kursują wyłącznie pociągi 

towarowe. Prędkość szlakowa na całej trasie jest stała i dla pociągów 

towarowych wynosi 80 km/h. Na stacji początkowej i końcowej 

zlokalizowane są dwa punkty ładunkowe. Stacja Manewrowa 

w Zajaczkowie Tczewskim jest ładownią prognostyczną, natomiast 

Pszczółki to typowy punkt załadunkowo-wyładunkowy. Wykorzystanie linii 

nr 265 do transportu kruszywa łamanego i piaskowo-żwirowego jest 

identyczne jak w przypadku linii nr 260. W 2012 roku nastąpi miesięczne 

zatrzymanie ruchu kolejowego w wyniki remontu linii pomiędzy  

0,5 a 3,1 km [12, 13, 17, III, IV]. 
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 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 

Oleśnice z Chojnicami i przebiega przez obszar czterech województw 

(dolnośląskie, wielkopolskie, kujawsko-pomorskie i pomorskie). Na terenie 

rozpatrywanego regionu leży tylko niewielki fragment tej ponad 

300 kilometrowej linii kolejowej. Poruszają się po nim wyłącznie składy 

towarowe z prędkością 40-60 km/h. Wzdłuż opisywanego odcinka znajduje 

się tylko jeden punkt ładunkowy przeznaczony pod inwestycje drogowe. Jest 

to stacja węzłowa w Chojnicach [12, 13, 17, III, IV]. 

 

 

 Linia kolejowa nr 405 

 

Jednotorowa linia kolejowa nr 405 łączy Piłę z portem morskim 

w Ustce. Przebiega ona przez województwo wielkopolskie, 

zachodniopomorskie i pomorskie. Na odcinku Szczecinek - Słupsk jest 

niezelektryfikowana, natomiast od Słupska do Ustki zelektryfikowana. Linia 

na terenie Pomorza przechodzi przez tereny zalesione i mało zurbanizowane 

(jedyna czynna stacja węzłowa jest w Słupsku). Średnio w ciągu doby 

szlakiem tym jeździ tylko jeden pociąg towarowy poruszający się 

z maksymalną dozwolona prędkością - 60 km/h. Jedyne trzy ograniczenia do 

40 km/h występują w okolicy stacji Kawcze, Kępice i Korzybie. Wzdłuż 

omawianej trasy kolejowej znajdują się 4 prognostyczne ładownie. 

W województwie pomorskim duże znaczenie, jeśli chodzi o transport 

kruszywa ma tylko odcinek niezelektryfikowany, którym transportowany 

będzie materiał skalny (wydobyty w południowej części kraju) pod budowę 

drogi S6. W 2012 roku pomiędzy 72 a 115 km nastąpi miesięczne 

zamknięcie linii kolejowej. Ponadto odcinek Słupsk - Ustka miał stać się 

w przyszłości częścią projektu tzw. Słupskiej Kolei Morskiej, prace nad nim 

jednak zostały zawieszone [13, 17, III, IV]. 

 

 

 Linia kolejowa nr 413 

 

Linia kolejowa nr 413 to przedostania opisywana trasa kolejowa leżąca 

w całości na terenie województwa pomorskiego. Do 2006 roku istniejący 
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w całości pojedynczy i niezelektryfikowany tor łączył ze sobą Człuchów 

i Słosinko. Obecnie (stan na koniec 2012 r.) linia nr 413 czynna jest tylko na 

odcinku Człuchów - Przechlewo (tor w kierunku Słosinka rozebrano). Po 

rozpatrywanym fragmencie kursować mogą wyłącznie składy towarowe 

z prędkością 50 km/h. Na linii nr 413 odnotowuje się sporadyczny ruch 

pociągów - w ciągu doby przejeżdża tędy tylko 1 skład towarowy 

(prawdopodobnie kursy do rozlewni gazu koło Sępolna Człuchowskiego). 

Linia ze względu na małą użyteczność nie będzie brana pod uwagę 

w transporcie surowców mineralnych [12, 13, 17, III, IV]. 

 

 

 Linia kolejowa Słupsk - Budowo 

 

Linia kolejowa łącząca stację węzłową w Słupsku z miejscowością 

Budowo to już w większości rozebrany szlak kolejowy (likwidacja po II 

Wojnie Światowej). Jednotorowy i niezelektryfikowany czynny fragment 

torów znajduje się w obrębie miasta (tory istnieją do dawnego przystanku 

Słupsk Przymieście). Do lat 90. ubiegłego wieku czynny tor 

wykorzystywany był jako bocznica towarowa, którą wożono drewno do 

pobliskiego tartaku oraz formowano składy wywożące maszyny rolnicze 

z fabryki. Jest to ostatni i najkrótszy czynny fragment normalnotorowej linii 

kolejowej znajdującej się na terenie województwa pomorskiego i nie planuje 

się jego wykorzystania w przyszłym transporcie kruszywa [IV]. 

 

Pozostałe normalnotorowe linie kolejowe znajdujące się na terenie 

województwa pomorskiego są w całości nieprzejezdne, zamknięte lub 

rozebrane i nie będą odgrywać znaczącej roli w transporcie surowców 

skalnych. Ich wykaz przedstawiono w tabeli 5.18. 

Oprócz kolei normalnotorowej na terenie województwa pomorskiego 

działa dodatkowo kolej wąskotorowa (rozstaw torów 600 i 750 mm). 

Wykorzystywana jest ona między innymi w kopalni torfu Krakulice - Gać -

 Kompleks A (powiat słupski), na terenie zakładu wydobywającego surowce 

ilaste (IB) na złożu Opalenie (powiat tczewski). Ponadto na terenie Żuław 

Wiślanych funkcjonuje pasażersko-turystyczna kolej - tzw. Żuławska Kolej 

Dojazdowa. Na lepsze czasy czekają również zamknięte i niszczejące tory 

przebiegające przez teren powiatu malborskiego. Pozostała sieć 

wąskotorowa została nieodwracalnie rozebrana i zniszczona na przełomie 

ostatnich 60 lat [IV]. Charakterystykę zlikwidowanych, czynnych 

i nieużywanych odcinków kolei wąskotorowej przedstawiono w tabeli 5.19. 
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Tabela 5.17 Wykaz czynnych (w całości lub części) linii kolejowych w woj. pomorskim [12, 13, 17, III, IV]. 

Nr linii 

kolejowej 
Połączenie 

Liczba 

torów 
Rodzaj 

Liczba 

punktów 

ład. 

Uwagi 

9 Warszawa Wschodnia Osobowa – Gdańsk Główny 2 zelektryfikowana 4 magistrala C-E65 i E-65 

131 Chorzów Batory – Tczew 2 zelektryfikowana 4 
magistrala C-E65/  

magistrala węglowa 

201 Nowa Wieś Wielka – Gdynia Port Centralny 1/2 zelektryfikowana/niezelektryfikowana 4 czynna 

202 Gdańsk Główny – Stargard Szczeciński 1/2 zelektryfikowana 11 czynna 

203 Tczew – Kostrzyn nad Odrą 1/2 niezelektryfikowana 5 czynna 

204 Malbork – Braniewo 2 zelektryfikowana 1 czynna 

207 Toruń Wschodni – Malbork 1 niezelektryfikowana 2 czynna 

208 Działdowo – Chojnice 1 niezelektryfikowana 1 czynna 

210 Chojnice – Runowo Pomorskie 1/2 niezelektryfikowana 4 czynna 

211 Chojnice – Kościerzyna 1 niezelektryfikowana 2 czynna 

212 Lipusz – Bytów – Korzybie 1 niezelektryfikowana brak czynny fragment 

213 Reda – Hel 1 niezelektryfikowana 1 czynna 

214 Somonino – Kartuzy 1 niezelektryfikowana 1 
ruch towarowy z pasażerskim 

sezonowy 

215 Laskowice Pomorskie – Bąk 1 niezelektryfikowana 1 czynna 

218 Myślice – Prabuty – Kwidzyn – Szlachta 1/2 niezelektryfikowana 1 czynny fragment 

226 Pruszcz Gdański – Gdańsk Port Północny 1/2 zelektryfikowana 2 czynna 

Uwaga: Ciąg dalszy tabeli na następnej stronie 
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Ciąg dalszy tabeli 5.17 "Wykaz czynnych (w całości lub części) linii kolejowych w woj. pomorskim" 

Nr linii 

kolejowej 
Połączenie 

Liczba 

torów 
Rodzaj 

Liczba 

punktów 

ład. 

Uwagi 

228 Rumia – Gdynia Port Oksywie 1 zelektryfikowana/niezelektryfikowana 2 czynna 

229 Pruszcz Gdański – Łeba 1 niezelektryfikowana 3 
czynne 4 fragmenty (2 x drezynowy, 

towarowy i okresowo-turystyczny) 

234 Gdańsk Kokoszki – Stara Piła 1 niezelektryfikowana brak czynny fragment 

235 Gdańsk Kokoszki – Matarnia – Gdańsk Osowa 1 niezelektryfikowana 1 czynny fragment 

243 Skórcz - Jabłowo - Starogard Gdański - Skarszewy 1 niezelektryfikowana 1 czynny fragment 

249 Gdańsk Główny – Gdańsk Nowy Port 1 zelektryfikowana/niezelektryfikowana 2 czynny fragment (linia na Euro 2012) 

250 Gdańsk Główny – Rumia 2 zelektryfikowana 4 czynna (kolej SKM) 

256 Szymankowo – Nowy Dwór Gdański 1 niezelektryfikowana 2 czynna 

260 Zajączkowo Tczewskie – Pruszcz Gdański 1 zelektryfikowana 3 Czynna 

265 Zajączkowo Tczewskie – Pszczółki 1 zelektryfikowana 2 Czynna 

281 Oleśnica – Chojnice 1 niezelektryfikowana 1 Czynna 

405 Piła Główna – Ustka 1 zelektryfikowana/niezelektryfikowana 4 Czynna 

413 Człuchów – Przechlewo – Słosinko 1 niezelektryfikowana 1 czynny fragment 

- Słupsk - Budowo 1 niezelektryfikowana 1 czynny mały fragment 

- Stegna Gdańska - Malbork Kałdowo 1 niezelektryfikowana 1 czynny fragment 

- Nowy Dwór Gdański - Lichnowy 1 niezelektryfikowana 1 czynny fragment 

- Stegna Gdańska - Piaski 1 niezelektryfikowana brak czynny fragment 

- Koszwały - Stegna Gdańska 1 niezelektryfikowana brak czynny fragment 
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Tabela 5.18 Wykaz nieczynnych linii kolejowych w województwie pomorskim [IV] 

Nr 

linii 

kol. 

Połączenie Uwagi 

222 Małdyty – Malbork 

Od 2000 roku jest to nieczynna i obecnie prawie w całości rozebrana linia kolejowa, która przebiegała przez województwo 

warmińsko-mazurskie i pomorskie. Po dawnej trasie pozostał zarośnięty i nieprzejezdny fragment toru pomiędzy 

Dzieżgoniem a Myślicami oraz obiekty inżynierskie (mosty, wiadukty, przepusty). 

230 Wejherowo – Garczegorze 

Na odcinku Wejherowo - Rybno Kaszubskie miała to być strategiczna linia kolejowa, po której kursowałyby składy towarowe 

do budowanej w Żarnowcu elektrowni jądrowej. W tym celu zelektryfikowany został opisywany odcinek. Jednak elektrowni 

nigdy nie ukończono a sieć trakcyjną rozebrano. Obecnie jest to nieprzejezdna (ubytki na odcinku Choszczewo - Osieki 

Lęborskie) i zamknięta trasa kolejowa (braku funduszy na utrzymanie). Ostatni pociąg po linii nr 230 przejechał w 2004 roku 

(skład towarowy do cementowni w Wejherowie). Linia jest w rękach władz samorządowych. 

232 Jabłonowo Pomorskie – Prabuty 
Jest to w całości rozebrana linia kolejowa, która przebiegała przez województwo kujawsko-pomorskie i pomorskie. 

Likwidacja toru nastąpiła w latach 2005-2006. 

233 Pszczółki – Kościerzyna 
Linię rozebrano w latach 2008-2009 z powodu złego stanu techniczne i braku funduszy na dalsze utrzymanie.  

Po starym przebiegu linii planowana jest ścieżka rowerowa. 

237 Lębork – Maszewo Lęborskie – Bytów 

Na tą chwilę (lipiec 2012) jest to zamknięta (remont do 2014 roku), nieprzejezdna (zarośnięty i w złym stanie technicznym  

tor pomiędzy Maszewem Lęborskim a Cewicami) oraz rozebrana (zlikwidowany w 1945 roku odcinak Cewice - Bytów) linia 

kolejowa. Zamknięty fragment torów z Lęborka do Maszewa Lęborskiego ma znaczenie militarne (dowóz zaopatrzenia do 

portu lotniczego Siemirowice/Cewice). Po modernizacji szlakiem będą jeździły składy towarowe z prędkością 80 km/h. 

238 Opalenie Tczewskie – Smętowo 
Od 2005 roku jest to zamknięty i niszczejący (tor powoli zarasta drobną szatą roślinną) szlak kolejowy,  

który jest częścią dawnej linii nr 218. 

244 Morzeszczyn – Gniew 
Trasa ta podobnie jak linia nr 238 jest zamknięta dla ruchu kolejowego (dla pasażerskiego od 1989 a towarowego od 1992). 

Tor powoli niszczeje. Obie linie kolejowe chcą przejąć władze samorządowe (powiat tczewski). 

263 Swarzewo – Krokowa 

Od grudnia 2005 roku jest to już nie istniejąca linia kolejowa. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla 

Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 na trasie rozebranego szlaku zaplanowano ścieżkę rowerową,  

którą zaczęto budować w 2010 r.. 

418 Korzybie - Sławno – Darłowo 
Na terenie województwa pomorskiego linia została zlikwidowana w 1996 roku. Jedyny istniejący i wyremontowany odcinek 

(Sławno - Darłowo) znajduje się na terenie regionu zachodniopomorskiego. 

- 
Rybno Kaszubskie - Żarnowiec Elektrownia 

Jądrowa 

Wybudowana i zelektryfikowana w latach 80. linia kolejowa miała zapewnić transport materiałów do budowanej w Żarnowcu 

elektrowni jądrowej. Elektrowni nigdy nie ukończono a bezużyteczną linię całkowicie rozebrano na początku XXI wieku. 

Uwaga: Ciąg dalszy tabeli na następnej stronie 
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Ciąg dalszy tabeli 5.18 " Wykaz nieczynnych linii kolejowych w województwie pomorskim" 

Nr 

linii 

kol. 

Połączenie Uwagi 

- Starogard Gdański - Skarszewy Linię rozebrana pod koniec XX wieku. 

- Gardeja - Łasin Linię rozebrano pod koniec lat 70. ubiegłego wieku. 

- Pastwa Południowa - Wielkie Walichnowy Linię rozebrano etapami w latach 20. i 70. ubiegłego wieku. Była ona wykorzystywana przez cukrownię w Pelplinie. 

- Sławno - Ustka 
Cały obiekt rozebrano zaraz po wojnie. Linia biegła przez województwo zachodniopomorskie i pomorskie. Obecnie 

w okolicach Ustki wzdłuż starego szlaku biegnie bocznica do jednostki wojskowej. 

- Komnino - Ustka Linię zlikwidowano w 1945 roku. Pozostał tylko ślad dawnego przebiegu - nasyp kolejowy. 

- Grzmiąca - Polanów Pomorski - Korzybie 
Linia kolejowa przebiegała przez województwo zachodniopomorskie i pomorskie. Zlikwidowano ją w 1945 - po dawnym 

szlaku pozostały mosty, przepusty i nasyp. 

- Bytów - Miastko Od 1945 roku jest to nieistniejąca trasa kolejowa. 

- 
Brzeźno Człuchowskie - Wierzchowo 

Człuchowskie 
Była to łącznica kolejowa łącząca obecną linie nr 203 z 210. Rozebrano ją w pierwszej połowie ubiegłego wieku. 

- Komnino - Siecie-Wierzchocino Linię kolejową całkowicie rozebrano w 1945 roku. 

- Kępno Słupskie - Dominek - Komnino 
Linia na odcinku Kępno Słupskie - Dominek do 1935 roku biegła równolegle z torem wąskotorowym (prześwit 750 mm).  

Całą trasę rozebrano w 1945 roku. 

- Kwidzyn - Kisielice 

Linia prawie całkowicie zniszczona została w wyniku działań wojennych w 1945 roku. Jedyny krótki odcinek na terenie 

Kwidzyna funkcjonował jako bocznica dla wagonów czekających na naprawę. Obecnie na terenie miasta po starym szlaku 

biegnie nowo-wybudowana bocznica do fabryki papieru. 

- Elbląg - Myślice Linię zlikwidowano w 1945 r. Ponad 90% szlaku znajdowało się na terenie dzisiejszego woj. warmińsko-mazurskiego. 

- Miłomłyn - Myślice 
Podobnie jak szlak z Elbląga tą linię również rozebrano w 1945 roku, a jej większa cześć leży na terenie województwa 

warmińsko-mazurskiego. 

- Siecie - Wierzchocino - Smołdzino 
W latach 1913-1945 była to trasa normalnotorowa.  

Przed tym okresem był to odcinek wąskotorowy - rozstaw 750 mm. 

- Słupsk - Dargoleza 
Pierwotnie do 1935 roku była częścią linii wąskotorowej (750 mm) do Cecenowa, którą przebudowano i 10 lat później 

rozebrano. Po linii pozostały obiekty inżynierskie. 

- Wrzeście - Bargędzino 
Była to linia towarowa, którą na początku XX wieku transportowano urobek z kopalni wapienno-marglowej  

koło miejscowości Bargędzino. Linię zamknięto i rozebrano po wyczerpaniu się zasobów. Był to 1930 rok. 

- Owczarnia - Gdynia Główna Do 1930 roku był to dawny przebieg obecnej linii nr 201 i 235. 

- Kościerzyna - Gołubie Kaszubskie Linię całkowicie rozebrano w 1930 roku. 
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Tabela 5.19 Wykaz większych odcinków wąskotorowych w województwie pomorskim [IV] 

Połączenie Uwagi 

Stegna Gdańska - Malbork Kałdowo Wąskotorowy 

Na omawianym szlaku kolejowym funkcjonuje tzw. Żuławska Kolej Dojazdowa, która organizuje 

składy pasażerskie kursujące pomiędzy Stegną Gdańską a Nowym Dworem Gdańskim. Pozostała 

część linii w stronę Malborka jest zamknięta/nieprzejezdna  

(ubytki w torowisku i zaasfaltowany przejazd za Kmiecinem). 

Stegna Gdańska - Piaski 

Jest to kolejna linia kolejowa, na której działa tzw. Żuławska Kolej Dojazdowa. Eksploatowany 

odcinek funkcjonuje od stacji początkowej w Stegnie Gdańskiej do Sztutowa. Dalszy bieg linii 

w stronę miejscowości Piaski został zlikwidowany w latach 50. ubiegłego wieku. 

Koszwały - Stegna Gdańska 

Niegdyś była to wąskotorowa linia kolejowa, która działała po obu stronach Wisły - ruch przez rzekę 

odbywał się za pomocą przeprawy promowej. Obecnie (lipiec 2012) prom kolejowy nie istnieje 

a cześć zachodnia została zlikwidowana w 1974 roku. Jedyny czynny fragment jest po stronie 

wschodniej - organizowane są tam przewozy pasażerskie (Żuławska Kolej Dojazdowa). 

Nowy Dwór Gdański Wąskotorowy - Lichnowy 

Jest to czwarta i ostatnia wąskotorowa linia kolejowa, na której funkcjonuje Żuławska Kolej 

Dojazdowa. Sezonowe składy turystyczne kursują na odcinku  

Nowy Dwór Gdański Wąskotorowy - Tuja od czerwca 2012 roku. Pozostały fragment opisywanej 

linii jest zamknięty (Tuja - Gniazdowo), rozebrany (Gniazdowo - Palczewo) oraz nieprzejezdny 

(ubytki i zaasfaltowany przejazd pomiędzy Palczewem a Lichnowy). 

Lichnowy - Malbork Kałdowo Wąskotorowy 
Linia na całej długości posiada ubytki w torowisku i jest nieprzejezdna.  

Planowa jest w najbliższym czasie jej fizyczna likwidacja. 

Lichnowy - Lipinka Gdańska 
Od 1996 roku na linii został zawieszony ruch kolejowy, od tamtej pory połączenie kolejowe 

niszczeje i jest nieprzejezdne (ubytki w torowisku, rozebrane skrzyż. w okolicach Nowego Stawu). 

Kraśniewo - Miłoradz 
Obecnie (stan na 07.2012 rok) linia jest zamknięta dla ruchu towarowego i pasażerskiego.  

Stan techniczny torów jest w coraz gorszym stanie. 

Przejazdowo - Koszwały Linię zamknięto i rozebrano w latach 1974-1975. 

Giemlice - Koszwały Opisywaną linię zamknięto i rozebrano w tym samym okresie, co odcinek z Przejazdowa. 

Uwaga: Ciąg dalszy tabeli na następnej stronie 
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Ciacg dalszy tabeli 5.19 "Wykaz większych odcinków wąskotorowych w województwie pomorskim" 

Połączenie Uwagi 

Giemlice - Pszczółki Wąskotorowe 
Była to towarowa linia wąskotorowa, z której korzystała pobliska cukrownia.  

Została ona w całości zlikwidowana. 

Gdańsk Wąskotorowy - Giemlice Linię ostatecznie zamknięto i rozebrano pod koniec lat 70. ubiegłego wieku. 

Koźliny - Czatkowy Linię całkowicie rozebrano. 

Jeziernik - Żuławki Północne Linię zamknięto i rozebrano w latach 60. i 70. XX wieku. 

Malbork Kałdowo Wąskotorowy - Świetliki Wąskotorowy szlak kolejowy rozebrano w latach 50. i 60. ubiegłego wieku. 

Lichnowy - Tropiszewo Była to towarowa linia wąskotorowa, którą rozebrano w całości. 

Lichnówki - Lichnówki Pole Linie nie istnieje - została całkowicie rozebrana. 

Nowy Staw Wąskotorowy - Kościeleczki Na początku była to wąskotorowa kolej konna, którą później rozebrano. 

Słupsk - Dargoleza - Cecenowo 
Była to kolej wąskotorowa do 1935 roku. Na odcinku Słupsk - Dargoleza torowisko przebudowano 

(kolej normalnotorowa) a pozostały fragment do Cecenowa rozebrano. 

Kępno Słupskie - Dominek Od 1913 do 1935 roku linia biegła równolegle z trasą normalnotorową do Komonina. 

Siecie-Wierzchocino - Smołdzino 
Kolej wąskotorowa na omawianym odcinku funkcjonowała do 1913 roku,  

po tym roku linię przebudowano na normalnotorową. 

Żelkowo - Siecie-Wierzchocino W 1913 roku ruch na linii wąskotorowej zawieszono a cały tor rozebrano. 

Mareza - Pastwa Południowa Linię po przejęciu przez Cukrownię w Pelplinie, ostatecznie rozebrano w 1987 roku. 

Mareza - Kwidzyn Wąskotorowy Linię zamknięto i rozebrano pod koniec lat 80. ubiegłego wieku. 

Mareza - Rusinowo Wąskotorowe 
Linię ostatecznie zamknięto i zlikwidowano w latach 80. ubiegłego wieku. Tory wywieziono  

do Lisewa, Nowego Dworu Gdańskiego, Szwecji (budowa kolejki parkowej) i na Hel. 

Kramrowo - Gurcz Linię wybudowano i zniszczono w pierwszej połowie XX wieku. 

Pastwa Południowa - Gurcz W 1987 roku zlikwidowano w całości ten krótki odcinek trasy kolejowej. 

 



 

 

1
30

0
 

 

Rys. 5.9 Zagospodarowanie linii kolejowych w regionie pomorskim oraz ich łączna długość w poszczególnych  

województwach na terenie całej Polski (uwaga: obszary powiększone przedstawiono na rysunku 5.10) [13, 17, III, IV] 
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Rys. 5.10 Zagospodarowanie linii kolejowych w Trójmieście i na Kolejowym 

Węźle Tczewskim [13, 17, III, IV] 
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Rys. 5.11 Rozkład prędkości dla pociągów towarowych na liniach kolejowych w woj. pomorskim  

(uwaga: obszary powiększone przedstawione są na rysunku 5.12) [12, 13] 
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Rys. 5.12 Rozkład prędkości dla pociągów towarowych na liniach kolejowych 

w Trójmieście i w okolicach Tczewskiego Węzła Kolejowego [12, 13] 
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(wszystkie odc.i - rozpis szczegółowy na rys. 5.8)    

Linia kolejowa numer 203         

(wszystkie odc. wykaz i objaśnienie w tab.5.12)        

Linia kolejowa numer 210 (odc. Człuchów-Bińcze   

 od 15,580 do 15,620 km najperw tor nr 1 potem  tor nr 2)   

Linia kolejowa numer 213        

(wszystkie odc. wykaz i objaśnienie w tab. 5.13)        

Linia kolejowa numer 218 (odc. Prabuty-Kwidzyn     

  tor nr 1 najpierw 40,199 km potem 51,089 km trasy)      

Linia kolejowa numer 226            

(wszystkie odc. wykaz i objaśnienie w tab. 5.15)        

Linia kolejowa nr 227 (odc. Gdańsk Gł.-Gdańsk Zaspa Tow.

 tor nr 1 - od 0,000 do 4,900 km)

Linia kol. nr 265 (odc. Zajączkowo Tczewskie ZTC - Pszczółki

 tor nr 4 - od 0,500 do 3,100  km)

Linia kolejowa numer 405

(odc. Szczecinek-Miastko tor nr 1 - od 72,000 do 115,000  km)

Linia kol. nr 721 (odc. Gdańsk Południowy-Motława Most

 bocznica szlakowa - od 0,000 do 2,568  km)

Linia kolejowa numer 725

(odc. Stacja Gdynia Główna tor nr 2 - od -0,173 do 0,727  km)

Linia kol. nr 731 (odc. Malinowo - Zajączkowo Tczewskie ZTB

 tor nr 1 - od 0,000 do 2,300  km)

Linia kolejowa numer 735      

(odc. Górki - Malinowo tor nr 1 - od 1,100 do 5,500  km)      

Linia kolejowa numer 960   

(odc. Stacja Gdynia Gł. tor nr 302 - od 21,735 do 22,780 km)  

Linia kolejowa numer 963    

(odc. Stacja Gdynia Gł. tor nr 24 - od 21,735 do 22,780 km)   
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Rys. 5.13 Harmonogram czasowy utrudnień w ruchu kolejowym na poszczególnych liniach kolejowych w woj. pomorskim [13] 
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     5.2.2. Charakterystyka punktów ładunkowych 

 

Na terenie województwa pomorskiego zlokalizowano i zidentyfikowano 

40 punktów ładunkowych obsługujących składy towarowe transportujące 

materiał skalny. Do uzyskania niezbędnych informacji wykorzystano cztery 

źródła danych. Były to różnego rodzaju mapy, wykazy, opracowania oraz 

informacje od przedsiębiorców zajmujących się eksploatacją kruszywa na 

terenie rozpatrywanego regionu [8, 11, 13, XV]. 

Spośród 40 punktów ładunkowych tylko jeden obecnie (grudzień 

2012 r.) znajduje się na nieczynnej (zamkniętej) linii kolejowej nr 249. Jest 

to stacja Gdańsk Nowy Port. W Przyszłości po otwarciu szlaku kolejowego 

może ona pełnić funkcję załadunkowo-wyładunkową (np. przeładunek 

kruszywa ze statków na wagony). Pozostałe punkty ładunkowe posiadają 

funkcjonujące połączenie kolejowe wraz z niezbędną infrastrukturą 

przeznaczoną do załadunku lub wyładunku podstawionego składu 

towarowego. W wielu przypadkach jest ona jednak zaniedbana i od kilku lat 

nieużywana. W celu jej ponownego wykorzystania niezbędne są wstępne 

prace konserwacyjne polegające na oczyszczeniu bocznych torowisk 

i obiektów eksploatacyjnych (place i rampy), uzupełnieniu ubytków 

w torach oraz naprawieniu rozjazdów. 

Place ładunkowe, rampy czołowo-boczne, bocznice oraz rozjazdy 

tworzą tak zwane zaplecze towarowe do załadunku lub wyładunku  

taboru kolejowego. Pierwszy z wymienionych elementów niezbędny  

jest do manewrowania ciężarówkami oraz urządzeniami załadunkowo-

wyładunkowymi (koparki, ładowarki). Dodatkowo pełnić może on funkcję 

placu składowego gdzie magazynuje się kruszywo w postaci usypanych 

hałd. Kolejnym kluczowym elementem są rampy, na których również można 

dokonać czynności załadunkowo-wyładunkowych. Jedynym utrudnieniem 

w tym przypadku jest długości frontu eksploatacyjnego, która ogranicza 

liczbę obsługiwanych wagonów bez dokonywania manewrowania samym 

taborem kolejowym. Tory boczne i rozjazdy pozwalają na podstawienie 

składu towarowego pod daną stacje bez obawy o zablokowanie 

przepustowości głównej magistrali kolejowej. Oprócz tego przy długich 

torach bocznych można obsłużyć więcej niż jeden pociąg na dobę. 

Zebrane stacje kolejowe z terenu województwa pomorskiego pod 

względem przypisanej funkcji można podzielić na pięć typów: 

 wyładunkowe przeznaczone pod inwestycje drogowe; 

 wyładunkowe przeznaczone pod inwestycje kolejowe; 

 wyładunkowe przeznaczone pod inwestycje drogową lub kolejową 

(mieszane); 
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 załadunkowo-wyładunkowe; 

 prognostyczne. 

Pierwszą grupę obiektów kolejowych stanowią 4 stacje przeznaczone 

pod wyładunek taboru kolejowego przewożącego kruszywo naturalne 

i skalne pod inwestycje drogowe. Są to Chojnice i Czersk położone 

w powiecie chojnickim, Stacja Nowy Dwór Gdański leżąca w powiecie 

nowodworskim oraz ładownia Gdańsk Wrzeszcz zlokalizowana w centrum 

miasta. Wymienione obiekty poza obsługą inwestycji drogowych mogą 

również w przyszłości pełnić funkcję stacji prognostycznych pod 

warunkiem, że zostanie do tych celów zmodyfikowane odpowiednio ich 

zaplecze towarowe. 

Kolejne trzy stacje ładunkowe pełnią funkcję wyładunkową pod 

inwestycje kolejowe. Zlokalizowane są one w dwóch różnych powiatach 

(malborskim i m. Gdańsk). Punkt w Malborku ma zadanie obsługiwać 

modernizowaną linię nr 9 i 207 następnie stacja Gdańsk Oliwa ma zapewnić 

dostawy kruszywa pod przebudowie linii nr 202, 250 oraz planowanej kolei 

metropolitarnej. Ostatni z trzech punktów (Gdańsk Port Północny) 

w przyszłości ma być wykorzystywany w przebudowanie linii nr 226. 

Wymienione stacje podobnie jak punkty pod inwestycje drogowe po 

odpowiednim przystosowaniu infrastruktury kolejowej mogą w przyszłości 

pełniąc funkcje prognostyczną. 

Trzecią grupę stanowią obiekty kolejowe obsługujące obydwa typy 

przedsięwzięć. Na terenie województwa pomorskiego znajduje się tylko 

jeden punkt pełniący tego typu funkcję. Jest to stacja Pruszcz Gdański 

zlokalizowana w województwie gdańskim. Obiekt ten posiada już 

odpowiednio dostosowane zaplecze towarowe, dzięki czemu nie trzeba 

ingerować w jego zmiany przystosowawcze. 

Do czwartej grupy punktów załadunkowo-wyładunkowych należą 

3 stacje: Morzeszczyn (powiat tczewski), Potęgowo (powiat słupski) 

i Pszczółki (powiat gdański). Obiekty te były, są lub będą wykorzystywane 

przez pobliskie kopalnie. 

Ostatnią a zarazem najliczniejszą grupę stanowią stacje prognostyczne. 

Są to punkty ładunkowe, które w przyszłości mogą być wykorzystane, jako 

miejsca, w których można rozładować tabor kolejowy przewożący  

kruszywo przeznaczane pod określoną inwestycję budowlaną lub  

załadować go kruszywem naturalnym, wydobytym z pobliskich  

kopalń i przetransportować na znaczne odległości do zainteresowanego 

odbiorcy. Obiekty te rozmieszczone są w całym wojewódzkie. Jest ich 

w sumie 29. 
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Tabela 5.20 Zestawienie wszystkich punktów ładunkowych w woj. pomorskim [8, 11, 13, III, IV, XV] 

Nazwa punktu 

ładunkowego 
Powiat Najbliższa droga DW/DK 

Główna 

linia kol. 
Inna czynna linia kolejowa 

Przeznaczenie /funkcja 

punktu 

Liczba torów 

ładunkowych 

Bińcze człuchowski 201 210 - prognostyczne 2 

Bożepole Wielkie wejherowski 6 202 - prognostyczne 1 

Chojnice chojnicki 240 203 208, 210, 211 i 281 drogowe 2 

Czarne człuchowski 201 210 - prognostyczne 4 

Czersk chojnicki 22 203 215 drogowe 3 

Człuchów człuchowski 25 210 413 prognostyczne 2 

Gdańsk Nowy Port m. Gdańsk dojazd bezpośredni do drogi 91 249 - prognostyczne 1 

Gdańsk Oliwa m. Gdańsk 468 202 250 kolejowe 2 

Gdańsk Osowa m. Gdańsk 218 201 235 prognostyczne 2 

Gdańsk Port Północny m. Gdańsk 7 226 - kolejowe 4 

Gdańsk Stocznia m. Gdańsk 468 249 250 prognostyczne 1 

Gdańsk Wrzeszcz m. Gdańsk skrzyżowanie drogi 468 z 472 202 250 drogowe 1 

Gdynia Port Centralny m. Gdynia 468 201 228 prognostyczne 1 

Godętowo wejherowski 6 202 - prognostyczne 1 

Gołubie Kaszubskie kartuski 214 201 - prognostyczne 1 

Kartuzy kartuski 224 214 229 prognostyczne 2 

Kępice słupski 208 405 - prognostyczne 1 

Kościerzyna kościerski 20 201 211 prognostyczne 2 

Kwidzyn kwidzyński 55 207 218 prognostyczne 3 

Lębork lęborski dr. 214 dla placu; dr. 6 dla rampy 202 229 prognostyczne 2 

Luzino wejherowski 6 202 - prognostyczne 3 

Uwagi: Pole na żółto oznacza punkt ładunkowy na zamkniętej linii kolejowej, ciąg dalszy tabeli na następnej stronie 



 

 

1
38

8
 

Ciąg dalszy tabeli 5.20 "Zestawienie wszystkich punktów ładunkowych w woj. pomorskim" 

Nazwa punktu 

ładunkowego 
Powiat Najbliższa droga DW/DK 

Główna 

linia kol. 
Inna czynna linia kolejowa 

Przeznaczenie /funkcja 

punktu 

Liczba torów 

ładunkowych 

Malbork malborski 22 9 204 i 207 kolejowe 3 

Miastko bytowski dr. 20 dla placu; dr. 206 dla rampy 405 - prognostyczne 4 

Morzeszczyn tczewski dojazd bezpośredni do drogi 220 131 - Załadunkowo/wyładunkowy 2 

Nowy Dwór Gdański nowodworski 55 256 dwie linie wąskotorowe drogowe 1 

Nowy Staw malborski 55 256 - prognostyczne 1 

Pelplin tczewski dojazd bezpośredni do drogi 225  131 - prognostyczne 3 

Potęgowo słupski 6 202 - załadunkowo/wyładunkowy 2 

Pruszcz Gdański gdański 226 9 226, 229 i 260 drogowo-kolejowe 1 

Pszczółki gdański 91 9 260 i 265 załadunkowo/wyładunkowy 3 

Reda wejherowski 6 202 213 prognostyczne 1 

Rumia wejherowski 6 202 228 i 250 prognostyczne 2 

Słonowice słupski 21 405 - prognostyczne 1 

Słupsk m. Słupsk 21 202 405 i St. Słupsk - St. Budowo prognostyczne 4 

Smętowo starogardzki dojazd bezpośredni do drogi 259  131 - prognostyczne 3 

Starogard Gdański starogardzki 
dr. 22 dla placu i rampy CB*; 

dr. 222 dla rampy bocznej 
203 243 prognostyczne 6 

Swarożyn tczewski 22 203 - prognostyczne 1 

Tczew tczewski 91 9 131 i 203 prognostyczne 6 

Wejherowo wejherowski skrzyżowanie drogi 6 z 218 202 - prognostyczne 1 

Zajączkowo Tczewskie tczewski 91 260 265 prognostyczne 1 

Uwaga: CB* - rampa czołowo-boczna 
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Rys. 5.14 Rozmieszczenie punktów ładunkowych w woj. pomorskim [8, 11, 13, III, IV, XV] 
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Rozmieszczenie wszystkich przedstawionych stacji na terenie regionu 

pomorskiego (rysunek 5.14) jest nierównomierne. Obszary o małym 

zagęszczeniu znajdują się w centralno-zachodniej części województwa, na 

wschód od linii kolejowej nr 9 i na północ od przebiegu linii nr 202. Poza 

tym w powiecie puckim, sztumskim oraz w Sopocie nie odnotowano ani 

jednej ładowni. Jest to spowodowane prawdopodobnie małym 

zagęszczeniem czynnych linii kolejowych na tych terenach oraz znikomym 

ruchem towarowym. Z drugiej strony najbardziej zagęszczonymi obszarami 

są powiaty: tczewski (5 stacji) oraz wejherowski i Gdańsk (po 6 stacji). 

 

5.2.2.1. Punkty wyładunkowe pod inwestycje kolejowe 

 

 Malbork 

 

Malbork to największa i jedyna czynna stacja węzłowa w powiecie 

malborskim. W miejscu tym spotykają się 3 czynne linie kolejowe (9, 204 

i 207) biegnące w kierunku: Gdańska, Warszawy, Braniewa i Torunia oraz 

rozebrana w części linia kolejowa nr 222 do Małdytów. Malbork to punkt 

wyładunkowy przeznaczony pod inwestycje kolejowe. Obiekt ten leży 

w centralnej części miasta na wschodnim brzegu Wisły. Cały kompleks 

podzielić można na 2 charakterystyczne obszary. W części zachodniej (bliżej 

rzeki) znajduje się dworzec, perony oraz bocznice prowadzące miedzy 

innymi do bazy paliwowej. Na wschód i południe od peronów usytuowana 

jest obszerna cześć towarowa, od której odgałęziają się wszystkie 4 linie 

kolejowe oraz bocznica do portu rzecznego. Na terenie kompleksu znajdują 

się 2 lokomotywownie (jedna zniszczona), obrotnica kolejowa, warsztaty, 

suwnica oraz inne obiekty przemysłowe. Poza tym na południe od stacji 

znajduje się cukrownia, do której prowadzą bocznice. Sieć kolejowa 

w obrębie Malborka jest rozbudowana i składa się z torów głównych, 

bocznych, manewrowych i postojowych. Do obsługi pociągów towarowych 

służą 3 bocznice idące do placu i rampy. Plac składowy zlokalizowany jest 

na północ od głównego torowiska. Zaraz obok niego przebiega droga 

krajowa nr 22, która przecina torowisko w zachodniej części kompleksu 

i spotyka się na rondzie z DK 515. Rampa natomiast leży pomiędzy 

wiaduktem drogowym a dworcem i najłatwiej do niej dojechać ulicą 

Dworcową. Dojazd do głównej drogi w obu przypadkach jest > niż 0,2 km. 

Planowany sumaryczny czas technologiczny obróbki podstawionego składu 

z kruszywem wynosi 1 190 min. a realna zdolność przeróbcza układu 

torowego to 1 pociąg na dobę. W celu sprawnego funkcjonowania całego 

układu torowego niezbędny jest jeden tor przejazdowo-odjazdowy [8, III,]. 
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Tabela 5.21 Dane techniczne punktu wyładunkowego Malbork [13, II] 

Nazwa punktu: MALBORK Główna linia kolejowa: 9 

Numer toru 18 23 401 

Położenie przy: rampie placu placu 

Rodzaj rampy czołowo-boczna brak brak 

Powierzchnia [m2] 300 4 080 4 080 

Długość użyteczna toru [m] 72 140 273 

Długość frontu ład. [m] 40 200 251 

Uwagi: Brak oświetlenia przy torze nr 23 i 401 

 

 

 Gdańsk Oliwa 

 

Gdańsk Oliwa to jedna z kilku stacji miejskich przez, którą przebiega 

trójmiejska linia kolejowa nr 250 oraz dalekobieżna linii nr 202 łącząca 

Gdańsk Główny ze Stargardem Szczecińskim. Obie trasy w obrębie Gdańska 

są dwutorowe. W sumie przez stację przebiegają 4 tory główne. Po 

przeprowadzonej w ostatnich latach przebudowie jest to obecnie jedna 

z najmniejszych stacji w mieście pełniąca funkcję posterunku odgałęźnego 

z ładownią. Zlokalizowana jest ona w północno-zachodniej części  

miasta pomiędzy przystankami Gdańsk Przymorze-Uniwersytet a Gdańsk 

Żabianka-AWFiS. Zaraz za dworcem osobowym biegnie droga wojewódzka 

nr 468. Dojechać do niej można ul. Poczty Polskiej pokonując krótki 

odcinek drogi nie przekraczający 0,3 km. Do obsługi wagonów towarowych 

służą 2 tory boczne biegnące do utwardzonego placu ładunkowego 

zlokalizowanego pomiędzy budynkiem stacyjnym a fabryką łożysk 

ślizgowych. Stoją tam latarnie jednak brak informacji o ich stanie 
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technicznym. Poza tym część obszaru ładunkowego zastawiona jest przez 

samochody osobowe, ciężarowe i autobusy. Po przeciwnej stronie  

torowiska znajdują się dodatkowe trzy bocznice, które wykorzystywane są  

podczas targów kolejowych. Planowany sumaryczny czas technologiczny  

obróbki podstawionego składu z kruszywem na opisywanej stacji wynosi 

990 minut a realna zdolność przeróbcza układu torowego to jeden pociąg na 

dobę. W celu sprawnego funkcjonowania całego układu torowego  

tak jak w przypadku Malborka niezbędny jest jeden tor przejazdowo  

– odjazdowy [8, 13, III, IV]. 

 

Tabela 5.22 Dane techniczne punktu wyładunkowego Gdańsk Oliwa [13, II] 

Nazwa punktu: GDAŃSK OLIWA Główna linia kolejowa: 202 

Numer toru 8 10 

 

Położenie przy: placu placu 

Rodzaj rampy brak brak 

Powierzchnia [m2] 3 800 3 800 

Długość użyteczna 

toru [m] 
400 320 

Długość frontu 

ładunkowego [m] 
220 210 

Uwagi: 

Brak informacji o sprawnym 

oświetleniu, długość toru 

i frontu podana 

w przybliżeniu 

 

 Gdańsk Port Północny 

 

Gdańsk Port Północny to jedna z większych stacji towarowych 

w województwie pomorskim, która ma połączenie z portem. W miejscu tym 

kończy się linia kolejowa nr 226, od której odchodzi szereg bocznic do 

pobliskich basenów portowych, nabrzeży, terminali, magazynów, stoczni, 

zakładu remontującego tabor kolejowy oraz jednostki wojskowej. Poza tym 

odgałęzia się stąd łącznica kolejowa nr 965, która prowadzi do nieczynnego 

punktu promowego na wyspę Ostrów. Sama infrastruktura kolejowa jest 

obszernie rozbudowana i zajmuje kilka km2. W skład niej wchodzi mnóstwo 

torów głównych, manewrowych, postojowych i bocznic. Oprócz tego na 
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terenie portu znajduje się szereg urządzeń rozładunkowych (żurawie, 

suwnice), place składowe, rampy oraz budynki gospodarcze (magazyny, 

biura, warsztaty). Podany w tabeli tor jest jedynie zaproponowanym 

przykładem i na terenie stacji można zorganizować inne miejsca 

rozładunkowe. Opisywany tor zlokalizowany jest w pobliżu budowanego 

węzła drogowego "Ku Ujściu" na trasie Sucharskiego i był on niedawno 

zmodernizowany, o czym świadczy nowe podtorze. Nieutwardzona trasa 

dojazdowa, która jednocześnie jest drogą ładunkową, ciągnie się ponad 

500 m wzdłuż całego toru. Sumaryczny czas technologiczny obróbki 

podstawionego składu z kruszywem w tym miejscu wynosi 990 minut 

a realna zdolność przeróbcza układu torowego to jeden pociąg na dobę. 

Najbliższa główna droga (DK-7) znajduje się w odległości około 3,3 km. 

Z okolic portu dojechać do niej można ulicami: Ku Ujściu, Przetoczną  

i Siennicką [8, III, IV]. 

 

Tabela 5.23 Dane techniczne punktu wyładunkowego Gdańsk Port Pół. [VII] 

Nazwa punktu: GDAŃSK PORT PÓŁNOCNY Główna linia kolejowa: 226 

Numer toru brak danych 

 

Położenie przy: placu (dr. ładunkowej) 

Rodzaj rampy brak 

Powierzchnia [m2] brak danych 

Długość użyteczna 

toru [m] 
600 

Długość frontu 

ładunkowego [m] 
550 

Uwagi: 

Podany tor jest przykładem  

- na terenie portu jest wiele 

miejsc do rozładunku 

i załadunku składu 

towarowego 

 

5.2.2.2. Punkty wyładunkowe pod inwestycje drogowe 

 

 Gdańsk Wrzeszcz 

 

Gdańsk Wrzeszcz to jedyna stacja ładunkowa w centrum miasta pełniąca 

funkcję ładowni pod inwestycje drogowe. Dawniej była to punkt węzłowy, 

od którego odgałęział się zlikwidowany już fragment linii nr 234 do Starej 
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Piły (planowana jest odbudowa tego odcinka jako fragment kolei 

metropolitarnej). Dziś przez opisywany obiekt przebiegają dwie dwutorowe 

linie kolejowe: trójmiejska linia nr 250 i dalekobieżna linia nr 202. Układ 

torowy we Wrzeszczy podzielić można na 2 odrębne obszary. Cześć 

podmiejska obsługiwana jest przez lokalną linię. Przebiegają przez nią 2 tory 

główne, które są połączone dwoma trapezowymi przejściami rozjazdowymi. 

Pierwszy rozjazd zlokalizowany jest na wjeździe na stacje od strony 

Gdańska zaś drugi przy końcu stacji od strony Zaspy, gdzie poprzez 

rozjazdy krzyżowo-podwójne istnieje połączenie z linią dalekobieżną i jedną 

z bocznic. Część dalekobieżna stacji jest dużo bardziej rozbudowana i ma 

większe możliwości obsługi składów towarowych. Znajdują się tam 

3 dodatkowe tory główne, spora ilość bocznic (większość nieużywana), 

suwnica, magazyn oraz waga towarowa. Należy jednak popamiętać o tym, 

iż część dalekobieżna w najbliższym czasie zostanie przebudowana, co 

spowoduje zmiany w układzie torowym (liczba torów bocznych ulegnie 

redukcji a połączenie z linią nr 250 zostanie zlikwidowane). Do obsługi 

pociągów towarowych służy 1 tor, który biegnie wzdłuż asfaltowej  

drogi ładunkowej. Planowy sumaryczny czas technologiczny obróbki 

podstawionego składu z kruszywem wynosi 1 230 minut a realna zdolność 

przeróbcza układu torowego to jeden pociąg na dobę. Równolegle z torami 

poprowadzona jest droga wojewódzka nr 468, która w pobliżu placu 

wyładunkowego łączy się z drogą nr 472 (ok. 0,2 km). Do skrzyżowania 

tych tras dojechać można ul. Braci Lewoniewskich. Poza tym pomiędzy 

magazynem a dworcem znajduje się dawna rampa czołowo-boczna, do 

której zlikwidowano tory a przyległy do niej plac przekwalifikowano na 

parking [8, 13, III, IV]. 

 

Tabela 5.24 Dane techniczne punktu wyładunkowego Gdańsk Wrzeszcz [13,VII] 

Nazwa punktu: GDAŃSK WRZESZCZ Główna linia kolejowa: 202 

Numer toru 34 

 

Położenie przy: drodze ładunkowej 

Rodzaj rampy brak 

Powierzchnia [m2] 4 000 

Długość użyteczna 

toru [m] 
380 

Długość frontu 

ładunkowego [m] 
350 

Uwagi: 

Brak informacji 

o sprawnym 

oświetleniu, dane 

podane 

w przybliżeniu 
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 Chojnice 

 

Kolejną punktem pełniącym funkcję wyładowani kruszywa 

przeznaczonego pod inwestycje drogowe jest rozbudowana stacja węzłowa 

w Chojnicach. Jest jeden z dwóch tego typu punktów leżących na terenie 

powiatu chojnickiego. W Chojnicach zbiega się aż pięć czynnych linii 

kolejowych (203, 208, 210, 211 i 281) biegnących z sześciu różnych 

kierunków: Tczewa, Kostrzyna nad Odrą, Oleśnicy, Runowa Pomorskiego, 

Kościerzyny i Działdowa. Najważniejsza jest jednak linia nr 203, która 

przebiega przez opisywany punkt i łączy ze sobą kluczowe miasta z trzech 

różnych województw (lubuskiego, wielkopolskiego i pomorskiego). Pomimo 

dużej ilości obsługiwanych linii obiekt w Chojnicach nie imponuje 

wielkością. Przez stację przebiega kilka torów głównych, postojowych 

manewrowych i bocznych. Stacja posiada charakterystyczny układ torowy 

w centrum, którego wybudowany został dworzec, lokomotywownia 

z obrotnicą kolejową, wieża wodna oraz inne budynki gospodarcze.  

Na wschód od dworca biegną tory postojowe oraz bocznice szlakowe  

do pobliskich zakładów przemysłowych, natomiast po stronie  

zachodniej znajduje się rampa czołowo-boczna i plac ładunkowy.  

Obiekty te obsługiwane są przez dwa tory boczne, na których można 

podstawiać wagony towarowe w dwóch grupach. Teren eksploatacyjny jest 

oświetlony, dzięki czemu można dokonywać wyładunku kruszywa w porach 

nocnych [8, 13, III, IV]. 

 

Tabela 5.25 Dane techniczne punktu wyładunkowego Chojnice [13, VII] 

Nazwa punktu: CHOJNICE Główna linia kolejowa: 203 

Numer toru 7 9 

 

Położenie przy: rampie placu 

Rodzaj rampy czołowo-boczna brak 

Powierzchnia [m2] 452 4 312 

Długość użyteczna 

toru [m] 
462 517 

Długość frontu 

ładunkowego [m] 
22 345 

Uwagi: Brak 

 

Realna zdolność przeróbcza układu towarowego w Chojnicach wynosi 

jeden pociąg na dobę a sumaryczny czas technologiczny obróbki 
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podstawionego składu z kruszywem to 2 040 minut. Stacja w Chojnicach 

zlokalizowana jest na wschód od centrum miasta. Obok niej przebiegają 

takie główne drogi jak: niedawno wybudowana obwodnica miasta w ciągu 

DK-22, DW-212, DW-235 oraz najbliżej położona DW-240 (ok. 1,1 km). 

Z obszarów wyładunkowych najłatwiej do niej dojechać ulicą Towarową 

kierując się w stronę północno-wschodnią [8, 13, III, IV]. 

 

 Czersk 

 

Czersk to drugi po Chojnicach punkt wyładunkowy przeznaczony pod 

inwestycje drogowe leżący w powiecie chojnickim. Jest to niewielka stacja 

węzłowa, na której krzyżują się linie kolejowe nr 203 (Tczew - Kostrzyn nad 

Odrą) oraz 215 (Laskowice Pomorskie - Bąk). Infrastruktura kolejowa na 

stacji składa się z trzech torów głównych, kilku torów bocznych, dwóch 

wież wodnych, magazynu, dawnej wagonowni/lokomotywowni placu 

i rampy ładunkowej. Obiekty przeznaczone do obsługi wagonów 

towarowych zlokalizowane są po stronie południowej głównego torowiska 

na wschód od dworca kolejowego. Po tej samej stronie w odległości około 

0,9 km, równolegle do linii kolejowej nr 203 biegnie droga krajowa nr 22. 

Dojechać do niej można ulicą Dworcową. Planowy sumaryczny czas 

technologiczny obróbki podstawionego składu z kruszywem w Czersku 

wynosi 3 600 minut a realna zdolność przeróbcza układu torowego to jeden 

pociąg na dobę [8, 13, III, IV]. 

 

Tabela 5.26 Dane techniczne punktu wyładunkowego Czersk [13, VII] 

Nazwa punktu: CZERSK Główna linia kolejowa: 203 

Numer 

toru 

Położenie 

przy: 
Rodzaj rampy 

Powierzchnia 

[m2] 

Długość 

użyteczna 

toru [m] 

Długość 

frontu ład. 

[m] 

12 placu brak 1 600 233 148 

20 placu brak 1 600 45 60 

brak 

danych 
rampie czołowo-boczna 360 50 5 i 15 

Uwagi: Dane dla toru z rampą podane w przybliżeniu 
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 Nowy Dwór Gdański 

 

Nowy dwór gdański to jedyny punkt wyładunkowy w powiecie 

nowodworskim. Jest to stacja końcowa, na której swój bieg z Szymankowa 

kończy jednotorowa linia kolejowa nr 256. Dalej w kierunku północno-

wschodnim od czynnego szlaku towarowego odchodzi bocznica kolejowa do 

pobliskiego zakładu przemysłowego produkującego wyroby betonowe. Do 

obsługi składów towarowych na stacji służy jeden tor boczny, który biegnie 

w stronę utwardzonego placu ładunkowego. Pozostałe budynki zostały 

zamknięte, zburzone lub niszczeją do dnia dzisiejszego (np. wieża wodna). 

Nowy Dwór Gdański to także stacja wąskotorowa, która obsługuje dwa 

czynne odcinki Żuławskiej Kolei Dojazdowej na linii Stegna Gdańska  

- Malbork Kałdowo Wąskotorowy oraz Nowy Dwór Gdański Wąskotorowy 

- Lichnowy [8, III, IV].. 

 

Tabela 5.27 Dane techniczne punktu wyładunkowego Nowy Dwór Gdański [II] 

Nazwa punktu: NOWY DWÓR GDAŃSKI Główna linia kolejowa: 256 

Numer toru brak danych 

 

Położenie przy: placu 

Rodzaj rampy brak 

Powierzchnia [m2] 3 780 

Długość użyteczna 

toru [m] 
275 

Długość frontu 

ładunkowego [m] 
270 

Uwagi: Brak oświetlenia 

 

Infrastruktura kolejowa w przeciwieństwie do kolei normalnotorowej 

jest bardziej rozbudowana i w znacznie lepszym stanie technicznym. Cała 

sieć wąskotorowa wraz z zabudową (dworzec, lokomotywownia, budynki 

http://www.bazakolejowa.pl/index.php?dzial=linie&id=940&okno=przebieg
http://www.bazakolejowa.pl/index.php?dzial=linie&id=940&okno=przebieg
http://www.bazakolejowa.pl/index.php?dzial=linie&id=942&okno=przebieg
http://www.bazakolejowa.pl/index.php?dzial=linie&id=942&okno=przebieg
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techniczne) zlokalizowana jest po zachodniej stronie linii nr 256. Oba typy 

kolei korzystać mogą z tego samego placu ładunkowego. Realna zdolność 

przeróbcza układu towarowego na stacji wynosi jeden pociąg na dobę 

a sumaryczny czas technologiczny obróbki podstawionego składu 

z kruszywem to 1 050 min. Opisywany punkt ładunkowy znajduje się  

na wschód od centrum miasta. Z placu ładunkowego do najbliższej  

drogi krajowej nr 55 dojechać można ciągiem ulic Towarowej,  

Dworcowej, Kolejowej i Warszawskiej - trasa dojazdu wynosi około  

1,1 km [8, III, IV]. 

 

5.2.2.3. Punkty wyładunkowe pod inwestycje kolejowo-drogowe 

 

 Pruszcz Gdański 

 

Punkt w Pruszczu Gdańskim to jedyna stacja wyładunkowa 

w województwie pomorskim przeznaczona pod inwestycje kolejowe 

i drogowe. Jest to ostatni i kluczowy przystanek przed wjazdem do 

Trójmiejskiego Węzła Kolejowego. Obecnie Pruszcz Gdański gruntowo 

przebudowywana w ramach modernizacji magistrali kolejowej Warszawa -

 Gdynia. Prace remontowe w obrębie stacji polegają na wymianie  

torów, rozjazdów, montowaniu nowych urządzeń sterowniczych oraz 

przebudowaniu peronów i zlikwidowaniu zbędnych torów bocznych. 

W Pruszczu Gdańskim swój początek/koniec ma linia kolejowa nr 226, 260 

i nieprzejezdna trasa kolejowa do Łeby nr 229 (czynna jako kolej  

towarowa do pobliskich fabryk i drezynowa do Pręgowa Gdańskiego). 

Główną magistralą kolejową jest dwutorowa i zelektryfikowana linia nr 9 

z Warszawy do Gdańska. Przed modernizacją stacja posiadała 7 torów 

głównych, z czego jeden z nich nie miał trakcji elektrycznej. Ponadto 

w kierunku północnym (do nieczynnej cukrowni) i południowym (do 

jednostki wojskowej i zakład przemysłowego) odchodziło kilka bocznic.  

Do obsługi wagonów towarowych służy jeden tor boczny poprowadzony 

wzdłuż obszernego placu ładunkowego znajdującego się obok  

dworca kolejowego. Planowy sumaryczny czas technologiczny obróbki 

podstawionego składu z kruszywem w Pruszczu Gdańskim wynosi  

990 minut a realna zdolność przeróbcza układu torowego to 1 pociąg na 

dobę. Stacja zlokalizowana jest w centrum miasta. Obok ładowni biegną 

2 drogi tranzytowe. Na zachód jest to DK-91 a na północ DW-226. 

Najłatwiej i najbliżej (około 0,6 km) dojechać można do trasy wojewódzkiej 

ulicą Dworcową [8, 13, III, IV]. 
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Tabela 5.28 Dane techniczne punktu wyładunkowego Pruszcz Gdański [13, II] 

Nazwa punktu: PRUSZCZ GDAŃSKI Główna linia kolejowa: 9 

Numer toru 18 

 

Położenie przy: placu 

Rodzaj rampy brak 

Powierzchnia [m2] 10 000 

Długość użyteczna 

toru [m] 
509 

Długość frontu 

ładunkowego [m] 
360 

Uwagi: 

Brak informacji 

o sprawnym oświetleniu, 

dane podane 

w przybliżeniu, w celu 

powiększenia placu 

zasypane zostały tory 

boczne od strony 

zachodniej 

 

 

5.2.2.4. Punkty załadunkowo-wyładunkowe 

 

 Pszczółki 

 

Pszczółki to niedawno zmodernizowana stacja węzłowa pełniąca funkcję 

załadunkową w powiecie gdańskim. Przez obiekt ten przechodzi linia 

kolejowa nr 9 i 260. Ponadto swój bieg zaczyna/kończy tu linia towarowa nr 

265 oraz rozebrana w 2008 roku trasa nr 233 do Kościerzyny. Po gruntownej 

przebudowie przejazd przez Pszczółki dostosowano do dużych prędkości 

kolejowych (160-200 km/h - pociągi pasażerskie), zwiększono liczbę torów 

głównych z 5 do 6 oraz przebudowano część pasażerską i towarową. 

Odremontowany betonowy plac ładunkowy i rampa znajdują się  

po północnej stronie torowiska. Na południowy-zachód od ładowni 

w odległości około 1 km przebiega droga krajowa nr 91. Dojechać do niej 

można ulicą Fabryczną i Pomorską. Opisywany punkt załadunkowo-

wyładunkowy potencjalnie wykorzystywany może być przez właściciela 

pobliskiej kopalń na złożu Pszczółki (MIDAS-5217). Dojazd ciężarówek 

z wyrobiska do placu ładunkowego wynosi 1,0 km [III, IV, XV]. 
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Tabela 5.29 Dane techniczne punktu załadunkowo-wyładunkowego  

Pszczółki [VII] 

Nazwa punktu: PSZCZÓŁKI Główna linia kolejowa: 9 

Numer toru 7 9a 11 

Położenie przy: placu rampie placu 

Rodzaj rampy brak czołowo-boczna brak 

Powierzchnia [m2] brak danych 580 brak danych 

Długość użyteczna 

toru [m] 
730 80 750 

Długość frontu 

ładunkowego [m] 
brak danych 5 i 20 brak danych 

Uwagi: 
Brak informacji o sprawnym oświetleniu,  

dane podane w przybliżeniu 

 

 

 Morzeszczyn 

 

Morzeszczyn to kolejny punkt załadunkowo-wyładunkowy 

zlokalizowany na terenie województwa pomorskiego. Jest to mała stacja 

węzłowa, na której odgałęzia się zamknięta linia kolejowa nr 244 do 

Gniewa. Obecnie głównym zadaniem Morzeszczyna jest obsługa pociągów 

pasażerskich i towarowych na Magistrali Węglowej (linia nr 131). Do tego 

celu służy pięć torów głównych i 2 tory boczne biegnące w kierunku placu 

ładunkowego. Dawniej z obszarem składowym połączenie miał trzeci tor 

boczny, który w wyniku przebudowy został rozebrany. Utwardzony plac 
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zlokalizowany jest po zachodniej stronie torowiska przed wjazdem na stację 

od strony Smętowa. Zaletą opisywanego punktu jest jego bezpośrednie 

połączenie z drogą wojewódzka nr 220. Potencjalnie ze stacji korzystać 

może właściciel kopalni wydobywający kruszywo naturalne ze złoża Gniew 

III. Czynne wyrobisko górnicze znajduje się na wschód od stacji w dość 

sporej odległości - 9,9 km. Dojechać do niego można drogą wojewódzką 

nr 220 i 234 [III, IV, XV]. 

 

Tabela 5.30 Dane techniczne punktu załadunkowo-wyładunkowego 

Morzeszczyn [VII] 

Nazwa punktu: MORZESZCZYN Główna linia kolejowa: 131 

Numer toru 6 26 

 

Położenie przy: placu placu 

Rodzaj rampy brak brak 

Powierzchnia [m2] 4 500 4 500 

Długość użyteczna 

toru [m] 
940 120 

Długość frontu 

ładunkowego [m] 
255 110 

Uwagi: 

Brak informacji o sprawnym 

oświetleniu, dane podane 

w przybliżeniu 

 

 Potęgowo 

 

Potęgowo to niewielka stacja przelotowa leżąca na linii kolejowej nr 202 

pomiędzy Słupskiem i Lęborkiem. Jest to jeden z trzech punktów 

załadunkowo-wyładunkowych w województwie pomorskim i jedyny tego 

typu obiekt w powiecie słupskim. Zlokalizowany jest on na północ od 

głównej zabudowy wsi. W promieniu około 1,3 km od stacji przebiega droga 

krajowa nr 6. Dojechać do niej można ulicą Dworcową i Kościuszki. 

Infrastruktura kolejowa w Potęgowie składa się z 3 torów głównych, 2 torów 

bocznych, rampy, utwardzonej drogi ładunkowej, magazynu towarowego 

oraz dworca. Potencjalnie z opisywanej ładowni korzystać może właściciel 

kopalni na złożu Skórowo Nowe. Wyrobisko to znajduje się na północny-

wschód od stacji w odległości około 2,0 km [III, IV, XV]. 
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Tabela 5.31 Dane techniczne punktu załadunkowo-wyładunkowego 

Potęgowo [VII] 

Nazwa punktu: POTĘGOWO Główna linia kolejowa: 202 

Numer 

toru 
Położenie przy: Rodzaj rampy 

Powierzchnia 

[m2] 

Długość użyteczna 

toru [m] 

Długość frontu 

ładunkowego [m] 

4 rampie czołowo-boczna 900 600 30 i 5 

10 dr. ładunkowej brak 3 800 360 290 

Uwagi: Brak informacji o sprawnym oświetleniu, dane podane w przybliżeniu 

 

 

 

5.2.2.5. Punkty prognostyczne 

 

 Tczew 

 

Tczew to jedna z największych stacji węzłowych, zlokalizowana 

w północnej części Polski i pierwszy zintegrowany węzeł w kraju.  

Ma ona kluczowe znaczenie w koordynowaniu ruchu pasażerskiego 

i towarowego pomiędzy trójmiastem a pozostałymi miastami znajdującymi 

się w środkowej i południowej części Polski. W Tczewie swój bieg kończy 

między innymi Magistrala Węglowa z Chorzowa (linia nr 131) oraz 

dalekobieżna linia kolejowa nr 203 z Kostrzyna nad Odrą. Poza tym przez 

stację przebiega jedna z ważniejszych magistrali kolejowych E 65 (cześć 

linii nr 9 Warszawa Wschodnia - Gdańsk Główny). Węzeł w Tczewie ma już 

ponad 150 lat i w tym czasie przeszedł szereg zmian. Ostatnia modernizacja 

przeprowadzona była w latach 2009-2012. Jej głównym zadanie była 

przebudowa części pasażerskiej, polepszenie parametrów technicznych sieci 

kolejowej oraz wybudowanie nowoczesnego (skomputeryzowanego) 

Lokalnego Centrum Sterowania. Wszystkie prace prowadzone były 

w ramach przedsięwzięcia polegającego na przebudowie magistrali E-65. 

Infrastruktura kolejowa wokół dworca jest rozbudowana i zajmuje 

kilkanaście hektarów. W skład sieci towarowej wchodzi szereg torów 

głównych przystosowanych do dużych prędkości oraz liczna grupa torów 
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bocznych oraz kilka bocznic szlakowych biegnących do pobliskich 

zakładów przemysłowych i stoczni. Oprócz głównych linii występują tu 

również łącznice nr 726, 727 i 728, które zapewniające bezkolizyjną 

komunikacje między poszczególnymi szlakami Zbiegające się na zachodnim 

brzegu Wisły tory tworzą charakterystyczny trójkąt. Na jego północno-

zachodnim wierzchołku znajdują się cześć pasażerska a na pozostałych 

dwóch cześć towarowa i postojowa. Do obsługi składów towarowych 

w Tczewie służą dwa utwardzone place i dwie rampy ładunkowe. Obiekty te 

zlokalizowane są na przeciwko zabytkowej lokomotywowni "Okrąglak" 

przy ul. Jana z Kolna. Na wschód od stacji w odległości około 1,8 km 

(długość trasy dojazdu ulicami miejskimi) biegnie droga krajowa nr 91. 

Tczew jako stacja prognostyczna w przyszłości będzie odgrywać ogromna 

role w transporcie kruszywa łamanego i drobnego z południowych 

i środkowych obszarów Polski [13, III, IV]. 

 

Tabela 5.32 Dane techniczne punktu prognostycznego Tczew [13, VII] 

Nazwa punktu: TCZEW Główna linia kolejowa: 9 

Numer toru 305 306 307 310 313 353 

 

Położenie 

przy: 
placu placu placu placu rampie rampie 

Rodzaj 

rampy 
brak brak brak brak czołowo czołowo-boczna 

Powierzchnia 

[m2] 
3 500 3 500 4 285 4 285 1 100 500 

Dł. użyteczna 

toru [m] 
210 300 220 108 27 250 

Długość 

frontu ład. 

[m] 

100 210 400 225 35 40 

Uwagi: Brak oświetlenia, dane dla toru nr 305, 306 i 353 podane są w przybliżeniu 

 

 Smętowo 

 

Smętowo to jeden z dwóch punktów prognostycznych w powiecie 

starogardzkim. Była to niegdyś czterokierunkowa stacja węzłowa, na której 

od głównej Magistrali Węglowej (Chorzów Batory - Tczew) odchodziły 

jednotorowe szlaki nr 218 i 238. Dziś pierwsza z tych linii jest częściowo 

rozebrana, natomiast drugą do Opalenia Tczewskiego zamknięto. Stacja 

pełni, zatem praktycznie funkcję pośrednią. Przez Smętowo przebiega 
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w sumie 10 torów głównych, z czego 6 z nich posiada trakcję elektryczną. 

Uzupełnieniem układu torowego są tory boczne prowadzacie między innymi 

do rampy i placu ładunkowego. W wyniku przebudowy na stacji 

uproszczono środkową głowicę rozjazdową oraz zlikwidowano grupę torów 

prowadzących do lokomotywowni. Nieutwardzony plac wraz z rampą 

znajdują się po zachodniej stronie torowiska. Pomimo że stacja ma 

bezpośrednie połączenie z DW-259, to z okolic eksploatacyjnych łatwiej 

dojechać (dł. trasy około 0,6 km) do drogi nr 231 [13, III, IV]. 

 

Tabela 5.33 Dane techniczne punktu prognostycznego Smętowo [13, VII] 

Nazwa punktu: SMĘTOWO Główna linia kolejowa: 131 

Numer toru 7 11 17 

 

Położenie przy: placu placu rampie 

Rodzaj rampy brak brak czołowo-boczna 

Powierzchnia 

[m2] 
3750 3750 850 

Dł. użyteczna 

toru [m] 
700 494 127 

Długość frontu 

ład. [m] 
250 250 35 

Uwagi: Brak oświetlenia, dane dla toru nr 7 podane w przybliżeniu 

 

 Pelplin 

 

Kolejnym punktem prognostycznym leżącym wzdłuż linii kolejowej 

nr 131 jest obiekt kolejowy w Pelplinie. Jest to stacja pośrednia, która 

posiada rozbudowany układ torowy. Chodź składa się ona tylko z 4 torów 

głównych to znaczną część torowiska tworzą tory boczne wybudowane na 

potrzeby pobliskiej cukrowni. W środku tych torów znajduje się obszerny 

i utwardzony plac ładunkowy, natomiast przy wjeździe na stacje od strony 

Morzeszczyna (zaraz obok przejazdu drogowego) stoi rampa z magazynem. 

Poza tym stacja posiada zmodernizowaną południową głowicę rozjazdową, 

z której wjazd i wyjazd z toru nr 3 możliwy jest z prędkością 60 km/h. 

Podobnie jak w Smętowie obiekt ten również posiada bezpośrednie 

połączenie z drogą wojewódzka (nr 225), jednak ze znajdujących się  
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po przeciwnej stronie obszarów ładunkowych. Łatwiejszym i krótszym 

(około 0,3 km) sposobem jest dojazd do trasy nr 229 za pomocą polej drogi 

biegnącej wzdłuż torów [13, III, IV]. 

 

Tabela 5.34 Dane techniczne punktu prognostycznego Pelplin [13, VII] 

Nazwa punktu: PELPLIN Główna linia kolejowa: 131 

Numer toru 11 13 17 

 

Położenie 

przy: 
placu rampie placu 

Rodzaj rampy brak czołowo-boczna brak 

Powierzchnia 

[m2] 
1 030 350 4 030 

Dł. użyteczna 

toru [m] 
406 45 179 

Długość 

frontu ład. 

[m] 

256 5 i 15 256 

Uwagi: Brak oświetlenia, dane dla toru nr 13 podane w przybliżeniu 

 

 Kościerzyna 

 

Kościerzyna to średniej wielkości stacja węzłowa położona w centrum 

województwa pomorskiego. Jest to jedyny punkt prognostyczny w powiecie 

kościerskim. Oprócz głównej linii kolejowej nr 201 (Nowa Wieś Wielka  

- Gdynia Port Centralny) w miejscu tym swój bieg kończy jednotorowa trasa 

kolejowa z Chojnic, zlikwidowany w 2008 roku tor biegnący z Pruszcza 

Gdańskiego (linia nr 233) oraz zniszczony w 1930 roku fragment dawnej 

magistrali węglowej do Gołubia Kaszubskiego. Stacja w Kościerzynie 

położona jest na północny-wschód od centrum miasta. Tory kolejowe na 

wyjeździe ze stacji w stronę Gdyni przecina droga krajowa nr 20. Z rejonu 

ładowni dojechać do niej można ulicą Dworcową. Długość pokonywanej 

trasy wynosi ponad 0,7 km. Sieć kolejowa w obrębie punktu kolejowego jest 

rozbudowana. W jej skład wchodzi kilka torów głównych, bocznych, 

manewrowych i postojowych. Tory przebiegające przez stację zostały 

w ostatnich latach przebudowano w ramach projektu rewitalizacji 

i modernizacji tzw. "Kościerskiego korytarza kolejowego". Do obsługi 

wagonów towarowych służą dwa tory poprowadzone wzdłuż małej rampy 

i utwardzonego placu. Obszary ładunkowe zlokalizowane są po zachodniej 

stronie torowiska na przeciwko skansenu (Muzeum Parowozów). Obok 

oficjalnego placu znajdują się dwa kolejne prywatne składowiska, na 

których magazynowany jest opał [13, III, IV]. 
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Tabela 5.35 Dane techniczne punktu prognostycznego Kościerzyna [13, VII] 

Nazwa punktu: KOŚCIERZYNA Główna linia kolejowa: 201 

Numer toru 4 8 

 

Położenie przy: placu i rampie placu 

Rodzaj rampy brak brak 

Powierzchnia [m2] 2 250 i 104 2 250 

Długość użyteczna 

toru [m] 
575 191 

Długość frontu 

ładunkowego [m] 
290 i 16 120 

Uwagi: Brak oświetlenia przy torze nr 8 

 

 Gołubie Kaszubskie 

 

Kolejnym punktem prognostycznym na linii kolejowej nr 201 jest 

ładownia w Gołubiu Kaszubskim. Jest to jedyna obecnie czynna stacja 

przelotowa na ponad 25-kilometrowym odcinku z Kościerzyny do Somonina 

(pozostałe obiekty to przystanki osobowe). Do obsługi taboru kolejowego 

w Gołubiu nadają się 2 tory główne, służące do mijania się pociągów oraz 

jeden boczy biegnący w stronę nieutwardzonego placu składowego. Oprócz 

wymienionych obiektów w obrębie ładowni znajduje się budynek dworca 

kolejowego oraz nieczynna rampa czołowo-boczna (brak toru dojazdowego). 

Najbliższa droga dojazdowa to DW-214. Ze stacji dojechać do niej można 

pobliskimi drogami powiatowymi i gminnymi kierując się na południowy-

zachód. Trasa dojazdu do DW-214 nie przekracza 5,7 km [13, III, IV]. 

 

Tabela 5.36 Dane techniczne punktu prognostycznego Gołubie Kasz. [13, VII] 

Nazwa punktu: GOŁUBIE KASZUBSKIE Główna linia kolejowa: 201 

Numer toru 4 

 

Położenie przy: placu 

Rodzaj rampy brak 

Powierzchnia [m2] 2 500 

Długość użyteczna 

toru [m] 
439 

Długość frontu 

ładunkowego [m] 
250 

Uwagi: Brak oświetlenia 



 

157 

 

 Gdańsk Osowa 

 

Gdańsk Osowa to ostania stacja węzłowa położona przed wjazdem do 

Gdyni. Odtąd w kierunku północnym linia kolejowa nr 201 biegnie w bardzo 

trudnym terenie (ostre łuki i nachylenia terenu) utrudniającym prowadzenie 

pociągów. Celem ułatwienia ruchu na odcinku Gdynia Osowa - Gdynia Port 

Centralny dawna magistrala węglowa została przebudowana i posiada  

dwa tory. Oprócz tego na stacji swój bieg kończy jednotorowa linia 

kolejowa nr 235 obsługująca lotnisko Rębiechowo oraz pobliską 

przesypownię cementu i fabrykę materiałów budowlanych. Do 2003 roku w 

kierunku północno-zachodni biegła również ponad 4-kilometrowa bocznica 

szlakowa do fabryki farb. Gdańsk Osowa to najdalej wysunięta na północny-

zachodu niewielka dzielnica miasta. Punkt prognostyczny mieści się 

pomiędzy zabudową a jeziorem Wysockim. Od drogi wojewódzkiej nr 218 

dojechać do niego można ul. Barniewicką (trasa dojazdu wynosi ok. 1,7 km). 

Przez stację w Osowie przebiega kilka torów głównych i bocznych. Do 

obsługi składów towarowych służy tor nr 9 oraz jego przedłużenie 

(tab. 5.37). Biegną one wzdłuż asfaltowego placu, magazynu towarowego 

i rampy. Wszystkie wymienione 3 obiekty znajdują się po wschodniej 

stronie torowiska. Prócz tego najdalej wysunięty na zachód tor nr 102 jest 

częściowo rozebrany [13, III, IV]. 

 

Tabela 5.37 Dane techniczne punktu prognostycznego Gdańsk Osowa [13, II] 

Nazwa punktu: GDAŃSK OSOWA Główna linia kolejowa: 201 

Numer toru 9 19 

 

Położenie przy: placu rampie 

Rodzaj rampy brak czołowo-boczna 

Powierzchnia [m2] 1 600 1 300 

Długość użyteczna 

toru [m] 
168 150 

Długość frontu 

ładunkowego [m] 
150 150 i 5 

Uwagi: 
Brak oświetlenia, dane dla toru 

nr 19 podane w przybliżeniu 
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 Gdynia Port Centralny 

 

Gdynia Port Centralny to druga stacja prognostyczna w województwie 

pomorskim posiadająca połączenie z dużym portem morskim. W miejscu 

tym swój bieg kończy dawna Magistra Węglowa - linia kolejowa nr 201 

biegnąca z Nowej Wsi Wielkiej. Obszerny kompleks towarowy podzielić 

można na 2 charakterystyczne części - postojową i eksploatacyjną. Obszar 

postojowy obejmuje grupę torów głównych i bocznych leżących na wschód 

od centrum stacji. Odgałęziają się stąd bocznice do pobliskich nabrzeży, 

terminali i stoczni. Ponadto na obszarze tym znajduje się nieczynny plac 

składowy i myjnia pociągów. Zachodnia cześć w porównaniu do wschodniej 

posiada mniejszą liczbę torów bocznych. Oprócz dodatkowej linii towarowe 

nr 228 (Rumia - Gdynia Port Oksywie) na terenie tym znajdują się tory 

boczne obsługujące pobliską elektrociepłownię, małe zakłady przemysłowe 

i duży plac ładunkowy. Cały kompleks kolejowy zajmuje kilkanaście 

hektarów. Przebiegają przez niego dodatkowo łącznice i bocznice szlakowe 

o numerze: 724, 725, 746 i 962. Dojazd z placu ładunkowego do drogi 

wojewódzkiej nr 468 poprowadzony jest ulicą Pucką, Chylońską i Kartuską. 

Wynosi on ok. 2,3 km [III, IV]. 

 

Tabela 5.38 Dane techniczne punktu prognostycznego  

Gdynia Port Centralny [VII] 

Nazwa punktu: GDYNIA PORT CENTRALNY Główna linia kolejowa: 201 

Numer toru brak danych 

 

Położenie przy: placu 

Rodzaj rampy brak 

Powierzchnia [m2] 13500 

Długość użyteczna 

toru [m] 
870 

Długość frontu 

ładunkowego [m] 
570 

Uwagi: Brak informacji o sprawnym oświetleniu, dane podane w przybliżeniu 

 

 Słupsk 

 

Słupsk to rozbudowana stacja węzłowa, przez którą przebiegają dwie 

dalekobieżne linie kolejowe nr 202, 405 oraz rozpoczyna się istniejący 

jeszcze na terenie miasta krótki fragment linii biegnącej do Budowa. Oprócz 

tego do 1945 w kierunku stacji Cecenowo biegł czwarty tor, który na 
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początku pełnił funkcję kolejki wąskotorowej. Słupsk w porównaniu do 

innych stacji na terenie województwa pomorskiego charakteryzuje się 

podłużnym kształtem - jadąc z jednego krańca stacji na drugi po drodze 

przejeżdża się przez cztery głowice rozjazdowe. Przebiegające przez 

centrum torowisko dzieli miasto na dwie połowy. Po dawnym kompleksie 

kolejowym pozostała niewielka liczba obiektów funkcjonalnych. Rozebrane 

zostały dwie lokomotywownie, wieże wodne i kładka dla pieszych, 

natomiast pozostałe budynki przeszły w ręce prywatne. Na terenie stacji 

oprócz dworca funkcjonują jeszcze warsztaty naprawcze taboru kolejowego. 

Podobnie wygląda sieć. Większość torów bocznych w części północnej 

stacji została rozebrana - między innymi do dawnej kopalni piasku i grupa 

torów linii wąskotorowej. Istniejącymi jeszcze bocznicami są tory 

odchodzące do ciepłowni, elektrociepłowni i innych mniejszych 

przedsiębiorstw, które nie korzystają z transportu kolejowego. Do obsługi 

składów towarowych wiozących kruszywo na budowę służą cztery tory 

boczne obsługujące dwa place i dwie rampy. Obiekty ładunkowe 

zlokalizowane są po zachodniej stronie torowiska wzdłuż ul. Towarowej. 

Jadąc wymienioną ulicą a następnie skręcając w prawo i podążając dalej 

prosto Aleją 3-go Maja i ulicą Wolności dotrzeć można do DK-21. Trasa 

dojazdu wynosi około 1,3 km [13, III, IV]. 

 

Tabela 5.39 Dane techniczne punktu prognostycznego Słupsk [13, VII] 

Nazwa punktu: SŁUPSK Główna linia kolejowa: 202 

Numer toru 59 67 69 83 

 

Położenie 

przy: 
placu rampie rampie placu 

Rodzaj 

rampy 
brak czołowo-boczna czołowo-boczna brak 

Powierzchnia 

[m2] 
8 227 107 1 550 800 

Dł. użyteczna 

toru [m] 
310 88 76 140 i 165 

Długość 

frontu ład. 

[m] 

285 12 60 140 i 63 

Uwagi: Oświetlony tylko tor nr 83 
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 Lębork 

 

Lębork to druga po Słupsku stacja węzłowa leżąca na jednotorowym 

odcinku linii kolejowej nr 202 w stronę Wejherowa. Obecnie (lipiec 

2012 rok) jest to węzeł trzykierunkowy. Czynne linie kolejowe biegną 

w stronę Gdańska, Stargardu Szczecińskiego i Łeby. Pozostałe dwa kierunki 

do Kartuz (część linii kolejowej nr 229 Pruszcz Gdański - Łeba) i Bytowa 

(linia nr 237) są nieprzejezdne. Sieć kolejowa w Lęborku składa się z kilku 

torów głównych i bocznych. Oprócz tego od stacji w kierunku Łeby biegnie 

bocznica do elektrociepłowni. Obszary do załadunku lub wyładunku taboru 

kolejowego usytuowane są po północnej stronie torowiska, z czego rampa 

ładunkowo znajduje się zaraz obok magazynu towarowego a plac ładunkowy 

z suwnicą za dworcem kolejowym. Na wyjeździe ze stacji w stronę 

Trójmiasta pod torami (tunel) przechodzi droga wojewódzka nr 214, zaś na 

południe równolegle do linii kolejowej nr 202 biegnie trasa krajowa nr 6. 

Dojazd do tych dróg uzależniony jest od tego, z jakiego obszaru 

ładunkowego się korzystało. Jeśli była to rampa to jadąc załadowaną 

ciężarówka należy skręcić w ulicę Słupską i pokonaniu 700 m dojedzie się 

do skrzyżowania z DK-6. Jeśli natomiast korzystano z placu ładunkowego  

to bliżej znajdować się będzie droga wojewódzka nr 214 (ok. 0,9 km) niż 

trasa krajowa. Dojechać do niej można ulicą Dworcową, Henryka 

Sienkiewicza i Grunwaldzką [13, III, IV]. 

 

Tabela 5.40 Dane techniczne punktu prognostycznego Lębork [13, VII] 

Nazwa punktu: LĘBORK Główna linia kolejowa: 202 

Numer toru 19 23 

 

Położenie 

przy: 
placu rampie 

Rodzaj rampy brak boczna 

Powierzchnia 

[m2] 
2 478 420 

Dł. użyteczna 

toru [m] 
218 28 

Długość frontu 

ład. [m] 
210 20 

Uwagi: Brak 

 

 Godętowo 

 

Godętowo to jedna z trzech niewielkich stacji przelotowych pomiędzy 

Lęborkiem a Wejherowem leżąca na linii kolejowej nr 202. Prognostyczny 
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punkt ładunkowy w rzeczywistości leży na południowym krańcu wsi 

Łęczyce. W tym samym kierunku w odległości około 1,0 km biegnie droga 

krajowa nr 6, tam też znajduje się niewielka miejscowość, od której stacja 

otrzymała nazwę. W skład sieci kolejowej w Godętowie wchodzą 3 tory 

główne, z czego jeden jest przelotowy a dwa rozjazdowe zabezpieczone 

żeberkami ochronnymi od strony wschodniej i zachodniej oraz jeden tor 

towarowy obsługujący betonowy plac i rampę. Oświetlone obiekty 

eksploatacyjne znajdują się na zachód od dworca kolejowego po północnej 

stronie linii kolejowej [13, III, IV]. 

 

Tabela 5.41 Dane techniczne punktu prognostycznego Godętowo [13, VII] 

Nazwa punktu: GODĘTOWO Główna linia kolejowa: 202 

Numer 

toru 
Położenie przy: Rodzaj rampy 

Powierzchnia 

[m2] 

Dł. użyteczna 

toru [m] 

Długość frontu 

ładunkowego [m] 

5 placu i rampie czołowo-boczna 3 300 i 450 199 260, 27 i 5 

Uwagi: Dane dla rampy podane w przybliżeniu 

 

 

 Bożepole Wielkie 

 

Drugą stacją przelotową na odcinku Lębork-Wejherowo (linia kolejowej 

nr 202) jest punkt ładunkowy w Bożympolu Wielkim. Stacja ta po 

przeprowadzonej w 2007 roku gruntownej modernizacji posiada identyczny 

układ torowy jak w Godętowie (3 tory główne i jeden boczny). Jedyną 

różnicą jest brak żeberka ochronnego przy torze towarowym od strony 

rozjazdu. Dawniej przed przebudową stacji w kierunku bazy transportowej 

i magazynów odchodziła krótka bocznica. Infrastruktura kolejowa  

również wygląda prawie identycznie. Uzupełnieniem betonowego placu 

ładunkowego i rampy przeładunkowej jest niewielki magazyn towarowy. 

Punkt ładunkowy zlokalizowany jest na południe od centrum wsi Bożepole 

Wielkie. Zaraz obok biegnie DK-6, która przecina torowisko w zachodniej 

części stacji. Z placu i rampy dojechać do niej można krótką (ok. 100 m) 

uliczką [13, III, IV]. 
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Tabela 5.42 Dane techniczne punktu prognostycznego Bożepole Wielkie [13,VII] 

Nazwa punktu: BOŻEPOLE WIELKIE Główna linia kolejowa: 202 

Numer toru 5 

 

Położenie 

przy: 
placu i rampie 

Rodzaj rampy czołowo-boczna 

Powierzchnia 

[m2] 
880 i 400 

Dł. użyteczna 

toru [m] 
277 

Dł. frontu  

ład. [m] 
220, 15 i 5 

Uwagi: Dane dla rampy podane w przybliżeniu 

 

 Luzino 

 

Luzino to trzecia z kolei prognostyczna stacja przelotowa leżąca na 

odcinku Lębork - Wejherowo (linia kolejowa nr 202). Ten niewielki obiekt 

kolejowy zlokalizowany jest w centrum dużej wsi. Ze stacji do 

zlokalizowanej na północ drogi krajowej nr 6 dojechać można ul. Józefa 

Wilczaka (długość trasy do pokonania wynosi 1,7 km). Układ torowy na 

stacji składa się z 2 torów głównych służących do krzyżowania się pociągów 

i dwóch torów bocznych (+ przedłużenie toru nr 5) poprowadzonych do 

utwardzonego placu ładunkowego i rampy przeładunkowej. Obszary 

ładunkowe są oświetlone i mieszczą się po północnej stronie torowiska. 

Obok rampy czołowo-bocznej wybudowany został magazyn towarowy, 

w którym przechowywać można narzędzia [13, III, IV]. 

 

Tabela 5.43 Dane techniczne punktu prognostycznego Luzino [13, II] 

Nazwa punktu: LUZIONO Główna linia kolejowa: 202 

Numer 

toru 

Położenie 

przy: 
Rodzaj rampy 

Powierzchnia 

[m2] 

Dł. użyteczna 

toru [m] 

Dł. frontu 

ład. [m] 

5 placu brak 2 240 122 210 

15 rampie czołowo-boczna 350 49 15 

brak 

danych 
placu boczna 2 240 180 110 

Uwagi: Dane dla toru bez numeru podane w przybliżeniu 
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 Wejherowo 

 

Stacja w Wejherowie do 2004 roku pełniła funkcję węzła, od którego 

w stronę Garczegorzy odgałęziała się jednotorowa linia kolejowa nr 230. 

Obecnie (lipiec 2012) jest ona nieprzejezdna i zamknięta dla ruchu 

pasażerskiego i towarowego. Jedyną funkcjonującą trasą kolejowa jest 

dalekobieżna linia nr 202, która przechodząc przez opisywaną stację zmienia 

liczbę posiadanych torów (dwutorowy odcinek z Rumi zmienia się 

w jednotorowy w stronę Runowa Pomorskiego). Infrastruktura kolejowa  

na terenie Wejherowa jest rozbudowana i w ostatnich latach przeszła 

gruntowną modernizację - uproszczono głowicę rozjazdowa od strony Redy 

likwidując tory boczne. Po przeprowadzonym remoncie sieć kolejowa 

w Wejherowie składa się z 7 torów głównych, z których dwa kończą się 

kozłami oporowymi przy peronach oraz licznej grupy torów odstawczych 

w części stacyjnej i zachodniej. Prowadzą one do obszernego placu 

ładunkowego, dawnej lokomotywowni oraz dużej hali, gdzie znajduje się 

warsztat taboru kolejowego. Ponadto na wschód od dworca usytuowana  

jest nieczynna rampa, na której jest parking. Oświetlony i częściowo 

utwardzony plac ładunkowy znajduje się po północnej stronie torowiska 

obok dwóch dużych sklepów. Odchodzi stąd dwustumetrowa ulica,  

która łączy się na skrzyżowaniu z drogą krajową nr 6 i trasa wojewódzką  

nr 218 [13, III, IV]. 

 

Tabela 5.44 Dane techniczne punktu prognostycznego Wejherowo [13, VII] 

Nazwa punktu: WEJHEROWO Główna linia kolejowa: 202 

Numer 

toru 

Położenie 

przy: 

Rodzaj 

rampy 

Powierzchnia 

[m2] 

Długość użyteczna 

toru [m] 

Długość frontu 

ładunkowego [m] 

13 placu brak 8 166 600 480 

Uwagi: Brak 
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 Reda 

 

Rada to jeden z 6 punktów prognostycznych leżący na terenie powiatu 

wejherowskiego. Jest to niewielka stacja węzłowa, na której od głównej linii 

nr 202 odgałęzia się jednotorowy szlak w stronę Helu (linia nr 213). Obiekt 

w Redzie posiada 5 torów głównych, z czego jeden z nich zakończony jest 

kozłem oporowym. Uzupełnieniem sieci kolejowej są tory boczne biegnące 

w stronę placu ładunkowego, składu opałowego, lokomotywowni i fabryki 

produkującej bloczki z betonu komórkowego. Utwardzony i oświetlony plac 

ładunkowy znajduje się z prawej strony torowiska przed wjazdem na stację 

od strony Gdyni. Obok placu (około 0,2 km) i wzdłuż torów biegnie droga 

krajowa nr 6 [13, III, IV]. 

 

Tabela 5.45 Dane techniczne punktu prognostycznego Reda [13, II] 

Nazwa punktu: REDA Główna linia kolejowa: 202 

Numer toru 9 

 

Położenie przy: placu 

Rodzaj rampy brak 

Powierzchnia [m2] 2 500 

Długość użyteczna 

toru [m] 
282 

Długość frontu 

ładunkowego [m] 
270 

Uwagi: Brak 

 

 Rumia 

 

Ostatnim punktem ładunkowym przed wjazdem do Trójmiejskiego 

Węzła Kolejowego od strony północnej jest stacja węzłowa w Rumi. Przez 

obieg ten przebiega dalekobieżna linia kolejowa nr 202, od której w stronę 

wojskowej części portu w Gdyni odgałęzia się towarowy szlak nr 228 oraz 

kończy się wydzielone torowisko Szybkiej Kolei Miejskiej (linia nr 250). 

Sieć kolejowa na stacji składa się z 5 torów głównych, dwóch bocznych 

i trzech żeberek. Do obsługi składów towarowych służą dwa wspominanie 

najbardziej skrajne tory boczne. Obsługują one utwardzony i oświetlony  

plac ładunkowy zlokalizowany po zachodniej stronie torowiska. 
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Uzupełnieniem infrastruktury ładunkowej jest rampa przeładunkowa  

na końcu toru nr 8. Przy wjeździe na stację od strony Gdyni torowisko 

przecina wiadukt drogowy, po którym biegnie droga krajowa nr 6. Z okolic 

placu i rampy prowadzi do niej ulica Towarowa - trasa dojazdu wynosi 

niecałe 0,7 km [13, III, IV]. 

 

Tabela 5.46 Dane techniczne punktu prognostycznego Rumia [13, II] 

Nazwa punktu: RUMIA Główna linia kolejowa: 202 

Numer toru 6 8 

 

Położenie przy: placu placu i rampie 

Rodzaj rampy brak czołowo-boczna 

Powierzchnia [m2] 4 222 4 222 i 810 

Długość użyteczna 

toru [m] 
605 217 

Długość frontu 

ładunkowego [m] 
448 30 

Uwagi: Brak 

 

 Starogard Gdański 

 

Starogard Gdański to rozbudowana stacja węzłowa, na której spotykają 

się dwie linie kolejowe nr: 202 i 243. Spośród czterech możliwych 

kierunków tylko dwa z nich są w pełni przejezdne (do Kostrzyna nad Odrą 

i do Tczewa). Tory biegnące w stronę Skórcza są przejezdne tylko do 

Jabłowa a odcinek do nieistniejącej już stacji Skarszewy został fizycznie 

rozebrany w 1998 roku. Sieć kolejowa na terenie Pruszczu Gdańskiego jest 

rozbudowana. W jej skład wchodzi 8 torów głównych, 2 tory dodatkowe 

omijające od północy część pasażerską stacji (tranzytowy ruch towarowy) 

oraz kilkanaście torów bocznych. Poza tym od torowiska w kierunku 

północno-zachodnim i południowo-wschodnim odchodzą bocznice do 

pobliskich zakładów przemysłowych. Do obsługi trzech ramp i dwóch 

placów ładunkowych służy 6 torów. Wymienione obszary ładunkowe 

zlokalizowane są po stronie południowej torowiska. Najbliżej dworca 

znajduje się rampa czołowo-boczna, następnie za nią jest magazyn 

towarowy z dwoma dużymi placami (jeden z nich wyposażony jest 

w suwnicę). Najdalej na wschód wysunięta jest druga rampa (za wiaduktem 

drogowym). Przez centrum Stargardu Gdańskiego biegną dwie drogi 

tranzytowe. Jest to DK-22 i DW-222. Dojazd do nich uzależniony jest od 

tego, z jakiego punktu eksploatacyjnego chce się skorzystać. Z obszarów 
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zlokalizowanych zaraz obok magazynu proponowana jest droga krajowej, 

natomiast z okolic bocznej ramy trasa wojewódzka. Dojazd w obu 

przypadkach nie przekracza 0,8 km [13, III, IV]. 

 

Tabela 5.47 Dane techniczne punktu prognostycznego Starogard Gd. [13, II] 

Nazwa punktu: STAROGARD GDAŃSKI Główna linia kolejowa: 203 

Numer 

toru 

Położenie 

przy: 
Rodzaj rampy 

Powierzchnia 

[m2] 

Dł. użyteczna 

toru [m] 

Długość frontu 

ład. [m] 

10 rampie czołowo-boczna 1 000 280 5 

12 placu brak 5 771 237 450 

14 placu brak 5 891 213 450 

36 rampie czołowo-boczna 1 000 30 20 

38 rampie czołowo-boczna 1 000 40 5 i 25 

brak 

danych 
rampie boczna 680 75 70 

Uwagi: Brak oświetlenia, precyzyjne dane tylko dla toru nr 12 i 14 

 

 

 Swarożyn 

 

Swarożyn to jedyna i niewielka stacja prognostyczna położona 

pomiędzy Stargardem Gdańskim a Tczewem. Przebiega przez nią 

dalekobieżna linia kolejowa nr 203. Obok stacji w odległości około 0,2 km 

biegnie droga krajowa nr 22, która na wschód od zabudowy łączy się 

z autostradą A1 (węzeł drogowy "Swarożyn"). Stacja obecnie posiada 4 tory 

główne, ·z czego dwa są dodatkowe. Ponadto uzupełnieniem sieci kolejowej 

jest piąty tor boczny obsługujący plac ładunkowy. Tor ten wraz z torem 

dodatkowym nr 4 są zamknięte i wymagają remontu. Obok placu 

ładunkowego znajduje się magazyn i rampa, do których tory zostały już 

dawno zlikwidowane [III, IV]. 
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Tabela 5.48 Dane techniczne punktu prognostycznego Swarożyn [VII] 

Nazwa punktu: SWAROŻYN Główna linia kolejowa: 203 

Numer toru 4 

 

Położenie przy: placu 

Rodzaj rampy brak 

Powierzchnia [m2] 3 400 

Długość użyteczna 

toru [m] 
315 

Długość frontu 

ładunkowego [m] 
170 

Uwagi: 

Brak informacji 

o sprawnym 

oświetleniu,  

dane podane  

w przybliżeniu 

 

 Kwidzyn 

 

Kwidzyn jest to prognostyczna stacja węzłowa, na której spotykały się 

dawniej linie kolejowe biegnące z 5 różnych kierunków. Na obecną chwilę 

w całości przejezdna jest tylko linia z Torunia do Malborka (linia nr 207). 

Oprócz tego w stronę Prabut odgałęzia się czynny fragment linii nr 218, po 

którym prowadzony jest wyłącznie ruch towarowy. Pozostałe odcinki 

w kierunku Szlachty i Kisielic są nieczynne lub rozebrane. Kwidzyn posiada 

rozbudowaną sieć kolejową w skład, której wchodzą tory główne i duża 

liczba torów bocznych. Od stacji w stronę południową i zachodnią 

odgałęziają się bocznice biegnące do pobliskich zakładów przemysłowych  

- między innymi do fabryki papieru i dawnego przetwórstwa owocowo-

warzywnego. Do załadunku i wyładunku wagonów służy obszerny plac 

składowy i rampa przeładunkowa. Oba te obiekty mają betonową 

powierzchnię i znajdują się na przeciwko siebie po zachodniej i wschodniej 

stronie torowiska. Na wschód od stacji przez centrum miasta przebiega 

droga krajowa nr 55. Z obszarów ładunkowych dojechać do niej  

można miejskimi drogami. Trasa dojazdu w obu przypadkach wynosi około 

0,2 km [13, III, IV]. 
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Tabela 5.49 Dane techniczne punktu prognostycznego Kwidzyn [13, II] 

Nazwa punktu: KWIDZYN Główna linia kolejowa: 207 

Numer toru 4 23 28 

 

Położenie przy: placu rampie placu 

Rodzaj rampy brak boczna brak 

Powierzchnia [m2] 5 459 3 795 5 459 

Długość użyteczna 

toru [m] 
204 380 152 

Długość frontu 

ładunkowego [m] 
60 253 162 

Uwagi: Brak oświetlenia 

 

 Człuchów 

 

Człuchów to niewielka i jedyna stacja węzłowa położona pomiędzy 

Chojnicami a Szczecinkiem na linii kolejowej nr 210 do Runowa 

Pomorskiego. Obiekt ten zlokalizowany jest w południowo-wschodniej 

części miasta nieopodal jeziora Urzędowego i Miejskiego. Obok 

prognostycznego punktu ładunkowego biegane droga krajowa nr 25 oraz 

wojewódzka trasa nr 188. Obie drogi przecinają torowisko w części 

południowej i północnej. Najbliżej stacji (około 0,2 km) znajduje się DK-25. 

Oprócz wspomnianej dalekobieżnej linii kolejowej do Runowa Pomorskiego 

na północny-zachód odgałęzia się częściowo już rozebrana jednotorowa linia 

kolejowa nr 413 do Słosinka (od 2006 roku czynny jest tylko towarowy 

odcinek do Przechlewa). W skład sieci kolejowej w Człuchowie wchodzi 

5 torów głównych i kolejnych pięć torów bocznych do obsługi wagonów 

towarowych. Uzupełnieniem całego układu są 3 bocznice odgałęziające  

się do elewatorów zbożowych, fabryki mebli (nieczynna) i dawnej 

lokomotywowi (garaż dla drezyn). Po przebudowie i uproszeniu torowiska 

wjazd na stację z Przechlewa możliwy jest tylko z toru nr 5. Do wyładunku 

wagonów służy utwardzony plac ładunkowy i niewielka rampa czołowo-

boczna. Oba obiekty znajdują się po zachodniej stronie torowiska obok 

magazynu towarowego i dworca [13, III, IV]. 
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Tabela 5.50 Dane techniczne punktu prognostycznego Człuchów [13, VII] 

Nazwa punktu: CZŁUCHÓW Główna linia kolejowa: 210 

Numer toru 9 11 

 

Położenie przy: placu rampie 

Rodzaj rampy brak czołowo-boczna 

Powierzchnia [m2] 4 102 1 770 i 540 

Długość użyteczna 

toru [m] 
305 60 

Długość frontu 

ładunkowego [m] 
293 54 

Uwagi: Brak oświetlenia 

 

 Bińcze 

 

Bińcze to jeden z trzech punktów prognostycznych położonych 

w powiecie człuchowskim. Jest to niewielka stacja przelotowa, przez którą 

przebiega linia kolejowa nr 210. Obiekt kolejowy zlokalizowany jest 

w odległości około jednego kilometra od zabudowy wsi Bińcze (kierunek 

północno-zachodni). Z miejscowości w stronę stacji biegnie droga 

wojewódzka nr 201, która przecina torowisko po stronie zachodniej. Stacja 

posiada tylko dwa tory główne zasadnicze (brak torów głównych 

dodatkowych) oraz jeden (wraz z przedłożeniem) tor boczny biegnący 

w stronę placu i rampy przeładunkowej. Dojazd z obszarów ładunkowych do 

pobliskiej drogi wojewódzkie wynosi 0,4 km [13, III, IV]. 

 

Tabela 5.51 Dane techniczne punktu prognostycznego Bińcze [13, VII] 

Nazwa punktu: BIŃCZE Główna linia kolejowa: 210 

Numer 

toru 

Położenie 

przy: 
Rodzaj rampy 

Powierzchnia 

[m2] 

Dł. użyteczna 

toru [m] 

Długość frontu 

ładunkowego [m] 

3 placu brak 500 717 250 

5 rampie czołowo-boczna 360 100 5 i 40 

Uwagi: Teren oświetlony, dane dla toru nr 5 podane w przybliżeniu 
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 Czarne 

 

Czarne to ostatni z trzech punktów prognostycznych położonych na linii 

kolejowej nr 210 w powiecie człuchowskim. Jest to rozbudowana stacja 

pośrednia zlokalizowana na południowych krańcach zabudowy dużego 

miasta Czarne. W pobliżu punktu ładunkowego, w odległości około 0,4 km 

biegnie droga wojewódzka nr 201, która spotyka się w centrum miasta 

z DK-202. Obecnie (stan na 07.2013 rok) stacja w Czarnym posiada 3 tory 

główne i klika torów bocznych prowadzących do obszarów ładunkowych. 

Na wysokości peronów po północnej stronie torowiska znajduje się duży 

budynek dworca, obok którego jest magazyn i średniej wielkości plac 

ładunkowy. Po południowej stronie obok semafora wjazdowego od strony 

Szczecinka przy torze nr 12 znajduje się nie używana rampa, zaś w części 

środkowej stacji przy torze nr 6 dwie pozostałe rampy i krótka bocznica 

odgałęziająca się w stronę Składnicy Lasów Państwowych - drugi większy 

plac ładunkowy [III, IV]. 

 

Tabela 5.52 Dane techniczne punktu prognostycznego Czarne [VII] 

Nazwa punktu: CZARNE Główna linia kolejowa: 210 

Numer 

toru 
Położenie przy: Rodzaj rampy 

Powierzchnia 

[m2] 

Długość użyteczna 

toru [m] 

Długość frontu 

ładunkowego [m] 

5 placu brak 3 200 320 250 

6 dwóch rampach 
czołowo-boczna 

i boczna 
750 i 1 400 715 35, 120 i 5 

12 rampie boczna 1 200 220 85 

101 placu brak 4 600 280 160 

Uwagi: Wszystkie dane podane w przybliżeniu, brak informacji o sprawnym oświetleniu 

 

 

 Kartuzy 

 

Kartuzy to niewielka stacja węzłowa położona na wschód od centrum 

miasta - obok zrekultywowanego wysypiska śmieci. Jest to obiekt 
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prognostyczny. Obecnie do stacji dojechać można od strony Somonina 

(turystyczno-towarowa linia nr 214) i Starej Piły (fragment czynnego 

odcinka towarowego linii nr 229). Dojazd do Kartuz od strony Lęborka jest 

niemożliwy - odcinek ten jest nieprzejezdny i zamknięty dla ruchu 

kolejowego. Stan techniczny większości torów na stacji jest dobry. W skład 

sieci wchodzą tory główne i boczne prowadzące do starej i nowej 

lokomotywowni oraz utwardzonego placu ładunkowego przy ulicy 

Kolejowej. Dawniej funkcjonował w tym miejscu drugi plac składowy 

zlokalizowany w części północnej kompleksu - obok obecnej 

lokomotywowy. Niedaleko dworca w centrum miasta spotykają się  

3 drogi wojewódzkie. Jest to trasa nr 211, 224 i 228. Z obszaru  

ładunkowego najkrótszym odcinkiem trasy (0,6 km) dojechać można do 

drogi wojewódzkiej nr 224 [13, III, IV]. 

 

Tabela 5.53 Dane techniczne punktu prognostycznego Kartuzy [13, VII] 

Nazwa punktu: KARTUZY Główna linia kolejowa: 214 

Numer toru 4 brak danych 

 

Położenie przy: placu placu 

Rodzaj rampy brak brak 

Powierzchnia [m2] 1 490 1 490 

Długość użyteczna 

toru [m] 
141 220 

Długość frontu 

ładunkowego [m] 
112 140 

Uwagi: 

Brak oświetlenia, dane dla  

toru bez numeru podane  

w przybliżeniu 

 

 Gdańsk Nowy Port 

 

Gdańsk Nowy Port to jedyna stacja ładunkowa w województwie 

pomorskim, która leży na zamkniętym odcinku linii kolejowej nr 249. 

Obecnie tory do dawnego przystanku osobowego zostały rozebrane - istnieją 

i użytkowane są bocznice biegnące w stronę nabrzeży, terminalu 
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promowego i basenu portowego. Opisywany obiekt znajduje się przy ujściu 

Martwej Wisły do Zatoki Gdańskiej (północna cześć miasta). Po 

wznowieniu ruchu kolejowego na odcinku Gdańsk Zaspa Towarowa  

- Gdańsk Brzeźno na terenie portu będzie można rozładować wagony 

przewożące kruszywo lub przeładować urobek z barek na wagony. Do tego 

celu służy szereg urządzeń rozładunkowo-załadunkowych (żurawie, 

suwnice), obszerne place składowe, oraz budynki gospodarcze (magazyny, 

biura, warsztaty). Podane w tabeli 5.54 tory są jedynie zaproponowanymi 

przykładami - na terenie kompleksu można zorganizować inne miejsca 

ładunkowe. Opisywane tory zlokalizowane są w pobliżu Nabrzeża 

Oliwskiego. W stronę portu bezpośrednio biegnie droga krajowa nr 91  

- stara DK-1 [III, IV]. 

 

Tabela 5.54 Dane techniczne punktu prognostycznego Gdańsk Nowy Port [II] 

Nazwa punktu: GDAŃSK NOWY PORT Główna linia kolejowa: 249 

Numer toru 
Położenie 

przy: 

Rodzaj 

rampy 

Powierzchnia 

[m2] 

Długość użyteczna 

toru [m] 

Długość frontu 

ładunkowego [m] 

brak danych placu brak 28 000 brak danych 540 

brak danych placu brak 28 000 brak danych 340 

brak danych placu brak 28 000 brak danych 410 

brak danych placu brak 28 000 brak danych 480 

Uwagi: 
Podane tory są przykładem - na terenie portu jest wiele miejsc do rozładunku  

i załadunku składu towarowego, wszystkie dane podane w przybliżeniu 

 

 

 Gdańsk Stocznia 

 

Kolejnym punktem prognostycznym znajdującym się na terenie miasta 

jest przelotowa stacja kolejowa Gdańsk Stocznia. W miejscu tym zatrzymują 

się pociągi jadące linią nr 249 w stronę Nowego Portu i miejskie składy 

SKM kursujące na odcinku Gdańsk Główny - Rumia (linia nr 250). 
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Pozostałe dwie linie (nr 202 i 227) omijają teren stacji. Opisywany obiekt 

zlokalizowany jest w centrum miasta na południe od stoczni. Obok stacji 

wzdłuż głównego torowiska biegnie dwupasmowa droga wojewódzka 

nr 468. Z punktu ładunkowego do ronda prowadzi ulica Kolejowa - długość 

pokonywanego odcinka nie przekracza 0,6 km. Cała infrastruktura wokół 

przystanku została w ostatnich latach zmodernizowana - przebudowano 

perony, postawiono nową sygnalizację świetlną, wyremontowano tory 

i rozjazdy. Do obsługi składów towarowych służy jeden tor boczny 

prowadzący do obszernego i oświetlonego placu ładunkowego. W czasie 

remontu był on intensywnie eksploatowany [13, III, IV]. 

 

Tabela 5.55 Dane techniczne punktu prognostycznego Gdańsk Stocznia [13, II] 

Nazwa punktu: GDAŃSK STOCZNIA Główna linia kolejowa: 250 

Numer toru 326 

 

Położenie przy: placu 

Rodzaj rampy brak 

Powierzchnia [m2] 4 532 

Długość użyteczna 

toru [m] 
309 

Długość frontu 

ładunkowego [m] 
316 

Uwagi: Brak 

 

 Nowy Staw 

 

Nowy Staw to niewielka stacja przelotowa leżąca na linii kolejowej 

nr 256 w powiecie malborskim. Była ona intensywnie eksploatowany do 

momentu zamknięta pobliskiej cukrowni. Po dawnej świetności na stacji 

pozostał jeden tor główny i 3 boczne poprowadzone do betonowego placu 

ładunkowego i nieczynnej rampy przeładunkowej. Oprócz tego przed 

wjazdem do Nowego Stawu na zachód odchodzą nieczynne już bocznice do 

wspomnianego zakładu cukrowniczego. Cały teren wokół punktu 

ładunkowego wygląda na zaniedbany i od dawna nie używany. Przed jego 

ponownym wykorzystaniem wymagane są wstępne prace porządkowe 

i konserwacyjne. Na wschód od miejscowości w stronę Malborka biegnie 

droga krajowa nr 55 - dojazd około 2,2 km [13, III, IV]. 
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Tabela 5.56 Dane techniczne punktu prognostycznego Nowy Staw [13, II] 

Nazwa punktu: NOWY STAW Główna linia kolejowa: 256 

Numer toru 2 

 

Położenie przy: placu 

Rodzaj rampy brak 

Powierzchnia [m2] 2 860 

Długość użyteczna 

toru [m] 
474 

Długość frontu 

ładunkowego [m] 
250 

Uwagi: Brak oświetlenia 

 

 Zajączkowo Tczewskie 

 

Zajączkowo Tczewskie to rozbudowana stacja towarowa (nie zatrzymują 

się tu pociągi pasażerskie) wchodząca w skład Tczewskiego Węzła 

Kolejowego. Tworzą ją cztery okręgi nastawcze: ZTA, ZTB, ZTC i ZTD. 

Do końca 2009 roku była jedną z dziesięciu w Polsce stacji rozrządowych. 

Przyjmowano, formowano i wyprawiano stąd pociągi towarowe w kierunku 

Trójmiasta, Chorzowa, Warszawy i Kostrzyna nad Odrą. Obecnie 

Zajączkowo Tczewskie posiada status stacji manewrowej. Z rejonu 

nastawczego ZTD w stroję Pszczółek i Pruszczu Gdańskiego swój bieg 

rozpoczynają dwie jednotorowe linie kolejowe nr 260 i 265. Dodatkowo od 

północnej strony teren stacji omija magistrala kolejowa E 65 (linia nr 9). 

Uzupełnieniem sieci kolejowej są łącznice nr 726, 728, 729, 730, 731 i 735, 

które zapewniają bezkolizyjne skomunikowanie się z pozostałymi szlakami 

kolejowymi (linia 9, 131 i 203). Węzeł w Zajączkowie Tczewskim ma 

charakterystyczną podłużną budowę i zajmuje ponad 60 ha. Obiekty 

eksploatacyjne typu lokomotywownia, wagonownia, warsztaty, magazyny, 

plac ładunkowy i inne użyteczne elementy infrastruktury kolejowej znajdują 

się w obrębie rejonu nastawczego ZTA (wschodnia część kompleksu). Na 

południe od stacji w odległości ok. 0,8 km biegnie droga krajowa nr 91 

(stara DK-1). W przyszłości na terenie kompleksu powstanie potężne 
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zaplecze dystrybucyjno-przeładunkowe tzw. "Suchy Port". Umożliwi on 

sprawną i efektywną obsługę ładunków oraz optymalizację łańcucha dostaw 

zarówno od strony morza w głąb lądu (i odwrotnie) jak i w relacjach 

wewnątrz europejskich z zachodu na wschód i z północy na południe. 

Inwestycja poprawi dostępność komunikacyjną Pomorza, umożliwi 

skuteczne konkurowanie portów Gdańska i Gdyni z portami 

międzynarodowymi. Projekt ma odciążyć obwodnicę Trójmiasta od ruchu 

ciężkich samochodów z kontenerami i przenieść ruch ładunków 

podróżujących dziś po drogach Gdańska, Gdyni i Sopotu na tory [III, IV]. 

 

Tabela 5.57 Dane techniczne punktu prognostycznego  

Zajączkowo Tczewskie [VII] 

Nazwa punktu: ZAJĄCZKOWO TCZEWSKIE Główna linia kolejowa: 260 

Numer toru brak danych 

 

Położenie przy: placu 

Rodzaj rampy brak 

Powierzchnia [m2] 5 500 (z zabudową) 

Długość użyteczna 

toru [m] 
brak danych 

Długość frontu 

ładunkowego [m] 
270 

Uwagi: 

Brak informacji 

o sprawnym oświetleniu, 

dane podane w przybliżeniu 

 

 Miastko 

 

Miastko to obecnie (lipiec 2012 roku) jedyna obsadzona stacja na 

odcinku Szczecinek - Słupsk i jedyny obiekt ładunkowy w powiecie 

bytowskim. Mieści się tutaj siedziba dyżurnego ruchu, nadzorującego cały 

fragment torów. Wydaje on zezwolenia na wjazdy i wyjazdy pociągów 

z mijanek w Białym Borze, Kawczu, Kępicach i Korzybiu. Punkt kolejowy 

mieści się w centrum niewielkiej miejscowości. Tuż obok przebiega granica 

administracyjna województwa pomorskiego z zachodniopomorskim. Stacja 

w Miastku do 1945 roku była węzłem kolejowym - od głównej linii  

nr 405 odgałęział się jednotorowy szlak do Bytowa. i infrastruktura kolejowa 

w Miastku jest rozbudowana. Stacja posiada 3 tory główne (czwarty  
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został rozebrany) i dużą grupę torów bocznych. Na terenie obiektu 

wybudowany jest magazyny, lokomotywownia, plac szutrowy i rampa. 

Obiekty załadunkowo-wyładunkowe stoją po wschodniej stronie torowiska 

obok dworca kolejowego. Dalej patrząc na wschód od stacji biegnie droga 

krajowa nr 20 i wojewódzka nr 206. Z placu najłatwiej dojechać do drogi 

krajowej nr 20 a z rampy do DW-206. W obu przypadkach trasa wynosi 

około 0,6 km [13, III, IV]. 

 

Tabela 5.58 Dane techniczne punktu prognostycznego Miastko [13, VII] 

Nazwa punktu: MIASTKO Główna linia kolejowa: 405 

Numer toru 9 11 19 23 

 

Położenie przy: placu placu rampie rampie 

Rodzaj rampy brak brak czołowo-boczna czołowo-boczna 

Powierzchnia 

[m2] 
338 338 400 400 

Dł. użyteczna  

toru [m] 
190 220 230 230 

Długość frontu 

ład. [m] 
175 150 45 5 

Uwagi: 
Brak oświetlenia, dane dla toru nr 11, 19, 23  

podane są w przybliżeniu 

 

 Kępice 

 

Kępice to kolejny po Miastku punkt prognostyczny leżący na linii 

kolejowej nr 405. Jest to niewielka stacja mijankowa położona 

w południowo-zachodniej części powiatu słupskiego. Oprócz dwóch torów 

mijankowych znajduje się tu kilka torów bocznych, które w większości są 

nieużywane. Eksploatowany jest tylko najbardziej wysunięty na wschód tor 

nr 5 oraz bocznica biegnące do tartaku i garbarni (część północna stacji). 

Obszerny plac ładunkowy w Kępicach jest utwardzony (betonowe płyty) 

i czasami wykorzystuje się go jako skład drewna. Przed wjazdem na stację 

od strony Szczecinka linię kolejową przecina droga wojewódzka nr 208. 

Z placu ładunkowego poprowadzona jest do niej ulica Składowa. Długość 

trasy dojazdu wynosi 0,4 km [13, III, IV]. 
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Tabela 5.59 Dane techniczne punktu prognostycznego Kępice [13, VII] 

Nazwa punktu: KĘPICE Główna linia kolejowa: 405 

Numer toru 5 

 

Położenie przy: placu 

Rodzaj rampy brak 

Powierzchnia [m2] 3 228 

Długość użyteczna 

toru [m] 
670 

Długość frontu 

ładunkowego [m] 
584 

Uwagi: Brak oświetlenia 

 

 

 Słonowice 

 

Ostatnim opisywanym punktem prognostycznym w województwie 

pomorskim jest niewielka stacja przelotowa w Słonowicach. Obiekt ten 

zlokalizowany jest na wschód od tytułowej miejscowości w odległości około 

1,6 km. Najbliższa droga krajowa/wojewódzka od stacji biegnie dopiero 

w odległości około 6,2 km - jest to trasa nr 21. Dojechać do niej można 

drogami gminnymi i powiatowymi, jadąc ciągle na wschód. Sieć kolejowa 

w Słonowicach składa się z 3 torów, z czego jeden jest torem głównym 

zasadniczym. Do obsługi składów towarowych służy obszerny plac 

ładunkowy po zachodniej stronie torowiska [III, IV]. 
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Tabela 5.60 Dane techniczne punktu prognostycznego Słonowice [VII] 

Nazwa punktu: SŁONOWICE Główna linia kolejowa: 405 

Numer toru brak danych 

 

Położenie przy: placu 

Rodzaj rampy brak 

Powierzchnia [m2] 3 000 

Długość użyteczna 

toru [m] 
400 

Długość frontu 

ładunkowego [m] 
180 

Uwagi: 

Brak informacji 

o sprawnym oświetleniu, 

dane podane  

w przybliżeniu 

 

 

  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; 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. 

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 euro; 24,12 euro  

i 12,35 euro [14]. 

Wisła - długość Wisły żeglownej wynosi 941,3 km, zerowy kilometr 

przyjmuje się przy ujściu rzeki Przemszy. Na terenie regionu pomorskiego 

droga wodna Wisły zarządzana jest w całości przez RZGW Gdańsk  

(od km 684 we Włocławku do Zatoki Gdańskiej). 
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Poszczególne odcinki drogi wodnej Wisły mają różne klasy żeglugowe: 

 od ujścia rzeki Tążyny do Nogatu (Biała Góra, 168,1 km) - klasa 

II –w tym ok. 27,8 km w województwie pomorskim + ok. 11,2 km 

graniczne; 

 od Białej Góry (rzeka Nogat) do Tczewa (22,4 km) - klasa II; 

 od Tczewa do granicy z morskimi wodami wewnętrznymi  

(32,7 km) -klasa III [14, VIII]. 

Od Torunia (718 km) do Portu Tczew (910 km) Wisła pozostaje w klasie 

II drogi wodnej (o znaczeniu regionalnym) spełniając wymagania co do 

szerokości 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 tylko 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, XII]. 

Od Tczewa (910 km) do ujścia do Zatoki Gdańskiej jest w klasie III 

drogi wodnej o znaczeniu regionalnym. Spełnia wymagania w zakresie 

szerokości szlaku żeglownego (40 m), minimalnego promienia łuków 

(500 m) oraz minimalnego prześwitu pod mostami ponad WWŻ (4,0 m). Nie 

spełnia parametrów klasy III w odniesieniu do głębokości tranzytowej [14]. 

Odcinkami głębokości w nurcie rzeki ograniczone są do 1,6 m,  

wobec wymaganych 1,8 m. Część budowli regulacyjnych ze względu na 

zniszczenia nie spełnia swych funkcji [14, XII]. 

Na Wiśle w regionie pomorskim znajdują się następujące porty 

rzeczne: 

 Port Korzeniewo - stracił znaczenie po wybudowaniu mostu pod 

Grabówkiem. W latach 2010-2013, w ciągu DK nr 90, w miejscu 

przeprawy promowej, budowany jest most. Po jego oddaniu port może 

być wykorzystywany do przeładunków kruszywa; 

 Port w Tczewie - po powstaniu portu w Gdyni stracił na znaczeniu 

i perspektywy rozwoju. Obecnie basen portowy i byłej stoczni 

rzecznej nie ma gospodarza i niszczeje; 

 Port Przegalina - niewielki port rzeczny obok śluzy Przegalina 

umożliwiającej żeglugę śródlądową między Martwą Wisłą 

i Przekopem Wisły. Basen portu i stoczni w Przegalinie nie ma dziś 

gospodarza gdyż Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego i jego 

warsztaty remontowe zostały zlikwidowane [14]. 

Poza tym przystań koło miejscowości Leszkowy może być 

potencjalnie korzystnym punktem wyładunku kruszywa wykorzystując 
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długie betonowe nabrzeże oraz dużą powierzchnią do składowania kruszywa 

na potrzeby budowy drogi S7, której trasa przebiega w pobliżu. 

Rzeka Nogat - długości 62 km (od 886,6 km Wisły) zaliczana jest do 

klasy II dróg wodnych o znaczeniu regionalnym. Głębokości tranzytowe są 

mniejsze od wymaganych dla klasy II i wynoszą ok. 1,6 m na odcinku 

skanalizowanym, na pozostałym odcinku ok. 1,4 m. Pozostałe parametry 

spełniają wymagania dla klasy II i wynoszą: szerokość szlaku żeglownego 

30 m, minimalny promień łuków 300 m oraz prześwity pod mostami 3,0 m 

ponad WWŻ [14, XII]. 

Na Nogacie leży port w Malborku – niewielki port rzeczny 

wybudowany w okresie międzywojennym, którego właścicielem jest 

przedsiębiorstwo Żegluga Bydgoska Sp. z o.o.. 

Powierzchnia placów składowych wynosi 3 200 m2 a powierzchni 

magazynowej 1 730 m2. 

Rzeka Martwa Wisła - ma długość 11,5 km od Wisły w Przegalinie do 

granicy morskich wód zewnętrznych (Wisła - Górki Wschodnie). Jest 

zakwalifikowana do klasy drogi wodnej Vb. Głębokości tranzytowe z reguły 

spełniają wymagania dla klasy Vb i wynoszą około 2,8 m, lokalnie 

ograniczenia do 2,5 m. W km 0,55 znajduje się śluza Południowa 

w Przegalinie [14, XII]. 

Rzeka Szkarpawa - długości 25,4 km od Wisły do ujścia do Zalewu 

Wiślanego, zachowuje parametry dla głębokości tranzytowej drogi wodnej II 

klasy. Utrudnienia w żegludze śródlądowej na rzece Szkarpawa stanowią 

mosty w Drewnicy i Rybinie - mosty zwodzone otwierane w określonych 

godzinach a nie w miarę potrzeb. Ponadto w Rybinie drugi most, kolejowy 

obrotowy, otwierany jest ręcznie (bardzo wolno) [14, XII]. 

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 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 [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 
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(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]. 

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. 

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. 

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. Podstawowym przedmiotem jej działalności 

są usługi transportowe i hydrotechniczne, wydobycie i sprzedaż kruszyw 

budowlanych oraz przewozy pasażerskie. 

Port Gdańsk składa się z dwóch wyodrębnionych obszarów: portu 

wewnętrznego wzdłuż Martwej Wisły i kanału portowego oraz portu 

zewnętrznego. Port Gdańsk jest portem niezamarzającym. Odgrywa 

znaczącą rolę jako ogniwo Transeuropejskiego Korytarza Transportowego 

nr VI łączącego kraje skandynawskie z Południowo-Wschodnią Europą. Do 

portu w Gdańsku dojazd zapewnia droga krajowa nr 91, linie kolejowe 

dalekobieżne nr 9, 202 wraz z bezpośrednimi szlakami do portu nr 226, 227 

i 249 [X]. 

W porcie wewnętrznym wśród specjalistycznych terminali i baz znajduje 

się m.in. baza do obsługi siarki oraz innych ładunków masowych. Pozostałe 

nabrzeża mają uniwersalny charakter i umożliwiają przeładunek drobnicy 

jak i różnych towarów masowych. 

Powierzchnia terenów portowych wynosi 652 ha, w tym powierzchnia 

akwenów 412,56 ha. Całkowita długość nabrzeży wynosi 23,7 km 

a powierzchnia składowa 549 525 m2. Maksymalne zanurzenie w porcie 

wewnętrznym wynosi 10,2 m a w zewnętrznym 15,0 m [X]. 

Z punktu widzenia niniejszego opracowania na uwagę zasługują przede 

wszystkim nabrzeża obsługujące tzw. pozostałe ładunki masowe: 

 Nabrzeże Obrońców Poczty Polskiej - na nabrzeżu tym realizowane są 

przeładunki towarów masowych suchych i płynnych, m. in. kruszyw. 
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Usługi świadczy Przedsiębiorstwo Przeładunkowo - Usługowe Siark-

Port Sp. z o.o.. Długość nabrzeża wynosi 275 m, place składowe mają 

powierzchnię 20 000 m2. Może ono obsługiwać statki o długości do 

225 m i maksymalnym zanurzeniu 10,2 m; 

 Nabrzeża Basenu Górniczego (trzy) charakteryzujące się 

uniwersalnością. Oprócz węgla i drobnicy przeładowuje się na nich 

m.in. zboża, kruszywa, rudę żelaza, nawozy. Parametry 

eksploatacyjne Basenu Górniczego są następujące: 

Długość nabrzeży wynosi: Węglowe - 780 m; Rudowe - 695 m; 

Administracyjne - 125 m; place składowe mają powierzchnie: Rudowe -  

34 610 m2, Administracyjne - 8 301 m2, natomiast zasobnie odpowiednio: 

Węglowe - 12 583 m2, Rudowe - 5 093 m2. 

Może ono obsługiwać statki o długości do 225 m i maksymalnym 

zanurzeniu wynoszącemu odpowiednio: Węglowe - 9,1 m, Rudowe - 

10,2 m, Administracyjne - 5 m [X]. 

 

Tabela 5.61 Barki wchodzące do portów morskich w 2006 roku [4] 
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Gdańsk 

do ładunków suchych 

ogółem 
82 148,6 44,7 235,9 1811,9 545,2 2877,3 

w tym do ładunków 

suchych z ładunkiem 
11 16,9 5,0 30,3 1536,4 458,9 2758,6 

Gdynia 

do ładunków suchych 

ogółem 
35 48,0 15,3 95,2 1370,9 437,4 2720,9 

w tym do ładunków 

suchych z ładunkiem 
14 10,1 4,2 19,5 719,3 301,9 1392,2 
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Port Gdynia charakteryzuje się bardzo korzystnymi warunkami 

nawigacyjnymi. Półwysep Helski stanowi naturalną osłonę dla statków na 

redzie, zewnętrzny falochron 2,5 km długości oraz wejście do portu 

o szerokości 150 m i głębokości 14 m sprawiają, iż port jest łatwo dostępny 

od strony morza. Port Gdynia jest niezamarzającym portem, w którym nie 

występują pływy. Powierzchnia portu wynosi 755,4 ha, długość nabrzeży 

17 700 metrów, w tym ponad 11 000 metrów do operacji przeładunkowych. 

Dojazd do portu w Gdyni zapewniają drogi krajowe nr 6 i S6 oraz 

połączenia kolejowe liniami nr 201, 202 i 228 [XI]. 

Do małych portów morskich, potencjalnie użytecznych jako punkty 

przeładunkowe, należą: 

Port w Ustce - w porcie wewnętrznym są 4 baseny z 11 betonowymi 

nabrzeżami łącznej długości 3 400 m. Część z nich posiada bocznice 

kolejowe (od linii 405). Główny tor wodny ma 28 m szerokości 

a maksymalne wymiary wpływających statków wynoszą: 58 m długości, 

11,5 m szerokości i 4,5 m zanurzenia [XIV]. 

Basen Węglowy ma wymiary 110 x 55 m i głębokość 5,5 m, Basen 

Osadowy głębokość 6,5 m, Basen Budowlany i Zimowy (głębokość 5,5 m) 

służą głównie łodziom rybackim. 

Port Łeba u ujścia rzeki Łeby ma charakter głównie rybacki (Basen 

Rybacki) i rekreacyjny (Basen Gospodarczy – dla jachtów). Łączna długość 

12 nabrzeży wynosi blisko 2 500 m, głębokość waha się od 3 do 4 metrów, 

przy czym wśród najgłębszych są jednocześnie najdłuższe Nabrzeża 

Spółdzielcze (z chłodnią i wytwórnią lodu) i Stoczniowe. Do portu dochodzą 

bocznice od linii kolejowej nr 229 [XIV]. 

Natomiast z innych portów istotny (choć tuż poza granicą regionu) jest 

port w Elblągu położony u ujścia rzeki Elbląg do Zalewu Wiślanego. Jego 

znaczenie dla regionu wynika z roli, jaką odgrywa w perspektywicznym 

odrodzeniu roli żeglugowej Nogatu łączącego Wisłę z Zalewem Wiślanym. 

Obsługuje żeglugę zalewową i bałtycką żeglugę przybrzeżną a dojazd do 

portu zapewniają drogi krajowe nr 7 i 22 oraz linie kolejowe. Port ma 470 ha 

powierzchni, 2,5 km nabrzeży, 5 basenów portowych, głębokość toru 

wodnego waha się od 1,8 m do 2,5 m i przyjmuje statki do 90 m długości, 

16 m szerokości i zanurzeniu do 2,2 m. Ogólny terminal cargo ma 

2 nabrzeża po 90 m i głębokość 3,8 m. Powierzchnia składowa wynosi 

30 000 m2. Nabrzeże elektrowni ma 250 m długości i 2,5 m głębokości. 

Funkcjonowanie portu ogranicza zamarzanie Zalewu Wiślanego na około 

100 dni [14, XIV]. 

Wszystkie zidentyfikowane obiekty z podstawowymi danymi 

zestawione są w tab. 5.62. 
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Tabela 5.62 Wykaz portów i przystani w woj. pomorskim [14, VIII] 

Nazwa portu/przystani Powiat Transport Uwagi 

Najbliższa 

droga 

DK/DW 

Długość trasy 

dojazdu do 

drogi DK/DW 

[km] 

Biała Góra sztumski rzeczny przystań położona jest przy rozejściu rzeki Nogat od Wisły 605 0,1 

Chałupy pucki morski kurort nadmorski - głębokość zanurzenia 1,2 m 216 0,1 

Gdańsk - Nowy Port m. Gdańsk rzeczno-morski 
jeden z największych portów w Polsce,  

połączenie z siecią drogową i kolejową 
91 0,1 

Gdańsk - Port Północny m. Gdańsk rzeczno-morski 
jeden z największych portów w Polsce,  

połączenie z siecią drogową i kolejową 
7 5,3 

Gdańsk - Stocznia m. Gdańsk rzeczno-morski największa stocznia w Polsce 91 1,7 

Gdynia m. Gdynia morski 
drugi co do wielkości port w województwie  

- połączenie z siecią drogową i kolejową 
468 4,0 

Górki Wsch. m. Gdańsk rzeczny mała przystań położona przy rozejściu Martwej Wisły i Wisły Śmiałej 501 2,2 

Górki Zach. m. Gdańsk rzeczny przystań i stocznia położona na brzegu Martwej Wisły 7 8,3 

Hel pucki morski maksymalna głębokość/zanurzenie – 8/6 m 216 1,4 

Jastarnia pucki morski maksymalna głębokość/zanurzenie – 5/3,8 m 216 0,3 

Kąty Rybackie nowodworski morski 
położony nad Zalewem Wiślanym, 4 nabrzeża,  

maksymalna głębokość/zanurzenie – 2/1,5m  
501 0,1 

Korzeniewo kwidzyński rzeczny największy port rzeczny na odcinku Grudziądz - Tczew 90 0,3 

Krynica Morska nowodworski morski położony nad Zalewem Wiślanym, , maksymalna głębokość: 1,5-2 m 501 0,2 

Kuźnica pucki morski morski port rybacki zmodernizowany w ostatnim okresie 216 0,2 

Leszkowy gdański rzeczny betonowa przystań na Wiśle (załadunek wikliny) 7 4,7 

Łeba lęborski morski 12 nabrzeży, maksymalna głębokość/zanurzenie – 4/2,5 m 214 0,4 

Malbork - Port malborski rzeczny największy port rzeczny na rzece Nogat 22 1,4 

Malbork - Przystań malborski rzeczny niewielka przystań zlokalizowana przed portem od strony Wisły 55 0,1 

Uwaga: Ciąg dalszy tabeli na następnej stronie 
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Ciąg dalszy tabeli 5.62 "Wykaz portów i przystani w woj. pomorskim" 

Nazwa portu/przystani Powiat Transport Uwagi 

Najbliższa 

droga 

DK/DW 

Długość trasy 

dojazdu do 

drogi DK/DW 

[km] 

Osłonino pucki morski nadmorska przystań rybacko-żeglugowa 216 6,3 

Osłonka nowodworski rzeczny mała przystań położona nad Szkarpawą 502 8,0 

Piaski nowodworski morski 
najbardziej wysunięty na północny-wschód port morski  

nad Zalewem Wiślanym 
501 0,1 

Przegalina m. Gdańsk rzeczny port lodołamaczy i stocznia remontowa 7 6,6 

Puck pucki morski maksymalna głębokość/zanurzenie – 3,5/2,8 m 216 1,8 

Rąbka słupski morski przystań położona nad jeziorem Łebsko 214 3,0 

Rewa pucki morski marina morska 101 4,5 

Rowy słupski morski położony przy ujściu Łupawy, maksymalna głębokość -2 m 213 18,2 

Rybina nowodworski rzeczny przystań położona przy rozwidleniu Wisły Królewieckiej od Szkarpawy 502 0,1 

Rzucewo pucki morski mała przystań morska 216 7,4 

Sopot m. Sopot morski kurort turystyczny 468 1,8 

Swarzewo pucki morski marina morska 216 0,6 

Świbno m. Gdańsk rzeczny niewielki port położony przy ujściu Wisły do Zatoki Gdańskiej 501 0,1 

Tczew - Przystań tczewski rzeczny 
przystań rzeczna położona przed stocznią/portem w Tczewie  

od strony południowej 
91 2,0 

Tczew -Stocznia tczewski rzeczny 
Funkcjonowała w tym miejscu Stocznia "Wisła",  

teren poszedł pod licytację 
91 2,1 

Ustka słupski morski Port leży przy ujściu Słupi do Bałtyku,  maksymalna głębokość -6 m 203 0,9 

Wiślinka m. Gdańsk rzeczny niewielki port  rybacki przy rozwidleniu Wisły Śmiałej od Wiły Martwej 501 2,2 

Wiślinka "Galeon" gdański rzeczny 
przystań stoczni i mariny "Galeon"  

(dawna przystań dla hałdy fosfogipsów) 
501 4,0 

Władysławowo pucki morski 6 nabrzeży, maksymalna głębokość/zanurzenie – 6/4 m 216 1,0 
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6. Pokrycie zapotrzebowania w surowce skalne względem inwestycji 

 

6.1. Produkcja kruszywa naturalnego i łamanego w woj. pomorskim 

 

Według staniu bilansu surowców mineralnych Polski (stan na koniec 

2010 roku) na terenie województwa pomorskiego działało 113 zakładów 

górniczych wydobywających kruszywo piaskowo-żwirowe. Roczna skala 

wydobycia przedstawiała się następująco: 

 w 13 kopalniach powyżej 300 tys. ton na rok; 

 w 24 kopalniach od 51 do 300 tys. ton na rok; 

 w 76 kopalniach do 50 tys. ton na rok [20]. 

Wśród wszystkich wymienionych zakładów ponad 1/3 (67%) stanowiły 

małe kopalnie zaopatrujące rynek lokalny. Poza tym uzupełnieniem 

czynnych przedsiębiorstw górniczych wydobywających kruszywo naturalne 

są dodatkowe 41 złóż, na których prowadzona jest okresowa eksploatacja. 

Łącznie ze wszystkich złóż w 2010 roku wydobyto ponad 13 mln ton 

surowca mineralnego. Wynik ten w porównaniu do zasobów (rozdział 2.1) 

i relacji do innych województw jest wysoki i plasuje region pomorski na 

piątym miejscu. Lepszy wynik miało tylko województwo: mazowieckie, 

dolnośląskie i warmińsko-mazurskie. Ponadto na Pomorzu udział krajowy 

w wydobyciu wahał się od 5 do ponad 8% w latach 2001-2010. Tendencja 

wzrostowa produkcji kruszywa piaskowo-żwirowego w regionie 

spowodowana była prawdopodobnie zwiększającym się popytem na 

wysokojakościowe żwiry klasyfikowane ze strony odbiorców 

w województwach centralnych, które posiadają niedobór złóż żwirowych 

oraz ostatnich inwestycji przeprowadzonych w ramach organizacji Euro 

2012 i budowy autostrady A1, drogi S6 oraz S7 [6]. 

Wiodącą pozycję w produkcji asortymentu żwirowo-piaskowego 

w województwie pomorskim zajmuje jedna duża firma - Lafarge Kruszywa 

i Beton Sp. z o.o. Obecnie eksploatuje ona 2 złoża - Gliśno 2 i Ostrowite, 

z których w ostatnim czasie (w 2010 roku) wydobyła prawie 3,4 mln ton 

kruszywa naturalnego. Jej łączny udział w produkcji tego surowca 

w regionie pomorskim przekracza prawie 25%. Następnym wyróżniającym 

się zakładem górniczym posiadającym w województwie prawie 13% udział 

w wydobyciu są Kruszywa Polskie Sp. z o.o.. Przedsiębiorstwo to 

w 2010 roku z trzech złóż znajdujących się na Pomorzu wydobyło prawie 

1,8 mln ton piasku i żwiru. W kolejnych pięciu firmach odnotowano 

produkcję na poziomie od 0,5 do 1 mln ton. Są to następujące  

spółki: Polgravel Sp. z o.o., Cemex Polska Sp. z o.o., Wakoz Sp z o.o., 

Przedsiebiorstwo Wielobranżowe "Rolmag" Sp. z o.o. oraz Przedsiębiorstwo 
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Robót Inżynieryjno-Drogowych "Krężel" Sp. z o.o.. Ich udziały w skali 

regionu nie przekraczają 7% i mieszczą się w przedziale od 4,5-6,2% 

(łącznie dla województwa 26%). Udziały trzynastu kolejnych firm 

w rankingu producentów kruszywa naturalnego w województwie pomorskim 

sięgają 1-4% i wydobyciem wahającym się od 143 do 498 tys. ton 

w 2010 roku. W pozostałych kopalniach ilość wyprodukowanego surowca 

mineralnego była zdecydowanie mniejsza (<140 tys. ton na rok) 

i charakteryzowała się dużą zmiennością w poszczególnych latach [6, 20, I]. 

Porównując wielkość wydobycia kruszyw naturalnych w województwie 

pomorskim (ponad 13,2 mln ton w 2010 r.) z danymi oficjalnie podawanymi 

przez Główny Urząd Statystyczny na temat ich produkcji (ponad  

5,1 mln ton), można zaobserwować znaczącą różnicę. Informacje te  

odnoszą się tylko do wydobycia z dużych zakładów i dotyczą podaży 

żwirów, piasku klasyfikowanego i mieszanek klasyfikowanych. Dostawy 

kruszywa żwirowo-piaskowego od małych producentów w regionie 

pomorskim, szacuje się w ostatnich latach na ponad 50% łącznej  

produkcji kruszyw żwirowo-piaskowych. Rzeczywista wielkość produkcji 

kruszywa musiała w związku z tym zostać oszacowana i wynosi prawie  

11-12 mln ton na rok [6, 20]. 

Odnosząc się do roku 2009 asortyment produkcji kruszyw naturalnych 

oszacowany na podstawie wydobycia, punktu piaskowego oraz wyposażenia 

technicznego poszczególnych zakładów przedstawiono w tabeli 6.1 i na 

rysunku 6.1. 
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Rys. 6.1 Udział asortymentów żwirowo-piaskowych w łącznej produkcji 

kruszyw w województwie pomorskim w 2009 roku [6] 

 

Analizując oszacowane dane można zaobserwować różnicę w ilości 

wydobytego surowca mineralnego (12,1 mln ton w 2009 roku) a łączną 
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wielkością oferowanych produktów (około 0,4 mln ton). Niezgodność ta 

wynika ze strat przeróbczych, które ogólnie dla całej Polski szacuje się na  

6-7 mln ton/rok. Największą grupę asortymentową w regionie pomorskim 

stanowią piaski wzbogacone (prawie 34%), których udział w skali kraju 

wynosi ok. 9%. Kolejnymi pod względem ilości oferowanego asortymentu 

są żwiry (ponad 25%), piaski surowe z domieszką żwirów oraz piaski 

zwykłe (około 15 - 16%). Mniejszą ilość, choć znaczący i największy udział 

w skali kraju stanowią pospółki (odpowiednio 2% dla województwa i 18% 

dla kraju). Poza tym najmniejsze znaczenie w kraju spośród wszystkich 

oferowanych produktów mają piaski z domieszką żwirów - ok. 3%. 

 

Tabela 6.1 Wielkość i udział krajowy poszczególnych produktów 

w województwie pomorskim w 2009 roku [6] 

Rodzaj oferowanego produktu 
Produkcja Udział w produkcji krajowej  

[tys. ton] [%] 

Piasek surowy (zwykły) 1 859 6,4 

Piasek surowy z domieszką żwirów 1 782 9,8 

Pospółki 942 18,0 

Żwiry 2 953 9,0 

Mieszanki klasyfikowane 238 4,3 

Piasek klasyfikowany (wzbogacony) 3 930 9,0 

SUMA: 11 704 

 

Jeśli chodzi o kamienie łamane i boczne to na terenie województwa 

pomorskiego występują dwa złoża głazów narzutowych (Czechy  

- Domatowo z zasobami 134 tys. ton i Bukowa Góra bez podanych 

zasobów). Obecnie są one nie eksploatowane (złoża zaniechane - Z). 

Podawana przez Główny Urząd Statystyczny łączna produkcja kruszyw 

łamanych w regionie pomorskim jest niewielka i utrzymuje się w ostatnich 

latach na poziomie od 100 do 250 tys. ton na rok, co stanowi ok. 0,3 - 0,5% 

krajowej podaży. Głównym źródłem kruszyw łamanych prawdopodobnie są 

nad wymiarowe ziarna, które rozdrabnia się w zakładach przeróbczych 

znajdujących się na terenie kopalń wydobywających piaski i żwiry [6, 20]. 

 

6.2. Ocena obecnego zapotrzebowania na kruszywa naturalne i łamane 

 

Urzędy statystyczne (w szczególności GUS) nie notują w żadnej formie 

wielkości zużycia kruszywa naturalnego w jednostkach wojewódzkich. 

W celu oszacowania zużycia kruszyw żwirowo-piaskowych w regionie 

pomorskim, niezbędne jest posłużenie się wskaźnikami pośrednimi. Jednym 
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z nich jest udział regionu pomorskiego w kubaturze wybudowanych 

budynków, gdzie zużywana jest duża ilość betonu towarowego i wyrobów 

betonowych [XIII]. 

Z danych zaczerpniętych z Głównego Urzędu Statystycznego (rys. 6.2) 

wynika, że w województwie pomorskim w latach 2004-2009 udział kubatury 

oddawanych do użytku nowych budynków utrzymywał się na stałym 

poziomie - od 5,9% odnotowanych w 2004 i 2009 roku do 6,3% w 2005 

i 2007 roku. Jedyny znaczący wzrost zaobserwowano dopiero w 2010 roku. 

Udział wtedy wzrósł do maksymalnej wartości 6,5% (wzrost w porównaniu 

do poprzedniego roku wynosił 0,6%). Średni udział w kubaturze 

wybudowanych budynków dla regionu pomorskiego w odniesieniu do 

pozostałych województw jest stosunkowo duży i wynosi 6,1%. Podobną 

wartością charakteryzuje się Łódzkie (6,6%), które zajmuje 6 pozycję 

w kraju. Dla porównania zdecydowanym liderem jest województwo 

mazowieckie, którego średni udział przekracza 19,4%, natomiast najniższy 

ma województwo opolskie - 1,6%. Poza tym warto wspomnieć również 

o tym, iż prawie 4% udziału ze wszystkich aglomeracji w Polsce posiada 

Trójmiasto - 6 lokata w skali kraju [6]. 
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Rys. 6.2 Udział procentowy województw w kubaturze wybudowanych 

budynków w latach 2004-2010 [6] 

 

Kolejnym możliwym do zastosowania wskaźnikiem informującym 

o regionalnej strukturze zużycia kruszywa naturalnego, są dane dotyczące 

wielkości produkcji betonu towarowego w omawianym regionie. Należy 

jednak podkreślić, że dane te nie są pełne, ponieważ GUS nie rejestruje 
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takich informacji od przedsiębiorców zatrudniających mniej niż 

10 pracowników. W tej sytuacji pominięte zostają firmy, które posiadają 

jeden węzeł betoniarski. Szacuje się jednak, że udział takich małych firm 

w produkcji jest niewielki i sięga 10-20% zależnie od danego regionu [XIII]. 
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Rys. 6.3 Udział procentowy województw w produkcji betonu towarowego 

i wyrobów betonowych [6] 

 

Z analizy powyższego rysunku wnika, że średni udział większych 

przedsiębiorstw w produkcji betonu towarowego w latach 2004-1010 

w województwie pomorskim wyniósł 8,2% i był jednym z pięciu 

najwyższych wartości w kraju. (np. województwo dolnośląskie będące przed 

opisywanym regionem posiadało 9%). Poza tym w 2004 roku Pomorze 

charakteryzowało się prawie identycznym (różnica zaledwie 0,2%) 

wskaźnikiem, co dominujące województwo Mazowieckie. Dla porównania 

tak jak w poprzednim przypadku zdecydowanym liderem jest województwo 

mazowieckie - 13,8% zaś najmniejsze udziały posiada region opolski - 2,3%. 

Śledząc natomiast kształtowanie się udziałów regionu pomorskiego 

w poszczególnych latach zaobserwować można wyraźny spadek 

zapoczątkowany w 2006 roku osiągający minimum w 2008 roku (7,4%) 

i nagły od tego momentu wzrost do maksymalnej warności 9,2%  

w 2010 roku. Prawdopodobnie powodem nagłych zmian udziałów a zarazem 

zapotrzebowania na beton towarowy było rozpoczęcie nowych inwestycji 

drogowych (Obwodnica Słupska - droga S6 i Południowa Obwodnica 

Gdańska - droga S7). 
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Analiza udziału województwa pomorskiego w kubaturze 

wybudowanych budynków oraz w produkcji betonu towarowego  

pozwala, w sposób szacunkowy, określić udział tego regionu w zużyciu 

kruszywa naturalnego, a w szczególności żwirów, mieszanek i pospółek  

(piaski zużywane są w większości do innych celów). Wartość tą 

oszacowano, jako średnią pomiędzy udziałem województwa w kubaturze 

wybudowanych budynków oraz udziałem w produkcji betonu towarowego. 

Z przedstawionych na wykresie 6.4 wyników zapotrzebowanie na żwiry, 

mieszanki i pospółki wzrosło w ostatnich latach dwukrotnie. (z 2 mln ton 

odnotowanych w 2004 roku do 4 mln ton w 2010 roku). Dwa 

charakterystyczne maksima odnotowane w 2007 i 2010 roku odzwierciedlają 

rozpoczęte inwestycje drogowe - budowę autostrady A1 oraz modernizację 

drogi S6 i S7. 
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Rys. 6.4 Szacunkowe zużycie i saldo końcowe kruszywa naturalnego  

w woj. pomorskim [6] 

 

Jeśli chodzi o relację pomiędzy popytem i podażą na kruszywa naturalne 

to jest ona zróżnicowana na terenie wszystkich regionów w Polsce. 

Województwo pomorskie obok zachodniopomorskiego w ostatnich latach 

(2007 - 2010) dołączyło do regionów o największej podaży (Małopolska, 

Podlasie, Dolny Śląsk, Mazowsze, Warmia i Mazury). Ponadto 

charakteryzuje się ono wyraźnymi nadwyżkami podaży nad popytem 

(rys. 6.4). Wartości te najpierw były "pod kreską" do 2006 roku  
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(-0,4 mln ton) a następnie wzrosły do poziomu dodatniego wahając się 

pomiędzy 0,1 - 1,0 mln ton. Nadwyżki w produkcji żwirów niższej klasy 

i częściowo mieszanki poza sprzedażą na rynku lokalnym województwa 

pomorskiego znajdują zbyt na rynkach sąsiednich regionów  

(np. województwo kujawsko-pomorskie). Ponadto najwyższej klasy żwiry 

bywają dostarczane tradycyjnie transportem kolejowym na znaczne 

odległości rzędu 250-350 km. 

Kruszywo łamane, podobnie jak piaski i żwiry, nie jest przez żaden 

urząd statystyczny rejestrowane, jeśli chodzi o zużycie w danym regionie 

Polski. Aby oszacować to zapotrzebowanie należy się posłużyć kolejnymi 

wskaźnikami pośrednimi. Jednym z nich jest udział opisywanego regionu 

w wartości produkcji budowlano-montażowej w zakresie budownictwa 

infrastrukturalnego, gdzie odnotowuje się duże zapotrzebowanie na surowce 

drogowe i budowlane. 
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Rys. 6.5 Udział procentowy województw w wartości produkcji  

budowlano-montażowej w zakresie budownictwa infrastrukturalnego [6] 

 

Z analizy danych zaczerpniętych z Głównego Urzędu Statystycznego za 

lata 2004-2010 (rys. 6.5) wynika, że w regionie pomorskim utrzymywał się 

zróżnicowany udział w wartości robót o charakterze inwestycyjnym.  

Od 2004 do 2007 stopniowo on wzrastał osiągając wartość 8,4%  

a następnie utrzymywał się na stały poziomie 7,9-8,3%. Odnotowany  

wzrost prawdopodobnie związany był z modernizacją i budową dróg 

krajowych (np. autostrada A1 oraz drogi krajowe S6 i S7). Średni udział 

w skali kraju wynosi 7,3% i plasuje region pomorski w pierwszej dziesiątce 
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obok takich województw jak łódzkie czy małopolskie. Dla porównania 

danych z pozostałymi województwami zdecydowanym liderem (tak  

jak w przypadku kruszywa naturalnego) jest Mazowsze, natomiast 

najmniejszym udziałem w produkcji (nieprzekraczającym 2%) 

charakteryzuje się województwo opolskie. 

Jeśli chodzi o szacunkowe zużycie kruszywa łamanego w regionie 

pomorskim (rys. 6.6) to wzrosło ono 3,5 razy w ostatnich latach z wartości 

1,5 mln ton w 2004 roku do 5,3 mln ton w 2010 roku. Średnie wykorzystanie 

surowca mineralnego wynosi 3,5 mln ton na rok i jest średnie w porównaniu 

do pozostałych województw. 
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Rys. 6.6 Szacunkowe zużycie i saldo końcowe kruszywa łamanego 

i blocznego w woj. pomorskim [6] 

 

Jeśli chodzi o relacje pomiędzy popytem i podażą na kruszywa łamane 

to jest ona zróżnicowana. W Polsce północnej brakuje niezbędnego surowca 

skalnego, natomiast w południowej skupiają się główne bazy zasobowe 

i produkcyjne. Największą podaż mają województwa dolnośląskie, 

małopolskie i świętokrzyskie. Pomorskie należy do aż 10 regionów, 

w których odnotowuje się deficyt kruszyw łamanych na rynkach 

regionalnych. Brak znaczących źródeł (czynnych złóż) do produkcji kruszyw 

drogowych i budowlanych w opisywanym regionie powoduje konieczność 

dostaw głównie z trzech wymienionych jednostek administracyjnych. 

W przypadku odległości transportowych do 150-200 km dominuje transport 
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samochodowy a dla wartości wyższych sięgających nawet 500 km bardziej 

opłacalny staje się transport kolejowy. Ponadto ze względu na stosunkowo 

wysoki koszt transportu dużą rolę odgrywa również importowany materiał 

skalny ze Skandynawii (1,0-1,6 mln ton na rok). Import kruszywa zza 

Bałtyku stale rośnie i prawdopodobnie przekracza 30% popytu, podczas gdy 

w skali kraju sięga 5% [6]. 

 

7. Działania strategiczne 

 

  7.1. Prognoza wydobycia i zapotrzebowania kruszywa naturalnego 

i łamanego w regionie pomorskim na lata 2013-2020 

 

Podstawą do oszacowania przyszłego zapotrzebowania na kruszywa 

łamane i piaskowo-żwirowe na celu budownictwa infrastrukturalnego 

w województwie 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" 

[22] oraz późniejszych zmian [21] w regionie pomorskim zaplanowane do 

budowy zostaną następujące drogi krajowe: 

 Zadania inwestycyjne, których realizacja rozpocznie się do 2013 roku: 

 Budowa drogi S-7 Olsztynek (A-1) - Elbląg (S-22), finalizowanie 

rozpoczętej budowy Południowej Obwodnicy Gdańska na odcinku: 

węzeł Południowy (S-6) do węzeł Koszwały (droga krajowa nr 7). 

Długość planowanej inwestycji to około 17,9 km; 

 Rozbudowa węzła OT (S-6) z ulicą Kartuską (droga krajowa nr 7) 

w Gdańsku - węzeł Karczemki (przebudowa około 0,8 km drogi); 

 Budowa mostu przez rzekę Wisłę koło Kwidzynia wraz 

z dojazdami w ciągu drogi krajowej nr 90. W wyniki 

przeprowadzonej inwestycji powstanie 11,9 km szybkiej trasy. 

 Zadania priorytetowe, których realizacja może zostać rozpoczęta do 

2013 roku: 

 Budowa drogi S-6 na odcinku Słupsk-Lębork (długość ok. 40 km); 

 Budowa drogi S-6 - tzw. Trasa Kaszubska na odcinku Lębork - 

Obwodnica Trójmiejska (długość około 69 km); 

 Budowa drogi S-7 Gdańsk (A-1) - Olsztynek (S-51) na odcinku 

Koszwały (droga nr 7, węzeł Koszwały) - Elbląg (z węzłem 

Kazimierzowo). Na terenie województwa pomorskiego powstanie 

odcinek o długości około 30,0 km, zaś długości całkowita 

inwestycji drogowej to 41,5 km; 
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 Zadania, których realizacja przewidywana jest po roku 2013: 

 Budowa drogi S-6 na odcinku od S3 (Goleniów) - Koszalin - 

Słupsk (węzeł Redzikowo). Na terenie województwa pomorskiego 

zmodernizowany zostanie niewielki fragment drogi - około 9 km 

z ponad 162 km; 

 Budowa obwodnicy miasta Kościerzyna w ciągu drogi krajowej 

nr 20 (Stargard Szczeciński - Gdynia). Planowana obwodnica ma 

mieć długość około 11,0 km; 

 Budowa obwodnicy miasta Malbork w ciągu drogi krajowej nr 22 

(granica państwa - Gorzów Wielkopolski - Grzechotki - granica 

państwa). Długość planowanego obejścia to około 11,9 km; 

 Budowa obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej na parametrach drogi 

ekspresowej. Wybrany w marcu tego roku (2013) przebieg 

wariantu Ia będzie miał długość ok. 32,7 km, natomiast obwodnica 

Żukowa (również wariant Ia) - 7,7 km; 

 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 pomorskim oszacowano na podstawie zebranych 

danych dotyczących produkcji od 2001 do 2012 roku włącznie oraz 

prognozy, jaką zaproponował A. Kabziński na lata 2012-2020 [źródło 9]. 

Analizując zebrane dane z lat 2001-2012 oszacowano średni udział 

województwa pomorskiego w krajowej produkcji kruszywa naturalnego, 

który wyniósł około 6,4%. Podana wartość średnia nie jest w żaden sposób 

zawyżona ani zaniżona - coroczny dział wahał się w mały przedziale 

skalowym (od 5,0% do 8,6%) dzięki czemu jest obarczony małym błędem 

statystycznym. Największe udziały (powyżej 8%) regionu pomorskiego 
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w produkcji kruszywa naturalnego (piaski i żwiry) odnotowano w latach  

2009-2010 a najmniejsze (poniżej 6 %) w 2003, 2005 i 2011 roku. 

Kolejny etap prognozy polegał na skonfrontowaniu otrzymanej średniej 

z danymi, jakie zaproponował w swojej krajowej prognozie A. Kabziński 

[9]. Otrzymane wartości pozwoliły określić przyszłą produkcję  

kruszywa piaskowo-żwirowego w regionie pomorskim na lata 2013-2020. 

Otrzymane dane przedstawiono na poniższej ilustracji: 
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Rys. 7.1 Dotychczasowe i prognozowane wydobycie kruszywa naturalnego 

w woj. pomorskim na lata 2013-2020 [obliczono na podstawie 9] 

 

Prognozowane na lata 2013-2020 wydobycie kruszywa naturalnego 

w województwie pomorskim będzie kontynuowane stopniowym spadkiem 

obserwowanym od 2010 roku i osiągnie swoje minimum w 2013 i 2014 roku 

na poziomie około 9,48 mln ton na rok. Po tym okresie produkcja piaskowo-

żwirowa w regionie zacznie się stabilizować na poziomie 9,80-10,14 mln ton 

i stan taki utrzyma się prawdopodobnie do końca 2020 roku. Dodatkowo 

analizują przebieg linii trendu nie wyklucza się małych wahań w latach 

2015-2020 i ostatecznego minimalnego wzrostu w ostatnim rozpatrywanym 

roku. 

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 [6]. 

Według informacji za lata 2004-2010 procentowy udział żwirów, mieszanek 



 

197 

i pospółki w całkowitym wydobyciu był przybliżony i wahał się od 30,9% 

do 37,5%. Przyjmując średnią, (około 35,0%) jako wartość bazową 

obliczono prognozowaną produkcję niezbędnego asortymentu 

wykorzystywanego w przemyśle betonowym. Otrzymane dane dodatkowo 

pomniejszono lub powiększono o 7,0% zgodnie z zaproponowanym 

scenariuszem gospodarczym. Otrzymane dane dla wszystkich trzech 

scenariuszy przystawiono na poniższym rysunku: 
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Rys. 7.2 Dotychczasowa i prognozowana produkcja żwirów mieszanek 

i pospółki na lata 2011-2020 [obliczono na podstawie 6] 

 

Regionalny rozkład prognozowanego zapotrzebowania na kruszywo 

naturalne w przemyśle betonowym według przyjętych scenariuszy 

gospodarczych kraju jest zróżnicowany (rys. 7.3). Zależy on od wielu 

czynników, ale przede wszystkim od ilości planowanych inwestycji 

infrastrukturalnych oraz zamożności danego województwa. Największe 

zapotrzebowanie na kruszywo naturalne wykorzystywane w przemyśle 

betonowym szacunkowo wystąpi w województwie mazowieckim (od 7,4 do 

9,0 mln ton) oraz śląskim (5,5-6,5 mln ton). Ważną rolę w zapotrzebowaniu 

odgrywa również Wielkopolska, Małopolska, Dolny Śląsk oraz region 

łódzki. Region pomorski wraz z kujawsko-pomorskim należy do grupy 

województw o średnim popycie na piaski i żwiry - udział krajowy waha się 

na poziomie 4,5-6,0% a wartości są mniejsze od 3 mln to na rok (rys. 7.3). 
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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) [7] 
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Analizując poszczególne okresy oraz warianty gospodarcze (rys. 7.3) 

można zaobserwować, iż popyt na mieszanki i żwiry w rozpatrywanym 

regionie od przyjętego scenariusza będzie oscylować w przedziale od 2,4 do 

2,9 mln to na rok, przy czym różnica w poszczególnych okresach będzie 

wynosiła od 100 do 200 tys. ton na rok i za każdym razem wzrośnie o tą 

wartość w drugim pięcioleciu (2016-2020) w porównaniu do okresu 

wcześniejszego (2011-2015). 
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Rys. 7.4 Produkcja, zapotrzebowanie i saldo końcowe kruszyw naturalnych 

wykorzystywanych w przemyśle betonowym wg danego scenariusza gosp.[7] 

 

Ostatecznie porównując ze sobą popyt i podaż na kruszywo naturalne 

w województwie pomorskim (rys. 7.4) można zaobserwować dodatnie saldo 

końcowe dla wszystkich trzech scenariuszy gospodarczych. Najmniejszą 

wartość dodatnią (średnio około 0,4 mln ton/rok w okresie od 2016-2020) 

odnotuje się w scenariuszu dynamicznym, natomiast największą (średnio 

około 1,6 mln ton/rok w okresie 2011-2015) podczas spowolnienia 

gospodarczego kraju. Nadwyżki w produkcji mogą zostać wykorzystane 

w regionach sąsiednich (na przykład: województwo kujawsko-pomorskie), 

gdzie występuje deficyt na kruszywo piaskowo-żwirowe lub brakuje 

konkretnego asortymentu (żwiry i mieszanki wysokojakościowe). 

Analizując zapotrzebowanie na kruszywo łamane i bloczne 

w województwie pomorskim można tylko oszacować prognozowane 

zużycie, gdyż produkcja kruszywa łamanego w opisywanym regionie jest 

niemożliwa ze względu na brak czynnych złóż i danych dotyczących 

kruszywa pozyskiwanego z recyklingu oraz rozdrabniania otoczaków 

odseparowanych od kruszywa piaskowo-żwirowego. Przyjmuje się, że całe 

kruszywo będzie sprowadzane do regionu z południa kraju lub Skandynawii. 
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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) [7] 
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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) [7] 
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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) [7]. Dodatkowo popyt 

rozdzielono na trzy kierunki zbytu: 

 do produkcji betonu na lata 2012-2020 (rys. 7.5); 

 do budowy infrastruktury drogowej na lat 2012-2020 (rys. 7.6); 

 do budowy infrastruktury kolejowej na lata 2012-2015 (rys. 7.7). 

Zdecydowanym liderem w przyszłym zapotrzebowaniu kruszywa 

łamanego na potrzeby produkcji betonu jest województwo mazowieckie. 

Zależnie od przyjętego okresu i scenariusza gospodarczego jego wartości 

wahają się od 1,8 do 2,3 mln ton na rok. Co się tyczy ostatniego  

miejsca to zajmuje je województwo opolskie z następującym wartościami:  

0,2-0,3 mln ton/rok. Popyt kruszywa łamanego dla przemysłu betonowego 

w województwie pomorskim jest zbliżony do zapotrzebowania jakie będzie 

opanować chodź by w województwie kujawsko-pomorskim czy też łódzkim 

- różnice wynoszą zaledwie plus/minus 100 tys. ton. Zapotrzebowanie  

na kruszywo naturalne do produkcji betonu w opisywanym regionie  

będzie średnie i dla poszczególnych okresów i przyjętego osiągnie wartość  

0,6-0,7 mln ton na rok. 

Inaczej natomiast wygląda sytuacja, jeśli chodzi o popyt kruszywa 

łamanego na budowę infrastruktury drogowej. Pierwsze miejsce w skali 

kraju na przemian zajmuje województwo mazowieckie z łódzkim zaś 

ostatnie tak jak w poprzednim przypadku województwo opolskie. Region 

pomorski w porównaniu do pozostałych województw będzie mieć niski i 

zróżnicowany popyt na kruszywo łamane. W szczególności oddalone 

pozycje zajmować będzie dla pierwszych analizowanych okresów tj. dla lat 

2015-2020. W zależności od scenariusza gospodarczego będzie to czternasta 

lub piętnasta pozycja w skali kraju z wartościami od 0,9 do 2,3 mln ton/rok. 

Lepiej wyglądać będzie sytuacja dla drugiego przedziału czasowego (2016-

2020), gdzie Pomorskie zajmie odpowiednio: 

 10 pozycję dla scenariusza umiarkowanego (1,8 mln ton/rok), 

 11 miejsce dla wzrostu gospodarczego (3,0 mln ton/rok), 

 12 lokatę dla spowolnienia krajowego (0,9 mln ton/rok). 

Wzrost zapotrzebowania w latach 2016-2020 wynika głównie 

z harmonogramu zaplanowanych inwestycji drogowych, które opisano na 

początku tego rozdziału. Obecne budowy są na etapie finalizowania (np. 

przeprawa w okolicach Kwidzynia) a pozostałem planowane są w dalszej 

perspektywie czasowej (większość po 2013 roku). 

Perspektywiczne zapotrzebowanie na kruszywa łamane do realizacji 

inwestycji kolejowych w latach 2012-2015 dla całej Polski wyniesie około 
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23,6 mln ton. Według scenariusza umiarkowanego i dynamicznego 

największy zapotrzebowanie (przekraczający 3,0 mln ton na rok) będzie 

posiadało województwo śląskie i mazowieckie. Pomorskie z popytem około 

2,0 mln ton na rok będzie trzecim regionem w Polsce posiadającym tak duże 

zapotrzebowanie (spora liczba zaplanowanych inwestycji kolejowych). 

Ostatnie miejsce w klasyfikacji zajmie województwo podlaskie, w którym 

prognozowane zapotrzebowanie na kruszywo będzie znikome lub zerowe - 

brak dużych inwestycji kolejowych. 
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Rys. 7.7 Perspektywiczne zapotrzebowanie na kruszywo łamane (w mln t) do 

realizacji liniowych inwestycji kolejowych w ujęciu wojewódzkim w latach 

2012-2015 (wg scenariusza dynamicznego i umiarkowanego rozwoju) [7] 

 

  7.2. Doskonalenie logistyki transportu surowców skalnych 

 

7.2.1.  Analiza kolejowych punktów ładunkowych pod inwestycje 

drogowe 

 

Według Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015 na 

terenie województwa pomorskie rozpoczęły się lub są planowane 

następujące inwestycje drogowe: 

 przebudowa i dostosowanie istniejącej drogi nr 6 do parametrów 

trasy ekspresowej z pominięciem już istniejącej Południowej 

Obwodnicy Słupska oraz zaprojektowanie od podstaw 

i wybudowanie nowej Obwodnicy Metropolitarnej w ciągu dr. S6; 

 dostosowanie i przebudowanie drogi krajowej nr 7 wraz 

z zakończeniem budowy nowej Południowej Obwodnicy Gdańska; 

 dokończenie rozpoczętej w 2010 roku budowy nowej przeprawy 

przez Wisłę w ciągu drogi krajowej nr 90 (połączenie drogi 

krajowej nr 55 w Kwidzynie, przez most wantowy na Wiśle 

z drogą krajową nr 91); 
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 wybudowanie Obwodnicy Kościerzyna w ciągu DK-20; 

 wybudowanie północnego obejścia Malborka w ciągu drogi 

krajowej nr 22 [1]; 

Ponadto wspomnieć należy również o rozpoczętej pod koniec 2011 

(planowe zakończenie koniec 2014 roku) inwestycji budowlanej 

i zainicjowanej przez władze miasta Gdańsk. Polegać będzie ona na 

wydrążeniu pod Martwą Wisłą tunelu, który stanie się elementem Trasy 

Słowackiego. Połączy on zachodnią część miasta z Wyspą Portową.  

Do zrealizowania wymienionych przedsięwzięć drogowo-inżynieryjnych 

niezbędne są duże zapasy kruszywa łamanego i naturalnego. Do 

przetransportowania niezbędnego surowca budowlanego wykorzystuje się 

wszystkie dostępne środki transportu. Jednym z takich rozwiązań jest użycie 

kolejowych składów towarowych, którymi można przewieźć za jednym 

razem i na duże odległości sporą ilość minerałów. W tym calu niezbędne jest 

zaplanowanie odpowiednich punktów załadunkowych oraz wyładunkowych 

leżących w bliskim sąsiedztwie danej budowy. Dzięki nowoczesnemu 

oprogramowaniu GIS przeprowadzono analizę geoprzestrzenną polegającą 

na wyznaczeniu strategicznych punktów ładunkowych obsługujących dane 

odcinki budowanych dróg. W obliczeniach pod uwagę wzięto 40 stacji 

kolejowych zlokalizowanych w obrębie granic województwa pomorskiego. 

Analiza składała się z trzech etapów. 

W pierwszych dwóch etapach, polegających na wstępnej selekcji 

punktów kolejowych, odrzucono stacje, które znajdowały się na 

nieczynnych liniach kolejowych lub pełniły funkcję wyładunkową pod 

inwestycje kolejowe. 

W sumie wychwycono cztery obiekty: 

 punkt wyładunkowy w Malborku (obsługa inwestycji 

kolejowych); 

 ładownia prognostyczna Gdańsk Nowy Port (zamknięta linia 

kolejowa nr 249); 

 punkt wyładunkowy Gdańsk Oliwa (obsługa inwestycji 

kolejowych); 

 punkt wyładunkowy Gdańsk Port Północny (obsługa inwestycji 

kolejowych). 

Należy podkreślić, że obiekty te spełniły dwa pozostałe kryteria selekcji 

i w przyszłości po odpowiednim dostosowaniu panującej na nich 

infrastruktury kolejowej będzie można w miejscach tych rozładować 

kruszywo przeznaczone pod najbliższą inwestycję drogową (np. Tunel pod 

Martwą Wisłą lub Północna Obwodnica Malborka). 
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Tabela 7.1 Wykaz stacji wyładunkowych spełniających wszystkie trzy kryteria selekcji 

Nazwa punktu 

wyładunkowego 
Powiat 

Strefa od 

inwestycji 

drogowej 

Nazwa/odcinek budowanej drogi 

Trasa 

dojazdu 

[km] 

Potęgowo słupski do 4 km S6 odc.: Słupsk (Węzeł Radzikowo) - Lębork (Węzeł Leśnice) [wariant niebieski] 4,2 

Bożepole Wielkie wejherowski do 4 km S6 odc.: Lębork (Węzeł Leśnice) - Luzino (Węzeł Luzino) [wariant III] 1,8 

Godętowo wejherowski do 4 km S6 odc.: Lębork (Węzeł Leśnice) - Luzino (Węzeł Luzino) [wariant III] 2,1 

Luzino wejherowski do 4 km S6 odc.: Lębork (Węzeł Leśnice) - Luzino (Węzeł Luzino) [wariant III] 2,1 

Lębork lęborski do 4 km S6 odc.: Lębork (Węzeł Leśnice) - Luzino (Węzeł Luzino) [wariant III] 4,9 

Gdańsk Osowa m. Gdańsk do 4 km S6 odc.: Ob. Metropolitalna (łączik ul. Nowa Kielnieńska) - wariant IA 2,6 

Nowy Dwór Gdański nowodworski do 4 km S7 odc.: Nowy Dwór Gdański - Gr. województwa 2,1 

Kwidzyn kwidzyński do 4 km S90 Przeprawa przez Wisłę koło Kwidzyna 3,2 

Kościerzyna kościerski do 4 km Obwodnica Kościerzyna (ciąg DK-20) 2,7 

Gdańsk Wrzeszcz m. Gdańsk do 4 km Tunel pod Martwą Wisłą (ciąg Trasy Słowackiego) 4,4 

Gdańsk Stocznia m. Gdańsk do 4 km Tunel pod Martwą Wisłą (ciąg Trasy Słowackiego) 4,4 

Słupsk m. Słupsk od 4 do 8 km S6 odc.: Gr. województwa - Słupsk (Węzeł Słupsk Zachód) [wariant V] 7,0 

Słonowice słupski od 4 do 8 km S6 odc.: Gr. województwa - Słupsk (Węzeł Słupsk Zachód) [wariant V] 7,7 

Pruszcz Gdański gdański od 4 do 8 km S7 odcinek: Południowa Obwodnica Gdańska 5,2 

Smętowo starogardzki od 4 do 8 km S90 Przeprawa przez Wisłę koło Kwidzyna 8,8 

Gołubie Kaszubskie kartuski od 4 do 8 km Obwodnica Kościerzyna (ciąg DK-20) 7,5 

Gdynia Port Centralny m. Gdynia od 8 do 12 km S6 odc.: Luzino (Węzeł Luzino) - Ob. Metropolitalna [wariant 2A] 11,2 

Wejherowo wejherowski od 8 do 12 km S6 odc.: Luzino (Węzeł Luzino) - Ob. Metropolitalna [wariant 2A] 11,9 

Rumia wejherowski od 8 do 12 km S6 odc.: Luzino (Węzeł Luzino) - Ob.. Metropolitalna [wariant 2A] 13,3 

Kartuzy kartuski od 8 do 12 km S6 odc.: Obwodnica Metropolitalna (okolice Żukowa) - wariant IA 12,6 

Morzeszczyn tczewski od 8 do 12 km S90 Przeprawa przez Wisłę koło Kwidzyna 13,3 

Nowy Staw malborski od 8 do 12 km Obwodnica Malborka (ciąg DK-22) 9,9 
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Rys. 7.8 Położenie punktów ładunkowych względem planowanych inwestycji drogowych [1, V] 
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W trzecim i ostatnim etapie analizy GIS za pomocą utworzonych stref 

odległości (0-4, 4-8 i 8-12 km) od zaprojektowanego przebiegu nowej/ 

modernizowanej drogi wyznaczono cztery grupy punktów wyładunkowych. 

W wyniku obliczeń otrzymano: 

 11 stacji w odległości nie większej niż 4 km (+ opcjonalnie 

Malbork, Gdańsk Nowy Port, Gdańsk Port Północny); 

 5 stacji w odległości od 4 do 8 km (+ opcjonalnie Gdańsk Oliwa); 

 6 stacji w odległości od 8 do 12 km; 

 14 stacji w odległości powyżej 12 km. 

Ostaną grupę stacji, leżących poza granicą wyznaczonych obszarów 

(poniżej 12 km) odrzucono i nie brano pod uwagę w dalszym badaniu, zaś 

pozostałym punktom wyznaczono najbardziej optymalną trasę dojazdu do 

najbliższej inwestycji drogowo-inżynieryjnej. 

Wyniki analizy przedstawiono w tabeli 7.1 i na zbiorczej mapie  

(rysunek 7.8). 

 

7.2.2.  Analiza kolejowych punktów ładunkowych, jako stacji 

załadunkowych 

 

Opisane szczegółowo w podrozdziale 5.2 punkty ładunkowe po 

wcześniejszym i odpowiednim przystosowaniu infrastruktury kolejowej 

mogą również pełnić funkcję załadunkową. Z przygotowanych odpowiednio 

stacji załadunkowych potencjalnie mogłyby korzystać najbliższe czynne 

wyrobiska górnicze oraz w przyszłości do tej pory niezagospodarowane 

złoża. W celu odnalezienia tych stacji i przypisaniu im odpowiednich 

kopalń/złóż przeprowadzono nieskomplikowaną analizę GIS. Polegała ona 

na wytyczeniu wokół każdego punktu ładunkowego trzech buforów 

odległościowych (0-2, 2-4, 2-6 km). Kopalnie lub złoża znajdujące się na 

danej powierzchni były przypisywane do odpowiedniej grupy i przechodziły 

do drugiego etapu obliczeń. Pozostałe złoża, znajdujące się w odległości 

większej niż 6 km od stacji były odrzucane. 

W drugim etapie analizy określono w jakim buforze (odległości od 

stacji) znajduje się dane wyrobisko lub złoże oraz jak długa jest trasa 

dojazdu. W opisywanej analizie pod uwagę wzięto wszystkie punkty 

ładunkowe znajdujące się w granicach województwa pomorskiego oraz dwie 

grupy złóż: 

 zagospodarowane (E i T); 

 rozpoznane (P i R). 

Wyniki obliczeń przedstawiono w tabeli 7.2 oraz na rysunku 7.9. 
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Tabela 7.2 Wykaz przyszłych stacji załadunkowych [20] 

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] 

Gdynia Port Centralny 2 3606 112 2 439 4 4045 4,8 - 8,0 

Czarne 1 139 0 brak - 1 139 3,8 

Lębork 8/5 11278/4038 388/50 4/1 30308/2732 12/6 41586/6770 2,0-6,6/3,7-6,6 

Tczew 1 74 33 1 280 2 354 5,9 - 7,4 

Morzeszczyn 2 692 5 brak - 2 692 2,8 - 6,7 

Kwidzyn 1 253 0 2 634 3 887 4,7 - 9,1 

Potęgowo brak - - 2 26339 2 26339 2,0 - 2,2 

Bożepole Wielkie 1 121 0 8 6611 9 6732 3,9 - 7,6 

Chojnice 5 4494 184 2 753 7 5247 2,5 - 7,5 

Starogard Gdański brak - - 1 198 1 198 6,5 

GdańskPort Północny brak - - 1 1718 1 1718 2,1 

Swarożyn 2 1933 70 2 523 4 2456 1,9 - 7,7 

Pszczółki 3 3734 372 2 4401 5 8135 0,5 - 2,3  

Pelplin brak - - 2/1 17241/583 2/1 17241/583 5,0 - 7,8 /7,8 

Wejherowo 4 958 65 brak - 4 958 6,5 - 7,5 

Gołubie Kaszubskie brak - - 1 724 1 724 6,5 

Gdańsk Osowa 1 8903 317 2 1422 3 10325 2,9 - 9,9 

Godętowo 4 1146 87 6 20858 10 22004 4,6 - 7,2 

Kartuzy 2 276 20 5 1444 7 1720 5,6 - 7,5 

Słupsk 2/1 3257/1759 623/594 2 327 4/3 3584/2086 2,1-7,7/5,8-7,7 

Słonowice 2 771 5 brak - 2 771 3,6 - 8,4 

Luzino 4 1855 42 brak - 4 1855 5,5 - 7,0 

Kościerzyna 1 3641 642 4 33486 5 37127 4,7 - 9,6 

Uwaga: Wartości na czerwono dla wszystkich kopalin a na czarno tylko dla KN 
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Rys. 7.9 Rozmieszczenie planowanych punktów załadunkowych i najbliższych zagospodarowanych złóż [20] 
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Po przeanalizowaniu otrzymanych danych wyznaczono 95 złóż, które 

potencjalnie mogą korzystać z 23 (na 40 dostępnych) stacji ładunkowych 

znajdujących się na terenie rozpatrywanego województwa. W sumie 

składami towarowymi przetransportować można prawie 194,8 mln ton 

minerałów. Zasoby te tworzą w: 72,8% piaski i żwiry, 26,4% surowce ilaste 

(IB) ceramiki budowlanej i 0,8% piaski kwarcowe (PC) wykorzystywane 

w do produkcji cegły wapienno-piaskowej. Podkreślić należy również to, 

iż dwa ostanie wymienione surowce są wykorzystywane lokalnie  

(w pobliskich zakładach) i ich transport na znaczne odległości jest nie 

ekonomiczny. Dlatego też aby wynik był wiarygodny należy zredukować 

całkowite, możliwe do wywiezienia zasoby geologiczne o około 53,0 mln 

ton. Wynik rzeczywisty możliwego do transportu urobku wynosi  

141,9 mln ton. 

Chcąc w dalszym etapie wyznaczyć najbardziej obciążone przyszłe 

stacje załadunkowe przyjęto odpowiednie kryteria. Za punkt nadmiernie 

eksploatowany przyjęto taką stacje, która charakteryzowała się wysokimi 

łącznymi (skumulowanymi) zasobami do wiezienia (powyżej 5 mln ton) 

i wydobyciem z kopalń (powyżej 100 tys. ton). Poza tym w celu 

odnalezienia interesujących obiektów kolejowych analizę wykonano 

w trzech wariantach: 

 rzeczywistym (dla złóż zagospodarowanych E i T); 

 prognostycznym (dla złóż niezagospodarowane P i R); 

 skumulowanym (dla wszystkich typów złóż). 

Wariant rzeczywisty obejmował 46 kopalń działających bez przerwy lub 

okresowo. W 2010 roku wydobyto z nich prawie 2,6 mln ton piasków 

i żwirów oraz około 0,4 mln ton zasobów geologicznych złóż lokalnych 

(trzy złoża IB i jedno PC). Łączne koleją wywieźć można prawie  

38,4 mln ton kruszywa naturalnego. Działające kopalnie skorzystać mogą 

z 18 strategicznych punktów załadunkowych. Teoretycznie jedyną 

i najbardziej obciążoną stacją może być Gdańsk Osowa (w Lęborku 64,2% 

zasobów i 87,1% wydobycia stanowią 3 złoża IB). 

W drugim wariancie pozostałe 49 złóż (P i R) również może korzystać 

z 18 punktów ładunkowych. Nowymi w tym przypadku stacjami są: 

Potęgowo, Starogard Gdański, Gdańsk Port Północny, Pelplin oraz Gołubie 

Kaszubskie. Łączne do wywiezienia zasoby piasków i żwirów wynoszą 

103,5 mln ton zaś najbardziej obciążonymi obiektami są: 

 Bożepole Wielkie; 

 Godętowo; 

 Kościerzyna; 

 Potęgowo; 
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W wariancie skumulowanym oprócz wymienionych wcześniejszych 

stacji dojdzie jeszcze ładownia w Pszczółkach (łączne zasoby KN  

– 8,1 mln ton). Poza tym w sumie najwięcej do wywiezienia zasobów 

geologicznych będzie miał punkt ładunkowy zlokalizowany w miejscowości 

Kościerzyna (37,1 mln ton), zaś najwięcej obsługiwanych złóż będzie miała 

stacja w Godętowie (4 złoża zagospodarowane i 6 niezagospodarowanych). 

Na koniec należy wspomnieć iż załadunkowe punkty kolejowe 

w Lęborku I Pelplinie zostały pominięte. Ich zasoby chodź były duże to 

w większości stanowiły kopaliny, które wykorzystywane są lokalnie. W obu 

przypadkach były to surowce ilaste ceramiki budowlanej i stanowiły 

odpowiednio: dla Lęborka 6 złóż i 83,7% wszystkich zasobów 

geologicznych oraz dla Pelplina 1 złoże i 96,6% zasobów. 

 

7.2.3. Analiza wodnych punktów ładunkowo-rozładunkowych 

 

Oprócz transportu samochodowego i kolejowego do przewozu 

kruszywa łamanego i piaskowo-żwirowego wykorzystać można 

alternatywny środek transportu, jakim jest żegluga śródlądowa. Transport 

minerałów skalnych drogami wodnymi charakteryzuje się najmniejszą 

uciążliwością dla środowiska i względnie niskimi kosztami przewozu. 

W województwie pomorskim w transporcie kruszywa łamanego 

i naturalnego wykorzystać można 4 trasy wodne (Wisła, Martwa Wisła, 

Nogat i Szkarpawa), wzdłuż których znajduje się 18 ładowni/portów. 

W określeniu stopnia wykorzystania żeglugi śródlądowej oraz 

rzecznych (rzeczno-morskich) punktów ładunkowych przeprowadzono 

analizę GIS. W wyniku otrzymanych obliczeń wyznaczono potencjalne 

porty/przystanie, na których można dokonać załadunku lub wyładunku 

barek transportujących kruszywo przeznaczone pod określoną inwestycję 

drogową. W analizie pod uwagę wzięto 18 (tylko obiekty leżący wzdłuż 

rzek i kanałów) z 37 punktów ładunkowych przedstawionych w rozdziale 

5.3. Analizę wykonano analogicznie jak dla stacji kolejowych. 

Analizując otrzymane dane (rys. 7.10 i tab. 7.3) można zauważyć, 

iż stopień wykorzystania wodnych punktów ładunkowych jest niewielki. 

Powodem tego są dość daleko oddalone od głównych rzek skupiska 

dużych ilości złóż charakteryzujących się sporymi zasobami 

geologicznymi i rocznym wydobyciem. W odległości nie większej niż 

6 km od danego portu/przystani znalazły się jedynie trzy wyrobiska 

eksploatowane oraz 9 złóż rozpoznanych szczegółowo. W sumie barkami 

przetransportować można 5,1 mln ton surowców mineralnych, z czego 

4,8 mln ton pochodzi ze złóż KN. 
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Tabela 7.3 Wykaz przyszłych portów i przystani w woj. pomorskim do załadunku barek [20] 

Nazwa portu/ 

przystani 

Złoża zagospodarowane (E i T) Złoża rozpoznane (P i R) Suma ogółem 

Minimalna i maksymalna 

trasa dojazdu 
Ilość 

obsług. 

złóż 

Nazwa złoża 

Zasoby 

geologiczne 

razem 

Wydobycie 

roczne razem 
Ilość 

obsług. 

złóż 

Nazwa złoża 

Zasoby 

geologiczne 

razem 

Ilość 

obsług. 

złóż 

Zasoby 

geologiczne 

[tys. ton] [tys. ton] [tys. ton] [tys. ton] [km] 

Gdańsk - Port 

Północny 
brak - - - 1 Przeróbka - SL 1 718 1 1 718 4,1 

Korzeniewo 1 (0) Opalenie 278 (0) 0 7 

Jeleń I 

1 011 8 (7) 1 289 (1 011) 

Dojazd możliwy po 

wbudowaniu przeprawy 

przez Wisłę koło Kwidzyna 

(pobliski prom nie spełnia 

danych technicznych do 

przewozu ciężarówek) 

Jeleń II 

Opalenie 

Rakowiec I 

Rakowiec II 

Rakowiec III 

Rakowiec IV 

Tczew - Przystań 2 
Rokitki II 

1 830 103 1 Czarlin 280 3 2 110 5,9 - 8,1 
Rokitki III 

Uwaga: Wartości na czerwono dla wszystkich kopalin a na czarno tylko dla KN 
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Rys. 7.10 Rozmieszczenie planowanych przystani/portów załadunkowych i najbliższych zagospodarowanych kopalń [14, 20, VIII] 
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Czynności załadunkowych dla 11 złóż (dwunaste złoże to IB) dokonać 

można na 3 przystaniach/portach rzecznych (rzeczno-morskich). Najwięcej 

zasobów złóż eksploatowanych przypadło przystani w Tczewie natomiast 

złóż niezagospodarowanych Portowi Północnemu w Gdańsku. Barki 

wypływające z tych miejsc udać się mogą w kierunku modernizowanej drogi 

krajowej nr 6 i 7 (do przystani Leszkowy, Wiślinka, Przegalina, oraz Górek 

Wsch. i Zach.). Ponadto Wisła możne również teoretycznie posłużyć, jako 

szlak, którym przewozić można materiał skalny wydobyty w południowej 

części kraju lub importowany ze Skandynawii. W tym przypadku 

dodatkowymi punktami docelowymi będą: port w Malborku (budowa 

obwodnicy) oraz nabrzeża portowe w Gdańsku (budowa tunelu pod Martwą 

Wisłą oraz drogi S6 i S7). 

 

 

 

7.2.4. Działania możliwe do realizacji w zakresie logistyki 

transportu zmniejszające niekorzystne oddziaływania na 

środowisko 

 

• nie dopuszczanie (w miarę możliwości, na poziomie decyzji 

formalnoprawnych) do lokalizowania zbiorczych zakładów przeróbki 

(obsługujących więcej niż jeden zakład górniczy jednego 

przedsiębiorcy) w miejscach szczególnie eksponowanych z punktu 

widzenia rozchodzenia się hałasu na tereny okoliczne a zwłaszcza na 

tereny zamieszkania oraz cenne jako siedliska fauny ptaków i ssaków; 

• zastępowanie przestarzałych i wyeksploatowanych pojazdów 

nowymi/nowoczesnymi o większej sprawności i obniżonym zużyciu 

energii /paliwa, co przekłada się na zmniejszenie emisji gazów 

spalinowych do atmosfery; 

• poprawa jakości nawierzchni głównych dróg transportu surowca 

zmniejszenie poziomu wibracji i hałasu przy jednoczesnym skróceniu 

efektywnego czasu ich trwania oraz wielkości emisji spalin 

(możliwość przejazdu pojazdów z utrzymaniem pracy silnika na 

wyższych przełożeniach, z niższym i wyrównanym w czasie 

poziomem obrotów); 

• redukcja /eliminacja problemu przeładowywania samochodów poprzez 

stosowanie wag samochodowych – duże zakłady /firmy przeważnie 

stosują, jednak problemem są kopalnie będące własnością 

wykonawców inwestycji budowlanych, dla których nie ma sensu 

ekonomicznego ważenie surowca, który sami wykorzystują 
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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. Według danych na koniec na koniec 2011 roku województwo 

pomorskie zajmowało obszar o 18 310,3 km2 powierzchni, co 

stanowiło 5,86% całej Polski i klasyfikowało region na 8 pozycji. 

Pyzatym dzięki północno-centralnemu położeniu jest to obszar 

szczególnie ważny, jeśli chodzi o komunikację i transport: 

samochodowy (autostrada A1), kolejowy (magistrala węglowa), 

śródlądowy (Wisła oraz inne trasy wodne) oraz morski (dostęp do 

morza i posiadanie dwóch największych portów/stoczni w Polsce - 

Gdańsk i Gdynia). 

2. Województwo pomorskie pod względem zróżnicowania geologicznych 

surowców skalnych jest w skali kraju regionem przeciętnym, zaś 

w zakresie wielkości zasobów kruszywa naturalnego jest umiarkowanie 

zasobny. 

3. Dominującym surowcem skalnym w województwie pomorskim pod 

względem ilości i wielkości zasobów geologicznych oraz 

przemysłowych jest kruszywo piaskowo-żwirowe (symbol - KN). 

4. W ciągu ostatniego dziesięciolecia (2001-2010) liczba złóż piaskowo-

żwirowych w regionie pomorskim wzrosła prawie dwukrotnie  

z 252 udokumentowanych w 2001 roku do 492 na koniec 2010 roku 

(przybyło aż 240 złóż). Baza zasobowa natomiast powiększyła się 

tylko o połowę dając na koniec 2010 roku około 759,9 mln ton 

całkowitych zasobów geologicznych piasków i żwirów. 

5. Zasoby KN w województwie pomorskim nie są zbyt wielkie 

w stosunku do całego kraju i stanowią ponad 4,5% wszystkich 

zasobów, co w zestawieniu z pozostałymi regionami daje niską 

trzynastą lokatę. 

6. Spośród 492 udokumentowanych złóż na koniec 2010 roku największą 

liczbę stanowiły złoża rozpoznane szczegółowo (215 złóż o łącznych 

zasobach 328 381 tys. ton) a najmniejszą grupę tworzyły złoża 

rozpoznane wstępnie (15 złóż o łącznych zasobach 78 756 tys. ton). 

7. Do końca 2010 roku w obrębie regionu pomorskiego zagospodarowane 

były 154 złoża a ich zasoby geologiczne i przemysłowe wynosiły 

odpowiednio 183 411 i 111 448 tys. ton. 

8. Największe zasoby geologiczne wszystkich udokumentowanych złóż 

na koniec 2010 roku koncentrowały się w trzech powiatach: bytowskim 

(177 365tys. ton), kościerskim (133 130 tys. ton) oraz kartuskim 

(34 877 tys. ton). W pozostałych jednostkach administracyjnych udział 

wszystkich zasobów był mniejszy niż 10% lub zasobów zupełnie nie 
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stwierdzono 0% (powiat malborski, nowodworski oraz grodzkie: 

Słupsk i Sopot). 

9. Na koniec 2010 roku w województwie pomorskim wydobyto ponad 

13 111 tys ton piasku i żwiru, z czego prawie 30% pochodziło 

z powiatu bytowskiego. 

10. W ujęciu geograficznym wyróżnić można następujące ośrodki 

koncentracji wydobycia: 

 obszar Bytowski (łączne wydobycie 3 774 tys. ton); 

 obszar Kartusko - Kościerski (łączne wydobycie 2 791 tys. ton); 

 obszar Skarszewsko - Prusko - Tczewski (łączne wyd. 2 246 tys. ton); 

 obszar Pucko - Wejherowski (łączne wydobycie 1 396 tys. ton); 

11. Wiodącą pozycję w produkcji asortymentu żwirowo-piaskowego 

w województwie pomorskim zajmuje jedna duża firma - Lafarge 

Kruszywa i Beton Sp. z o.o.. W 2010 roku eksploatowała ona dwa 

złoża - Gliśno 2 i Ostrowite, z których wydobyła prawie 3,4 mln ton 

kruszywa naturalnego. Jej łączny udział w produkcji tego surowca 

w regionie pomorskim przekracza prawie 25%. Drugim natomiast 

zakładem górniczym posiadającym w województwie prawie 13% 

udział w wydobyciu są Kruszywa Polskie Sp. z o.o.. 

12. Analizując sytuację w regionie pod względem wielkości zasobów, 

wydobycia i wskaźnika wystarczalności Ws można stwierdzić, że 

w związku z bardzo intensywną w ostatnich latach eksploatacją 

większości dotychczas zagospodarowanych złóż ich wystarczalność 

kształtuje się na niezadowalającym poziomie, zwłaszcza w odniesieniu 

do złóż małych i średnich. 

13. Według danych za lata 2001-2010 wystarczalność kruszywa 

naturalnego w regionie pomorskim szacowana jest na około 23 lat. 

14. Drugim surowcem skalnym pod względem wielkości bazy zasobowej 

w województwie pomorskim są skały ilaste wykorzystywane 

w ceramice budowlanej (symbol IB). Łączne zasoby geologiczne  

w 29 udokumentowanych złożach na koniec 2010 roku wyniosły  

36 557 tys. m3. 

15. Cała baza zasobowa surowców IB w województwie stanowi jedynie 

1,8% wszystkich zasobów w Polsce i klasyfikuje region pomorski 

dopiero na trzynastej pozycji. 

16. Iły do ceramiki budowlanej występują w 11 powiatach województwa 

pomorskiego, z czego 5 z nich posiada tylko złoża zaniechane. 

17. Największą bazę zasobową surowców ilastych do ceramiki budowlanej 

na koniec 2010 roku posiadał powiat lęborski (17 436 tys. m3) 

a najmniejszą malborski (tylko 82 tys. m3). 
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18. Zasoby złóż zagospodarowanych występują aktualnie w dwóch 

powiatach: lęborskim i tczewskim, przy czym wydobycie w 2010 roku 

miało miejsce tylko w lęborskim i to aż z trzech złóż. 

19. Całkowite zasoby geologiczne oraz przemysłowe czterech 

zagospodarowanych złóż w regionie wynoszą odpowiednio:  

3 759 tys. m3 i 2 225 tys. m3. 

20. Ponad 73% udział we wszystkich zasobach IB w regionie stanowią 

złoża rozpoznane szczegółowo. Ponadto na szczególną uwagę w tej 

grupie zasługują dwa złoża: Janiszewo (8,3 mln m3, powiat tczewski) 

oraz Nowa Wieś Lęborska (7,45 mln m3, powiat lęborski), które mają 

największe zasoby geologiczne i są perspektywą na przyszłość. 

21. W związku z relatywnie dużą skalą wydobycia IB (średnio 

144 tys. m3/rok) wskaźnik wystarczalności WS w regionie kształtuje się 

na słabo-średnim poziomie i dla badanego dziesięciolecia (2001-2010) 

wyniesie około 18 lat. 

22. Województwo pomorskie jest jednym z trzech regionów na całą Polskę 

(druga lokata w skali kraju), w którym zasoby geologiczne piasków 

kwarcowych do produkcji betonów komórkowych (symbol PB) 

przekraczają poziom 15 mln m3. Ponadto jest to trzeci po IB surowiec 

skalny w województwie pod wzglądem wielkości całkowitych zasobów 

geologicznych. 

23. Bazę zasobową PB w regionie tworzą tylko dwa złoża: 

zagospodarowane w powiecie bytowski (złoże Studzienice o zasobach 

12 559 mln m3) oraz rozpoznane wstępnie w powiecie kwidzyńskim 

(złoże Sadlinki - 5 479 mln m3). 

24. Wysokie miejsce w skali kraju województwo pomorskie zajmowało 

również w zakresie wydobycia PB. Produkcja piasków kwarcowych do 

produkcji betonu komórkowego na koniec 2010 roku wyniosła 

119 tys. m3, co stanowiło około 30% całkowitego wydobycia w Polsce 

i dawało regionowi mocne pierwsze miejsce wśród wszystkich 

województw. Należy jednak podkreśli, iż produkcja ta w ostatnim 

dziesięciolecia (2001-2010) była zróżnicowana i występowały w tym 

okresie również lata bezprodukcyjne (2006-2008). W związku z tą 

zmiennością wystarczalność zasobów prognozowana jest na ponad 

143 lata. 

25. Czwartym surowcem skalnym pod względem wielkości geologicznej 

bazy zasobowej w województwie pomorskim są pisaki kwarcowe do 

produkcji cegły wapienno-piaskowej (symbol PC). W porównaniu do 

PB zasoby ich są zdecydowanie mniejsze (10 284 mln m3) i plasują 

opisywany region na odległym miejscu w skali kraju (12 pozycja 
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o udziale 3,8%). Wprost przeciwnie wyglądały zasoby przemysłowe - 

z 3 087 mln m3 PC region zajmował wysokie czwarte miejsce. 

26. Cztery złoża PC występują w 4 z 20 powiatów, z czego eksploatowane 

są tylko dwa z nich (Szlachta w powiecie starogardzkim i Słupsk II na 

terenie powiatu grodzkiego). Pozostałą bazę tworzą: jedno złoże 

rozpoznane wstępnie (Sadlinki - Biała w powiecie kwidzyńskim) oraz 

jedno zaniechane (Kiełpino-Kartuzy w powiecie kartuskim). Łączne 

zasoby złóż niezagospodarowanych wynoszą 7 197 mln m3. 

27. W okresie ostatniego dziesięciolecia (2001-2010) wydobycie piasków 

kwarcowych do produkcji cegły wapienno-piaskowej w regionie 

pomorskim przekroczyło tylko trzy razy wartość 15 mln m3 na rok i nie 

było większe niż 32 mln m3 na rok - w związku z tym wystarczalność 

tego surowca skalnego osiąga rekordową wartość - 435 lat. 

28. Pozostałą grupę surowców skalnych (niezagospodarowanych) 

w województwie pomorskim stanowią: 

 jedno złoże piasków szklarskich – Sulechowo w powiecie sławieńskim, 

jest to złoże rozpoznane szczegółowo o zasobach geologicznych 

wynoszących 1 244 tys. ton (udział krajowy około 0,2%), 

 jedno złoże piasków formierskich położone w skrajnie północnej części 

regionu, w powiecie puckim w okolicy Władysławowa, jest to złoże 

niezagospodarowane, rozpoznane wstępnie, a jego zasoby geologiczne 

są bardzo małe (185 tys. ton) i stanowią ok. 0,1% krajowych zasobów, 

 dwa zaniechane złoże kamieni drogowych i budowlanych (głazy 

narzutowe) leżące w powiecie kartuskim (Bukowa Góra) i puckim 

(Czechy-Domatowo) o łącznych zasobach geologicznych 136 tys. ton. 

29. Pełnej waloryzacji objęto tylko 63 z 601 złóż, z których ze względu na 

walory surowcowe (zasoby i jakość kopaliny) tylko 48 zaliczono do 

klasy W. Żadne ze złóż nie zostało zaliczone do klasy N. Są to 

następujące grupy: piaski i żwiry (39 złóż), kopaliny ilaste ceramiki 

budowlanej (4 złoża), bursztyny (2 złoża), piaski szklarskie oraz 

kwarcowe do produkcji cegły wapienno-piaskowej i betonów 

komórkowych (po jednym złożu z każdej wymienionych grup). 

Najbardziej atrakcyjnymi złożami z uwagi na walory surowcowe, 

dostępność górniczą i środowiskową są złoża: Brzeźno Lęborskie I, 

Gliśno V, Trzebielsk I, Brzozowo, Gostomie VI, Łubiana II, Przyjaźń 

i Wolny Dwór IV. 

30. Województwo pomorskie w odniesieniu do pozostałych regionów 

w Polsce charakteryzuje się średnio-niskim zagęszczeniem dróg. 

Łączna długość wszystkich tras w 2011 roku wyniosła 22 519,5 km, 

przy czym współczynnik zagęszczenia równy był 123,0 km na 100 km2 
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powierzchni. W odniesieniu do przedstawionych danych opisywany 

region zajmuje jedenaste miejsce w skali kraju z udziałem nie 

przekraczającym 5,5%. 

31. Do dróg wojewódzkich charakteryzujących się największym dobowym 

obciążeniem w ruchu ciężarówek z/bez przyczepy zaliczyć można: 

DW 241 (około 5 km odcinek Czarne - gr. woj.), DW 209 (20,7 km 

Kołczygłowy - Bytów/DK20), DW 211 (34,3 km na odcinku 

Sierakowice - Kartuzy - Żukowo /DK20), DW 212 (87,3 km Czarna 

Dąbrówka - Bytów - Chojnice), DW 214 (66,8 km na 3 odcinkach 

Lębork - Puzdrowo, Klukowa Huta - Kościerzyna/DK20, Nowa 

Kiszewa - Zblewo/DK22), DW 216 (20 km Władysławowi - Reda, 

przy czym szczególnie od Pucka do Redy >1000 ciężarówek), DW 218 

(10,7 km Gdańsk - Koleczkowo), DW 221 (całe 49 km Gdańsk - 

Kościerzyna/DK20), DW 222 (46,3 km - odcinki Starogard Gdański - 

Skórcz oraz szczególnie Gdańsk - Godziszewo blisko tysiąc 

ciężarówek), DW 224 (10 km odcinek Kartuzy - Przodkowo), DW 226 

(19 km od DW 222 - Pruszcz Gdański - Przejazdowo/DK7), DW 235 

(całe 55,2 km Chojnice - Korne/DK20), DW 240 (cała 11,3 km 

Chojnice - gr. województwa), DW 515 (34 km Malbork - granica 

województwa), DW 521 (cała 25,4 km Kwidzyn/DK55 - Prabuty - 

granica województwa). 

32. Do dróg krajowych charakteryzujących się największym dobowym 

obciążeniem w ruchu ciężarówek z/bez przyczepy zaliczyć można: 

w całości autostradę A1 (89,2 km Pruszcz Gdański/węzeł Rusocin - 

granica województwa/węzeł Nowe Marzy), istniejący w ciągu drogi 

krajowej nr 6 fragment planowanej drogi ekspresowej S6 będący tzw. 

obwodnicą Trójmiasta (37,7 km) oraz drogę DK 7 (55,6 km Gdańsk - 

Nowy Dwór Gdański - gr. województwa). Natomiast w większej lub 

znacznej części silne obciążenie dotyczyło dróg o numerach: DK 6 

(65,4 km - część na wschód od Lęborka oraz odcinek Słupsk - Nowa 

Dąbrowa a szczególnie odcinek Gdynia - Reda >2000 ciężarówek), 

DK 22 (łącznie 131 km od południowo-zachodniej gr. województwa do 

Chojnic oraz od Zblewa na wschód do gr. województwa w okolicach 

Malborka), DK 91 (53 km Pruszcz Gdański - Tczew - Gniew) oraz 

niewielki odcinek DK 20 (15 km Gdynia - Żukowo i 1,2 km przejścia 

przez Kościerzynę). 

33. Udział pojazdów ciężarowych bez przyczepy w ruchu ogółem stanowił 

średnio 2,5% na drogach wojewódzkich i 3,6% na drogach krajowych. 

34. Udział pojazdów ciężarowych z przyczepą w ruchu ogółem stanowił 

średnio 2,6% na drogach wojewódzkich i 7,8% na drogach krajowych. 
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35. Obciążenie na drogach A1 i S6 jest około dwu i półkrotnie oraz 

czterokrotnie wyższe od średniego dla wszystkich dróg zarządzanych 

przez GDDKiA w województwie pomorskim. 

36. Różnica w obciążeniu dróg wojewódzkich i krajowych jest bardzo 

duża, natężenie ruchu pojazdów ogółem jest o blisko 72% większe na 

drogach krajowych. 

37. Jeśli chodzi o położenie złóż zagospodarowanych (eksploatowane - E 

i okresowe - T) względem dróg krajowych lub wojewódzkich to: 

 w pasie do 1 km leży 57 złóż, co stanowi około 35% złóż E i T; 

 w pasie od 1 do 2 km leży 37 złóż E i T; 

 w pasie od 2 do 3 km leżą 34 złoża czynne (E i T). 

38. W województwie pomorskim infrastruktura kolejowa stanowi 

1 238 km czynnych torów, z czego prawie 37% to linie więcej niż 

jedno torowe i 30% zelektryfikowane. Poza tym wskaźnik gęstości 

sieci kolejowej wynosi 6,8 km/100 km2 i jest to wartość niewiele 

większa od średniej krajowej (6,5 km/km2). 

39. Do lipca 2012 roku na terenie województwa pomorskiego czynne były 

w całości 22 normalnotorowe linie kolejowe, dziewięć częściowo 

przejezdnych i 4 odcinki wąskotorowe. 

40. Przez obszar Pomorza przebiegają historycznie wykształcone ważne 

szlaki kolejowe o kierunku północ-południe i wschód-zachód. Mają 

one różne znaczenie dla systemu transportowego Europy, Polski 

i samego województwa. Można spośród nich wyróżnić linie o istotnym 

znaczeniu dla tranzytów kolejowych o zasięgu krajowym 

i międzynarodowym (na przykład linia numer 9, 131 oraz 202). 

41. Stan torów w całej Polsce w 40% jest zadawalający i wymaga jedynie 

robót konserwacyjnych. Pozostałe 60% stanowią linie kolejowe 

o obniżonych parametrach technicznych ze względu na zły stan 

techniczny. W celu podwyższenia tych standardów wymagane są 

w niektórych przypadkach drobne naprawy lub gruntowne remonty 

całego torowiska. Identycznie stan techniczny infrastruktury kolejowej 

wygląda w regionie pomorskim oraz na terenie portów morskich 

w Gdyni i Gdańsku. 

42. Kolej wąskotorowa (rozstaw torów 600/750 mm) wykorzystywana jest 

między w kopalni torfu Krakulice - Gać - Kompleks A (powiat 

słupski), na terenie zakładu wydobywającego surowce ilaste (IB) na 

złożu Opalenie (powiat tczewski) oraz na terenie Żuław Wiślanych 

(Żuławska Kolej Dojazdowa). 

43. Na terenie regionu pomorskiego zlokalizowanych jest 40 stacji 

kolejowych, na których potencjalnie dokonać można załadunku lub 
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rozładunku podstawionego składu towarowego. Większości z nich 

znajduje się na czynnych linia kolejowych i tylko do jednego obiektu 

możliwy jest dojazd po ówczesnym zmodernizowaniu głównej linii 

kolejowej. Wśród zebranych stacji znajduje się: 

 29 ładowni prognostycznych; 

 4 ładownie wyładunkowe przeznaczone pod inwestycje drogowe; 

 3 ładownie wyładunkowe przeznaczone pod inwestycje kolejowe; 

 3 ładownie załadunkowo-wyładunkowe; 

 jedna ładownia wyładunkowa dla inwestycji kolejowo-drogowych. 

44. W obsłudze dużych inwestycji drogowych w przyszłości wykorzystać 

będzie można 22 stacje ładunkowe leżące w odległości nie większej niż 

12 km od planowanego przebiegu budowanej trasy (plus opcjonalnie 

cztery stacje po ówczesnym dostosowania infrastruktury kolejowej). 

45. W analizie punktów kolejowych, jako przyszłych stacji załadunkowych 

wynika, że do transportu kruszywa wykorzystać można aż 23 ładownie, 

które obsłużą łącznie 95 złóż o łącznych zasobach geologicznych około 

194,8 mln ton, z czego prawie 73% to piaski i żwiry. 

46. W transporcie kruszywa łamanego i piaskowo-żwirowego do/z regionu 

pomorskiego wykorzystać można również wodne drogi śródlądowe 

i wewnątrz-morskie. Do tego celu służą kanały, zalewy, rzeki oraz 

18 portów, przystani lub stoczni. Niestety stan techniczny tych szlaków 

oraz obiektów nabrzeżnych ulega systematycznemu pogorszeniu 

i wymaga niezbędnych modernizacji 

47. Stopień wykorzystania wodnych punktów ładunkowych, jako punktów 

załadunkowych dla barek jest niewielki. Powodem tego są dość daleko 

oddalone od głównych rzek skupiska dużych ilości złóż 

charakteryzujących się sporymi zasobami geologicznymi i rocznym 

wydobyciem. W odległości nie większej niż 6 km od danego 

portu/przystani znalazło się tylko 12 złóż o łącznych zasobach  

5,1 mln ton surowców mineralnych, z czego 4,8 mln ton pochodzi 

z kruszywa naturalnego. Z zaistniałego faktu nabrzeża wykorzystać 

można tylko, jako punkty rozładunkowe zaopatrujące pobliskie 

inwestycje infrastrukturalne w piasek i tłuczeń przywożony z południa 

kraju lub Skandynawii. 

48. Województwo pomorskie obok zachodniopomorskiego w ostatnich 

latach (2007 - 2010) dołączyło do regionów o największej podaży 

(Małopolska, Podlasie, Dolny Śląsk, Mazowsze, Warmia i Mazury). 

Charakteryzuje się ono wyraźnymi nadwyżkami podaży nad popytem, 

które po 2006 roku z wartości ujemnych przeszły na dodatnie wahając 

się pomiędzy 0,1 - 1,0 mln ton na rok. Nadwyżki w produkcji żwirów 
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niższej klasy i częściowo mieszanki mogą znaleźć zbyt na rynkach 

sąsiednich regionów (np. województwo kujawsko-pomorskie). 

49. Pomorskie należy do aż 10 regionów, w których odnotowuje się deficyt 

kruszyw łamanych na rynkach regionalnych. Brak znaczących źródeł 

(czynnych złóż) do produkcji kruszyw drogowych i budowlanych 

w opisywanym regionie powoduje konieczność dostaw z województw 

bogatych w ten surowiec skalny (np. dolnośląskie, świętokrzyskie, 

lubelskie, małopolskie). 

50. Prognozowane na lata 2013-2020 wydobycie kruszywa naturalnego 

w województwie pomorskim będzie kontynuowane stopniowym 

spadkiem obserwowanym od 2010 roku i osiągnie swoje minimum 

w 2013 i 2014 roku na poziomie około 9,5 mln ton. Po tym okresie 

produkcja piaskowo-żwirowa w regionie zacznie się stabilizować na 

poziomie 9,8-10,1 mln ton i stan taki utrzyma się do końca 2020 roku 

(z analizy trendu nie wyklucza się również małych wahań i końcowego 

wzrostu powyżej wartości 10,1 mln ton na rok w 2019 i 2020 roku). 

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 pomorskim będzie dodatnie (średnio wyniesie od 

0,4 do 1,6 mln ton na rok). 

52. Perspektywiczne zapotrzebowanie na kruszywa łamane dla przemysłu 

betonowego w województwie pomorskim będzie zbliżone do siebie dla 

każdego z przyjętych scenariuszy. Wartości te wahać się mogą od 

0,6 do 0,7 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 1,3 do 1,8 mln dla scenariusza umiarkowanego; 

 od 2,3 do 3,0 mln ton na rok dla scenariusza dynamicznego; 

 0,9 mln to na rok (oba okresy) dla spowolnienia gospodarczego. 

54. Perspektywiczne zapotrzebowanie na kruszywa łamane do realizacji 

inwestycji kolejowych na lata 2012-2015 w Pomorskim będzie 

wysokie i wyniesie około 2,0 mln ton na rok (trzeci wynik w kraju). 
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