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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. 

Kopaliny skalne eksploatowane są w Polsce głównie na potrzeby 

krajowe. Ze względu na nierównomierne występowanie na terenie kraju 

istnieje konieczność dostarczania 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 

łódzkim” jest zadanie 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 łódzkiego 

zakłada opisanie rodzaju i wielkości znajdujących się na jego terenie 

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

regionalnym. Opisanie wymienionych aspektów pozwoli na wskazanie 

słabych i mocnych stron analizowanego 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 ze szczegółowo opisanych podpunktów. 

Kolejne etapy realizacji opracowania obejmowały następujące punkty: 

 wstępną charakterystykę regionu łódzkiego, 

 opis bazy zasobowej surowców skalnych, 

 waloryzację niezagospodarowanych złóż surowców skalnych, 

 wykorzystanie i charakterystykę infrastruktury transportowej 

(drogowa i kolejowa), 

 podaż i popyt na surowce skalne, 

 działania strategiczne. 

 

W pierwszym z wymienionych etapów (rozdział 2) szczegółowo 

scharakteryzowano województwo łódzkie pod względem regionalnym, 

krajowym, fizyczno-geograficznym oraz geologicznym przedstawiając 

szczególne cechy wyróżniające go od innych województw w kraju. 

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

wybranych surowców skalnych, określeniu obszarów koncentracji 

największego wydobycia i zasobów w obrębie regionu z uwzględnieniem 

surowców skalnych unikalnych w skali kraju. 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 oraz kolejowy.  

W punkcie poświęconym popytowi i podaży na surowce skalne 

wskazano poziom zużycia surowców skalnych w województwie związany z 

produkcją materiałów budowlanych i realizacją inwestycji. Pod szczególną 
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uwagę wzięte zostały najważniejsze dwie grupy surowcowe, surowce 

szklarskie oraz ilaste do produkcji cementu. Dodatkowo w ramach 

opracowanego rozdziału oszacowano zapotrzebowanie na wymienione 

grupy surowcowe w województwie łódzkim. Ponadto przeanalizowano 

również zależność podaży surowców w regionie 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 przeprowadzono analizy GIS 

mające na celu doskonalenie logistyki transportu i dodatkowo przedstawiono 

działania możliwe do realizacji w zakresie logistyki zmniejszające 

niekorzystne oddziaływania na środowisko. 

Wszystkie najważniejsze informacje dotyczące opisywanego regionu 

zebrano i przedstawiono w rozdziale podsumowującym niniejsze 

opracowanie (rozdział 8). 

 

2. Charakterystyka województwa łódzkiego 

 

Województwo łódzkie jest jednym z szesnastu jednostek samorządu 

terytorialnego w Polsce. Region ten powstał w wyniku reformy 

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

ziemie województwa łódzkiego i sieradzkiego oraz duże części 

piotrkowskiego, skierniewickiego, a także pojedyncze gminy czy powiaty 

byłych województw ościennych. 

Analizowany region znajduje się w centralnej części Polski  

(w miejscowości Piątek, około 30 km na północ od Łodzi znajduje się 

geometryczny środek naszego kraju). Dzięki swojemu położeniu 

województwo to ma charakter obszaru tranzytowego. Przebiegają przez 

niego główne europejskie szlaki komunikacyjne łączące Warszawę 

z Berlinem oraz Gdańsk z Czechami. 

Według danych z 2010 roku województwo łódzkie obejmuje obszar o 

powierzchni 18 218,95 km2 i stanowi niecałe 5,8% powierzchni całego 

kraju, co klasyfikuje je na 9 miejscu. Jego rozciągłość południkowa wynosi 

173 km, zaś równoleżnikowa 184 km. Teren rozpatrywanego regionu 

jedynie w 21,1% pokryty jest lasami, jest to najniższy wskaźnik w skali 
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kraju. Większość terenu przypada na użytkowanie rolnicze (71,3%). Główne 

rzeki województwa (Warta, Bzura, Pilica) przebiegają na peryferiach, 

centralną część stanowi węzeł hydrograficzny, gdzie zbiegają się linie 

wododziałowe. W konsekwencji centralna część to niewielkie rzeki oraz 

okresowo suche mniejsze cieki wodne. Grunty pod wodami zajmują 10,9 

km2 powierzchni regionu. Teren województwa jest wykorzystywany pod 

intensywną działalność wydobywczo-przemysłową. Znajdują się tutaj bogate 

złoża węgla brunatnego (złoże Bełchatów oraz złoża satelickie), które są 

intensywnie eksploatowane. 

Szczegółowe wykorzystanie terenu województwa przedstawiono w 

tabeli 2.1. 

 

Według podziału administracyjnego w skład województwa wchodzi 24 

powiatów (w tym 3 miasta na prawach powiatu) i 177 gmin (18 miejskich, 

25 miejsko-wiejskie i 134 wiejskie). Najbardziej wysuniętymi powiatami są: 

 od północy powiat kutnowski; 

 od wschodu powiat rawski; 

 od południa powiat radomszczański; 

 od zachodu powiat wieruszowski. 

 

Tab. 2.1 Powierzchnia geodezyjna województwa łódzkiego według 

kierunków wykorzystania terenu [X] 

Kierunek wykorzystania 

powierzchni gruntowej 

Powierzchnia gruntu 
Udział w skali 

województwa 

[ha] [km
2
] [%] 

Użytki rolne 1 299 894 12 998,9 71,3 

Grunty leśne oraz 

zadrzewione i zakrzewione 
395 130 3 951,3 21,1 

Grunty pod wodami 

powierzchniowymi 
10 954 109,5 0,6 

Grunty zabudowane i 

zurbanizowane 
93 312 933,1 1,5 

Użytki ekologiczne 1 164 11,6 0,1 

Nieużytki 15 258 152,6 0,8 

Tereny różne  6 183 61,8 4,4 

Całkowita powierzchnia 

województwa łódzkiego 
1 821 895 18 218,9 100,0 

 



 
 

9 
 

 

Rys. 2.1 Mapa podziału administracyjnego województwa łódzkiego [III] 

 

Na terenie województwa znajdują się 43 miasta, z czego trzy z nich 

posiadają prawa powiatów. Pierwszym ośrodkiem urbanizacyjnym 

posiadającym prawa powiatu jest Łódź, która znajduje się w centralnej 

części województwa. Urzęduje w nim wojewoda. Inne duże ośrodki miejskie 

to: Piotrków Trybunalski, Pabianice, Tomaszów Mazowiecki i Bełchatów. 

Obszar województwa zamieszkuje 2587,7 tys. mieszkańców, tj. 6,8% 

ludności kraju (6 miejsce w kraju). Gęstość zaludnienia w łódzkim jest 

wysoka i wynosi 143 osoby/km2 (4 miejsce w skali kraju). Duża gęstość 

zaludnienia wynika ze znacznego skupienia dużych ośrodków miejskich 

oraz obecności przemysłu, przyciągającego pracowników. 
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2.1. Regionalizacja fizyczno-geograficzna regionu 

 

Województwo łódzkie stanowi obszar przejściowy i pograniczny w 

aspektach geologicznych, geograficznych, klimatycznych i przyrodniczych. 

W ujęciu fizyczno-geograficznym Kondrackiego [8] obszar 

województwa łódzkiego znajduje się na obszarze 2 prowincji: Niżu 

Środkowoeuropejskiego (podprowincja Niziny Środkowopolskie)  oraz  

Wyżyn Polskich (podprowincje Wyżyna Małopolska i Wyżyna Śląsko-

Krakowska). Większość obszaru leży jednak w obrębie Nizin 

Środkowopolskich, w strefie granicznej makroregionów Niziny 

Środkowomazowieckiej, Niziny Południowowielkopolskiej oraz Wzniesień 

Południowomazowieckich (rys. 2.2).  

Obszar województwa łódzkiego należy do strefy przejściowej między 

strefą wyżyn Polski południowej (około 300 m n.p.m.), a strefą nizin Polski 

środkowej (poniżej 100 m n.p.m.). Teren ten jest dość jednolity pod 

względem krajobrazowym – dominuje tu typ krajobrazów nizinnych (równin 

i ostańców peryglacjalnych), urozmaicony krajobrazem den dolinnych 

Warty, Pilicy, Bzury i Neru, a także niewielkimi fragmentami krajobrazu 

terasowego z wydmami. 

 

2.2. Budowa geologiczna 

 

 Województwo łódzkie znajduje się w obrębie 4 jednostek 

strukturalnych ułożonych równolegle: niecki brzeżnej, wału 

środkowopolskiego, niecek: mogileńsko-łódzkiej i miechowskiej oraz 

monokliny śląsko-krakowskiej. Podłoże zbudowane jest przeważnie z 

jurajskich oraz kredowych wapieni, margli i dolomitów. Było ono poddane 

licznym ruchom tektonicznym, których wynikiem jest szeroki system spękań 

i uskoków, stanowiących bazę dla tworzenia się niektórych bogactw 

naturalnych, takich jak sole kamienne i potasowe oraz wody termalne. 

 



 

 

 

Rys. 2.2 Rozmieszczenie złóż surowców skalnych na tle podziału fizycznogeograficznego [8]
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Osady trzeciorzędu nie są ciągłe. Liczne struktury mezozoiczne 

podlegały w trzeciorzędzie intensywnemu wietrzeniu, co doprowadziło do 

inwersji rzeźby, jako że tereny niecki kredowej były położone wyżej od 

terenów sąsiednich. Najważniejszym dla obecnej sytuacji województwa 

procesem zachodzącym w tamtym okresie, było powstanie rowu 

Kleszczowa, z którym związane są bardzo bogate złoża węgla brunatnego w 

okolicach Bełchatowa. 

Cały obszar województwa pokryty jest zwartą serią osadów 

czwartorzędowych. Ich miąższość jest zmienna i waha się od kilkudziesięciu 

cm do 150 m (wyjątkowo 315 w obrębie rowu Kleszczowa). Dominują 

piaski i żwiry glacifluwialne, gliny morenowe oraz osady mułkowo-ilaste 

różnego pochodzenia. Większość rzeźby wykazuje wyraźne cechy 

świadczące o morfogenezie glacjalnej oraz fluwialnej. W krajobrazie można 

zauważyć liczne równiny morenowe, wzgórza moreny czołowej, kemy, ozy i 

inne formy postglacjalne. Teren ten objęty był zlodowaceniami południowo- 

oraz środkowopolskim. 

 Kopalinami wyjątkowo cennymi z gospodarczego punktu widzenia, 

oprócz bełchatowskich węgli brunatnych, są także unikatowe w skali kraju 

złoża piasków formierskich oraz szklarskich. 

 

3. Charakterystyka bazy zasobowej kopalin skalnych województwa 

łódzkiego 

 

Województwo łódzkie charakteryzuje się (stan na 31.12.2010 r.) bazą 

zasobową obejmującą 862 złoża kopalin skalnych, z czego najliczniejszą 

grupę reprezentują piaski i żwiry  (610 złóż o zasobach 473 989 tys. Mg) 

oraz kopaliny ilaste ceramiki budowlanej (111 złóż o zasobach  

45 939 tys. Mg ). 

Na terenie województwa eksploatacja jest prowadzona w kilkunastu 

powiatach, jednak największe wydobycie notuje się w powiecie 

pajęczańskim.  Na rysunku 3.1 przedstawiono eksploatowane złoża oraz ich 

wielkość wydobycia na podstawie Bilansu Zasobów Kopalin i Wód 

Podziemnych w Polsce wg stanu na 31 XII 2010 r. W tabeli 3.1 zestawiono 

wielkości zasobów kopalin skalnych w województwie łódzkim w 

odniesieniu do reszty kraju. W bilansie zasobów uwzględniono zarówno 

złoża eksploatowane (E), eksploatowane okresowo (T), zaniechane (Z), 

rozpoznane szczegółowo (R) i rozpoznane wstępnie (P). 

 W kolejnych podrozdziałach przeprowadzono analizy złóż kopalin 

skalnych, dla których, zgodnie z Ustawą Prawo Geologiczne 
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 i Górnicze (Dz.U.05.228.1947),  koncesję  na eksploatację wydaje 

marszałek województwa i nie uwzględniają złóż, dla których właściwym 

organem koncesyjnym jest starosta powiatowy. W myśl ustawy są to 

kopaliny, dla których obszar działalności przekracza 2ha, wydobycie w roku 

kalendarzowym przekracza 20 tys. m3, eksploatacja prowadzona jest przy 

użyciu materiałów wybuchowych. Ze względu na niewielką ilość złóż 

koncesjonowanych przez marszałka województwa, analizy zdecydowano się 

przeprowadzić dla wszystkich złóż kopalin skalnych znajdujących się na 

terenie województwa łódzkiego. Wszystkie analizy wykonywane były na 

podstawie aktualnych danych zamieszczanych przez Państwowy Instytut 

Geologiczny w postaci Bilansu Zasobów Kopalin i Wód Podziemnych w 

Polsce wg stanu na 31 XII 2010 r.  

 

Tab. 3.1 Zasoby geologiczne kopalin skalnych w Polsce na terenie 

województwa łódzkiego [18] 

Rodzaj kopaliny 
Zasoby [tys. Mg/ m

3
] Udział 

[%] 
Polska Woj. łódzkie 

kamienie łamane i bloczne 10 173 787,0 96 659,0 0,95 

piaski i żwiry (kruszywo naturalne) 16 752 415,0 473 989,0 2,83 

piaski formierskie 338 371,0 153 657,0 45,41 

piaski do produkcji cegły wapienno-

piaskowej 
272 932,0 23 787,0 8,72 

piaski kwarcowe do produkcji betonów 

komórkowych 
142 786,0 16 272,0 11,40 

surowce dla prac inżynierskich 6 094,0 49,0 0,80 

surowce ilaste ceramiki budowlanej 2 020 068,0 45 939,0 2,27 

surowce ilaste do produkcji cementu 283 768,0 80 323,0 28,31 

surowce ilaste do produkcji kruszywa 

lekkiego 
169 144,0 21 413,0 12,66 

surowce szklarskie 637 171,0 535 775,0 84,09 

torfy 76317,20 392,32 0,51 

wapienie i margle dla przemysłu 

cementowego 
12 693 828,0 1 907 547,0 15,03 

wapienie i margle dla przemysłu 

wapienniczego 
5 650 292,0 629 636,0 11,14 
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Spośród kopalin skalnych zlokalizowanych na terenie województwa 

łódzkiego, w skali kraju największe znaczenie mają piaski formierskie i 

szklarskie. Ich największa koncentracja ma miejsce między Tomaszowem 

Mazowieckim a Sławnem. Drugi rejon o znacznej eksploatacji złóż to 

Paszkowice w gminie Żarnów, gdzie wydobywa się gliny ceramiczne 

kamionkowe o unikatowej wartości w skali kraju. Do grupy złóż mających 

znaczenie regionalne należy złoże kamieni łamanych i blocznych 

(chalcedonit) w rejonie Teofilowa w gminie Inowłódz. 

 

Wystarczalność złóż policzono według poniższego wzoru: 

 

E

Z
W

p

s   

 

Zp – zasoby przemysłowe [ Mg] 

E – łączne wydobycie kopaliny [Mg]   

 

W tabeli 3.2 zebrano wyniki obliczeń wystarczalności dla złóż o 

wydobyciu przekraczającym 100 tys. Mg. 

 

3.1. Piaski i żwiry 

 

Na terenie województwa w 2010 roku istniało 610 złóż 

 o udokumentowanych zasobach bilansowych wielkości 473 989 tys. Mg, 

stanowiących dokładnie 2,83% zasobów krajowych. Województwo łódzkie 

jest przedostatnie ze wszystkich województw w kraju pod względem ilości 

zasobów geologicznych. Największa ilość zasobów rozpoznanych jest 

natomiast w województwach dolnośląskim, małopolskim, opolskim  

i podlaskim (rys. 3.2). 

 

Wydobycie kruszyw piaskowo-żwirowych od roku 2000 do 2005 stale 

rosło. Porównując rok 2009 do poprzedniego wydobycie zmalało  

o 367 tys. Mg. Wzrost natomiast odnotowano w 2010 roku, gdzie wielkość 

wydobycia wzrosła o 352 tys. Mg w stosunku do 2009 roku (rys. 3.3). 

Województwo łódzkie stanowi 5,1% udziału w krajowym wydobyciu 

kruszyw naturalnych. Największy udział przypadł na rok 2005, gdzie 

wyniósł ok. 10%.  



 
 

Tab. 3.2 Wystarczalność złóż kopalin skalnych o wydobyciu rocznym ponad 100 tys. Mg [18] 

Nazwa złoża 
Zasoby 

bilansowe  

Zasoby 

przemysłowe 
Wydobycie Wystarczalność Kopalina Powiat 

  [tys. Mg] [tys. Mg] [tys. Mg] [lata]     

Lisowice 8337 8337 142 59 piaski i żwiry łódzki wschodni 

Piaskownica-Zajączków E 27032 24026 471 51 surowce szklarskie opoczyński 

Krzeczów III 3483 3483 108 32 piaski i żwiry wieluński 

Łódź-Iglasta VI 5043 5043 167 30 piaski i żwiry m.Łódź 

Grudzeń-Las 22802 17404 724 24 piaski formierskie opoczyński 

Dworszowice II 6173 3454 148 23 piaski i żwiry pajęczański 

Tychów 1993 1993 128 16 piaski i żwiry piotrkowski 

Nowy Dwór 1634 1634 123 13 piaski i żwiry skierniewicki 

Działoszyn-Trębaczew 188879 28588 2196 13 wapienie i margle pajęczański 

Stoki 6282 2473 244 10 piaski i żwiry m.Łódź 

Spławy 1227 1227 125 10 piaski i żwiry pajęczański 

Czatolin 35355 4337 456 10 piaski i żwiry łowicki 

Niwiska Górne-Grądy 31900 9207 1029 9 wapienie i margle pajęczański 

Kalenice IV 1697 1253 141 9 piaski i żwiry łowicki 

Ptaszkowice V 1901 1901 233 8 piaski i żwiry zduńskowolski 

Dworszowice 1025 1025 141 7 piaski i żwiry pajęczański 

Moników I 712 712 116 6 piaski i żwiry piotrkowski 

Bolimów II 625 625 106 6 piaski i żwiry skierniewicki 

Leonardów VI 1579 1431 244 6 piaski i żwiry zgierski 

Guźnia I 7602 1971 367 5 piaski i żwiry łowicki 

Pawłów 9640 958 469 2 piaski i żwiry piotrkowski 

Kalenice II 3948 775 579 1 piaski i żwiry łowicki 

Zubki Duże 44 44 136 0 piaski i żwiry tomaszowski 



 
 

 

 

 

Rys. 3.1 Stan surowców skalnych województwa łódzkiego na 31.12.2010 r. [18] 
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Rys. 3.2 Wydobycie piasków i żwirów w województwie łódzkim na tle kraju  

 

 

Największe wydobycie kruszywa naturalnego prowadzone jest na terenie 

powiatu łowickiego. Zasoby bilansowe głównie skoncentrowane są w 

powiatach łowickim radomszczańskim i pajęczańskim (tab. 3.3) 

 



 
 

18 
 

 

Rys. 3.3 Wydobycie piasków i żwirów w województwie łódzkim na tle kraju  

 

 

Tab. 3.3 Kruszywa naturalne w rozbiciu na powiaty [18] 

Powiat 
Ilość 

złóż KN 

Zasoby 

geologiczne 

Zasoby 

przemysłowe 
Wydobycie 

[tys. ton] 

łowicki 18 166 762 13 012 2 043 

radomszczański 50 160 938 6 730 398 

pajęczański 21 85 325 5 788 543 

piotrkowski 54 36 252 5 757 1 068 

łódzki wschodni 50 26 646 14 573 336 

skierniewicki 28 22 302 7 764 869 

m. Łódź 11 18 965 12 096 628 

sieradzki 36 15 740 3 452 397 

wieluński 25 12 958 9 300 320 

bełchatowski 27 12 078 852 161 

zgierski 48 11 902 4 219 800 

tomaszowski 29 9 371 5 527 569 

poddębicki 25 8 719 2 391 116 

brzeziński 9 6 472 627 20 
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Powiat 
Ilość 

złóż KN 

Zasoby 

geologiczne 

Zasoby 

przemysłowe 
Wydobycie 

[tys. ton] 

rawski 19 5 461 556 184 

kutnowski 17 4 987 1 021 160 

zduńskowolski 24 4 645 1 901 371 

pabianicki 18 3 434 733 253 

łęczycki 21 3 066 701 158 

opoczyński 14 2 225 0 15 

łaski 3 551 134 34 

wieruszowski 5 44 0 7 

 

3.2. Kamienie łamane i bloczne 

 

Województwo łódzkie posiada 55 złóż kamieni łamanych i blocznych, 

których zasoby w 2010 roku wynosiły 96 659 tys. Mg i stanowiły 0,95% 

zasobów krajowych. Największe zasoby występują w powiatach 

opoczyńskim, pajęczańskim i tomaszowskim (tab.3.4). 

 

Tab. 3.4 Kamienie łamane i bloczne w rozbiciu na powiaty [18] 

Powiat Ilość złóż KD 

Zasoby 

geologiczne 

[tys. ton] 

Zasoby 

przemysłowe 

[tys. ton] 

Wydobycie 

[tys. ton] 

opoczyński 32 42 509 2 876 227 

pajęczański 5 23 860 6 003 444 

tomaszowski 1 19 659 1 219 219 

radomszczański 8 8 694 2 356 5 

poddębicki 2 7 821 0 1 

piotrkowski 4 4 494 0 0 

radomszczańskI 1 122 0 0 

 

3.3. Piaski formierskie 

 

Zalegają w dwunastu złożach, z czego trzy są eksploatowane, cztery są 

rozpoznane szczegółowo (w kategorii A + B + C1), jedno jest rozpoznane 

wstępnie (w kategorii C2), a w dwóch zaniechano wydobycia (Parczówek i 

Sobawiny w powiecie opoczyńskim). W 2010 roku zasoby geologiczne 

wynosiły 153 657 tys. ton i stanowiło 45.41% zasobów krajowych 
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3.4.  Piaski do produkcji cegły wapienno-piaskowej 

 

Zalegają w dziewięciu złożach, z czego jedno jest eksploatowane 

(Teodory II), trzy są rozpoznane szczegółowo (w kategorii A + B + C1), 

cztery są rozpoznane wstępnie (w kategorii C2), a w jednym zaniechano 

wydobycia. Ich eksploatacja koncentruje się w rejonie miejscowości 

Teodory w powiecie pabianickim. 

 

3.5. Surowce ilaste ceramiki budowlanej 

 

Zalegają w 111 złożach, z czego 11 jest eksploatowanych, 18 jest 

rozpoznanych szczegółowo (w kategorii A + B + C1), dwa są rozpoznane 

wstępnie (w kategorii C2), , trzy skreślono z bilansu zasobów w roku 

sprawozdawczym 2010, a w 75 zaniechano wydobycia. Ich eksploatacja 

koncentruje się w powiatach: 

 opoczyńskim („Chełsty” gmina Żarnów, „Mniszków” gmina 

Mniszków), 

 tomaszowskim („Dąbrowa II” gmina Tomaszów Mazowiecki), 

 zgierskim („Dąbrówka Strumiany III” gmina Zgierz i „Kalinów I” 

gmina Stryków), 

 bełchatowskim, „Zelówek IV” gmina Zelów i "Bujny Szlacheckie"), 

 piotrkowskim („Michałów V” gmina Moszczenica), 

 wieluńskim („Mokrsko” gmina Mokrsko i „Złote Góry II” gmina 

Skomlin), 

 łaskim („Wola Bachorska I” gmina Buczek). 

 

3.6. Piaski kwarcowe do produkcji betonów komórkowych  

 

Zalegają w siedmiu złożach, z czego jedno jest rozpoznane szczegółowo 

w kategorii A + B + C1 („Męcka Wola II” gmina Sieradz powiat sieradzki), 

pięć jest rozpoznanych wstępnie w kategorii C2 („Dylów Szlachecki” gmina 

Pajęczno powiat pajęczański, „Patoki” gmina Widawa, powiat łaski, 

bełchatowski, „Skrzynki - Małecz” gmina Lubochnia i „Zaosie - 

Bronisławów” gmina Ujazd powiat tomaszowski, „Żagliny” gmina 

Sędziejowice i powiat łaski, bełchatowski), a jedno jest zagospodarowane i 

eksploatowane okresowo („Mierzyn” w powiecie piotrkowskim). 
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3.7. Surowce ilaste do produkcji cementu 

 

Zalegają w trzech złożach, z czego jedno jest rozpoznane szczegółowo 

(w kategorii A + B + C1) „Działoszyn” w powiecie pajęczańskim, 

 a w dwóch zaniechano wydobycia („Borki - hałda” w powiecie łęczyckim 

oraz „Wieluń – Widoradz” w powiecie wieluńskim). 

 

3.8. Surowce ilaste do produkcji kruszywa lekkiego 

 

Zalegają w ośmiu złożach, z czego cztery są rozpoznane szczegółowo w 

kategorii A + B + C1 (w powiecie zgierskim „Piaskowice” miasto Zgierz i 

„Sierpów” gmina Ozorków, w powiecie łódzkim wschodnim „Kruszów” 

gmina Tuszyn oraz w powiecie piotrkowskim „Polichno” gmina Wolbórz), 

trzy są rozpoznane wstępnie w kategorii C2 (w powiecie sieradzkim „Ostrów 

- Kolonia Bronisławów” gmina Brzeźnio, w powiecie poddębickim 

„Uniejów” gmina Uniejów i w powiecie łaskim „Wola Kleszczowa” gmina 

Widawa), a jedno skreślono z bilansu („Borówka” w powiecie zgierskim). 

 

3.9. Surowce szklarskie (piaski szklarskie) 

 

Zalegają w dziesięciu złożach, z czego cztery są eksploatowane, trzy są 

rozpoznane szczegółowo (w kategorii A + B + C1) i dwa są rozpoznane 

wstępnie (w kategorii C2) oraz jedno jest zagospodarowane i eksploatowane 

okresowo („Biała Góra III-Wesoła” w powiecie tomaszowskim). Ich 

eksploatacja koncentruje się w powiatach tomaszowskim w rejonie Białej 

Góry i w opoczyńskim w rejonie Zajączkowa i Unewela. 

 

3.10. Torfy 

 

Zalegają w dwunastu złożach, z czego dwa są eksploatowane („Huta 

Porajska ” i "Danielów I"),trzy są rozpoznane szczegółowo (w kategorii A + 

B + C1), jedno jest zagospodarowane i eksploatowane okresowo 

(„Piaszczyce”), a w pięciu zaniechano wydobycia („Danelów”, 

"Napoleonów " „Napoleonów I” , „Napoleonów III” i „Napoleonów VI”). 

Ich eksploatacja koncentruje się w rejonie Huty Porajskiej i Danielowa I w 

powiecie radomszczańskim. 
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3.11. Wapienie i margle dla przemysłu cementowego 

 

Zalegają w czternastu złożach, z czego dwa są eksploatowane, dziewięć 

jest rozpoznanych szczegółowo (w kategorii A + B + C1), trzy są rozpoznane 

wstępnie (w kategorii C2). Ich eksploatacja koncentruje się w powiecie 

pajęczańskim w rejonie Działoszyna – Trębaczewa oraz Niwisk Górnych - 

Grądów. 

 

3.12. Wapienie i margle dla przemysłu wapienniczego 

 

Zalegają w dziesięciu złożach, trzy są rozpoznane szczegółowo (w 

kategorii A + B + C1), trzy są rozpoznane wstępnie (w kategorii C2), a w 

czterech zaniechano wydobycia („Majaczewice” w powiecie sieradzkim oraz 

„Niwiska Dolne”, "Sulejów" w powiecie piotrkowskim i „Wapiennik 

Lisowice” w powiecie pajęczańskim). 

 

 

Rys. 3.4 Rozkład przestrzenny zasobów geologicznych i wydobycia kopalin 

skalnych na tle województwa (stan na 2010 rok) 
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4. Waloryzacja złóż kopalin skalnych województwa łódzkiego 

 

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. wskazania 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 

                                                      
 Na podstawie Dokumentacja waloryzacji złoża (obszaru złożowego). Zasady 

waloryzacji niezagospodarowanych złóż surowców skalnych opracowanych przez 

pracowników Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN 

w Krakowie w ramach zadania 7 niniejszego projektu. 
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z tytułu ograniczeń planistycznych wykorzystywalności złóż oparta jest na 

ocenie stopnia zabudowy terenu. 

Wybranym cechom złoża i kopaliny przypisywane są określone wartości 

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

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

określone niezależnie od zamierzeń odnośnie eksploatacji złoża, które są 

określane dopiero wówczas, gdy sporządzany jest projekt jego 

zagospodarowania. 

Podstawą rankingu jest ocena trójstopniowa każdej cechy, 

minimalizująca jej możliwy błąd. W każdej grupie kryteriów wyróżnia się 

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

każdego złoża za pomocą czteroliterowego symbolu: w kolejności walorów 

zasobowo-surowcowych, uwarunkowań górniczych, środowiskowych 

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

przedstawione na mapie złóż kopalin pozwalają na szybkie ich porównanie 

i wskazanie najwartościowszych złóż, zasługujących na szczególną ochronę. 

 

Jako kryteria waloryzacji geologiczno-złożowej przyjęto: 

- wielkość zasobów; 

- walory surowcowe kopaliny (jakość kopaliny). 

 

Kryteria te są określane indywidualnie dla poszczególnych rodzajów 

kopalin. Kombinacja obu kryteriów daje w efekcie ocenę walorów 

zasobowo-surowcowych złóż i stanowi podstawę kwalifikacji złóż do jednej 

z trzech kategorii wartości złoża i odpowiednio potencjalnego jego 

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. 
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Tab. 4.1 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 

Tab. 4.2 Waloryzacja surowcowa piasków i żwirów 

Jakość / 

Wielkość 

zasobów 

Zawartość frakcji  

>= 2,0 (2,5) mm* 

ponad 50 %  

(punkt piaskowy do 

50%) 

Zawartość frakcji 

żwirowej* 50 – 25 % 

(punkt piaskowy 50-

75%) 

Zawartość 

frakcji 

żwirowej*  

poniżej 25% 

(punkt 

piaskowy 

ponad 75%) 

>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) 

Tab. 4.3 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 
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Tab. 4.4 Waloryzacja surowcowa kopalin ilastych przydatnych do 

specyficzych zastosowań 

Jakość/ 

wielkość 

zasobów 

Kopaliny 

dokumentowa

ne jako 

kopaliny 

kaolinowe1: 

<1,2% Fe2O3, 

białość po 

wypaleniu w 

1350oC >75% 

Kopaliny 

dokumentowane jako 

iły biało wypalające 

się2: wytrzymałość na 

zginanie po 

wysuszeniu >2 MPa, 

białość po 

wypaleniu w 

1200oC >70%, 

nasiąkliwość po 

wypaleniu w 

1200oC <6% 

Kopaliny 

dokumentowa

ne jako iły 

ogniotrwałe: 

ogniotrwałość 

>1650oC, 

>23%, Al2O3, 

<3,2% Fe2O3 

Pozostałe 

>5 Mt N N N Waloryzowane 

jako kopaliny 

ceramiki 

budowlanej 

1-5 Mt N N W 

<1 Mt W W Z 

Uwaga:  1 parametry surowca po szlamowaniu, 2 parametry kopaliny ilastej w stanie 

surowym lub kopaliny ilasto-piaszczystej po szlamowaniu 

 

Tab. 4.5 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 N W W 

10-2 Mt N W W 

<2 Mt W W W 

 

 

 



 
 

27 
 

Tab. 4.6 Waloryzacja surowcowa wapieni i wapieni marglistych 

Jakość/ 

wielkość 

zasobów 

>50 % CaO 

≤ 2% MgO 

< 2% SiO2, 

<0,5 % Fe2O3 

42 – 50 % CaO 

≤2,5 % MgO 

bliskość złóż 

kopalin 

korygujących do 

produkcji cementu 

< 50 % CaO i >2,5% 

MgO  albo 

>50 % CaO,> 2% MgO,  

>2% SiO2, > 0,5 % 

Fe2O3 

nie przydatne dla 

przemysłu  wapienniczego 

lub cementowego 

>70 Mt N N 
waloryzacja jak złóż 

kopalin zwięzłych 

nieblocznych 

70- 20Mt N W 

<20 Mt W W/Z* 

 

Tab. 4.7 Waloryzacja surowcowa innych skał zwięzłych nie blocznych 

Jakość/ 

wielkość 

zasobów 

Do produkcji kruszyw 

budowlanych lub 

drogowych ponad 

50% I klasy 

(wg dotychczasowych 

norm dla 

budownictwa 

drogowego*) 

Do produkcji 

kruszyw 

budowlanych lub 

drogowych - 

głównie II klasy (wg 

dotychczasowych 

norm dla 

budownictwa 

drogowego) 

Do produkcji 

kruszyw 

budowlanych lub  

drogowych III i 

niższych (wg 

dotychczasowych 

norm dla 

budwonictwa 

drogowego*) 

>70 Mt N N waloryzacja jak 

złóż kopalin 

zwięzłych 

nieblocznych 

70- 20Mt N W 

<20 Mt W W/Z* 

 

Przedmiotem dalszej waloryzacji górniczej, środowiskowej 

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

surowcowych. 

Kryteria górnicze są dwojakiego rodzaju: 

 określające stopień trudności ich ewentualnej 

eksploatacji; 

 określające możliwość odstawy surowca do 

odbiorców. 
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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. 

 

Tab. 4.8 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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Tab. 4.9 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 

 

Tab. 4.10 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 
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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 

 

Tab. 4.11 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. 
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Tab. 4.12 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 

 

Tab. 4.13 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   

 

 

Tab. 4.14 Klasa złoża (waloryzacji środowiskowej) 

Skala ocen 

Suma 

punktów 
Klasa złoża 

2-3 N 

4-5 W 

6-9 Z 
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W ograniczeniach planistycznych wykorzystywalności złóż wyróżniane 

są cztery klasy dostępności terenu w zależności od stopnia zabudowy 

(tabela 4.15): 

 N – najwyższa; 

 W – wysoka; 

 Z – zabraniająca; 

 X – wykluczająca. 

 

Tab. 4.15 Ograniczenie planistyczne wykorzystywalności złoża 

Skala ocen 

% powierzchni bez ograniczeń Klasa złoża 

90-100 N 

30-90 W 

10-30 Z 

do 10 X 

 

Literowe oznaczenie wyników oceny każdej z wyróżnionych czterech 

grup kryteriów pozwala na opisanie każdego złoża za pomocą 

czteroliterowego symbolu w kolejności walorów: zasobowo-surowcowych, 

uwarunkowań górniczych, środowiskowych i planistycznych: 

Przykładowo: 

 NNWN 

 NZNZ 

 

Wynik waloryzacji złóż województwa łódzkiego przedstawiony jest 

w zestawieniu w tabeli 4.17. Na mapie zaprezentowany jest za pomocą opisu 

obok nazwy złoża: 

 

 

 
 

4.2. Wyniki ogólnej waloryzacji 

 

Według bilansu zasobów kopalin i wód podziemnych w Polsce (stan na 

31.12.2010 r.) na terenie województwa łódzkiego znajduje się 853 
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udokumentowanych złóż kopalin skalnych, w tym 610 piasków i żwirów, 

112 kopalin ilastych, 55 kamieni łamanych i blocznych, 24 wapieni i margli, 

38 piasków kwarcowych oraz jedno surowców dla prac inżynierskich (tab. 

4.16). Wśród nich, w wyniku przeprowadzonej waloryzacji, ze względu na 

walory surowcowe (zasoby i jakość kopaliny) 13 złóż zaliczono do klasy N i 

17 do klasy W. Są to złoża (tab. 4.17):  

 piaskowców - 5 złóż klasy W),  

 wapieni i margli - 9 złóż klasy N i 1złoże klasy W,  

 piasków szklarskich – 4 złoża klasy N, 

 piasków do produkcji betonów komórkowych - 3 złoża lasy W, 

 piasków formierskich – 1 złoże klasy W,  

 kopalin ilastych ceramiki budowlanej - 2  złoża klasy W), 

kopalin ilastych do produkcji kruszywa lekkiego – 1 złoże klasy 

W, 

 piasków i żwirów - 4 złoża klasy W.  

 

Pozostałe 219 złóż reprezentuje klasę Z tylko o znaczeniu lokalnym. 

Dalszej waloryzacji górniczo-środowiskowo-planistycznej poddano 

tylko złoża dwóch klas surowcowych: N i 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 

(przeważnie złoża piaskowe, piaskowo-żwirowe i kopalin ilastych) stanowią 

bazę zasobową surowców na potrzeby lokalne i gospodarka nimi powinna 

być rozpatrywana na poziomie gmin i powiatów. 



 
 

 
 

Tab. 4.16 Zestawienie udokumentowanych złóż surowców skalnych województwa łódzkiego wg stanu na 31.12.2010 rok 

Lp. Rodzaj kopaliny 

Złoża udokumentowane Złoża zwaloryzowane 

Liczba 

złóż 

Eksploa-

towane 

Nieeks-

ploa-

towane 

Zasoby 

tys. t. 

tys. m3* 

Wydobycie 

tys. t. 

tys. m3* 

Liczba 

złóż 

Klasa 

N 

Klasa 

W 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 
Kamienie łamane 

i bloczne 

wapienie 10 4 6 44 641 566 2 - - 

piaskowce 40 29 11 73516 33 9 - 5 

trawertyn 1  1 2 404 79 0 - - 

chalcedonit 4 1 3 492 152 219 1 - - 

2 
Wapienie 

i margle 

przemysłu cementowego 14 2 12 1 907 534 3 225 9 8 - 

przemysłu wapienniczego 10  10 629 636  3 1 1 

3 Piaski i żwiry 610 289 321 473 989 8 340 171 - 4 

4 Piaski kwarcowe 

szklarskie 10 5 5 535 774 1 235 4 4 - 

d/p cegły wapienno-

piaskowej 
9 1 8 23 787 36 0 - - 

d/p betonów 

komórkowych 
7 1 6 16 272 31 5 - 3 

formierskie 12 4 8 153 656 788 3 - 1 

5 Surowce dla prac inżynierskich 1  1 49  0   

6 

Kopaliny ilaste 

ceramiki budowlanej 111 11 100 45 939 52 37 - 2 

d/p kruszywa lekkiego 8  8 21 413  5 - 1 

d/p cementu 3  3 80 323  0 - - 

 
R a z e m 853 351 508 

4 252 001 

147 675 

14 500 

52 
249 13 17 
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Tab. 4.17 Waloryzacja złóż województwa łódzkiego wg stanu  

na 31.12.2010 rok 

Lp. Nazwa złoża Wiek 
Rodzaj 

litologiczny 

kopaliny 
Waloryzacja 

Zasoby 

tys. t. 

tys. m3* 

1 2 3 4 5 6 

Piaskowce 

1 
Chełmska Góra 

II 

J pc WNWN 122 

2 
Chełmska Góra 

III 

J pc WWWN 536 

3 Grabowice Cr pc WNZN 68 

4 Sielec J pc WNWN 122 

5 Sielec III J pc WWNN 293 

     1 141 

Wapienie przemysłu cementowego 

1 Goślub J wc NZZW 456 118 

2 Granice J wc NWZN 80 861 

3 Kodrąb-Dmenin J wc NZZN 253 472 

4 Kule J wc NZWW 92 869 

5 Mariampol-Stok J wc NZWW 20 943 

6 
Mariampol-Stok 

I 

J wc NWWN 80 954 

7 
Pajęczno-

Makowiska 

J wc NZZN 160 729 

8 Sulejów I J wc NWZX 182 655 

     1 328 601 

Wapienie przemysłu wapienniczego 

1 Sulejów J wp WZNX 9 208 

2 Sulejów II J wp NWZX 51 386 

     60 594 

Piaski i żwiry 

1 Barczkowice I Q pż WWZN 13 065 

2 Góry Borowskie Q pż WNWN 5 377 

3 Kalenice Q pż WNWN 16 218 

4 Węże Q pż WNZN 23 230 

     57 890 

Piaski szklarskie 

1 
Góry 

Trzebiatowskie 

Cr pks NNZN 22 297 

2 Radonia Cr pks NWZN 53 208 

3 Wygnanów II Cr pks NZWN 47 706 

4 Zajączków Cr pks NNZW 222 396 

     345 607 

Piaski do produkcji betonów komórkowych 
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Lp. Nazwa złoża Wiek 
Rodzaj 

litologiczny 

kopaliny 
Waloryzacja 

Zasoby 

tys. t. 

tys. m3* 

1 2 3 4 5 6 

1 
Dylów 

Szlachecki 

Q pk WNZW 1 846 

2 Męcka Wola II Q pk WNZN 1 905 

3 
Zaosie-

Bronisławów 

Q pk WNZN 3 694 

     7 445 

Piaski formierskie 

1 Wygnanów  Cr Pf WWZN 5 870 

Kopaliny ilaste ceramiki budowlanej 

1 Ruda (Goryń) Q ic WWWN 5 388* 

2 Złote Tr ic WWWW 2 480* 

     7 868* 

Kopaliny ilaste do produkcji kruszywa lekkiego 

1 Piaskowice Q ik WWZW 7 662 

Uwaga:  

Wiek: Q-czwartorzęd, Tr-Trzeciorzęd, Cr- kreda, J – jura. Rodzaj litologiczny : pc – 

piaskowce, wc - wapienie cementowe, wp – wapienie przemysłowe (wapiennicze), 

pks – piaski szklarskie, pk – piaski kwarcowe, pf - piaski formieskie, ic – iły i łupki 

ilaste ceramiki budowlanej, ik- iły do produkcji kruszywa lekkiego, pż – piaski i 

żwiry 

 

Największy odsetek złóż waloryzowanych stanowiły złoża wapieni i 

margli i piaski kwarcowe (po 8 złóż), a w dalszej kolejności klasyfikowały 

się piaskowce – 5 złóż, piaski szklarskie 4 złoża, piaski kwarcowe (łącznie 3 

złoża) oraz 2 złoża iłów ceramiki budowlanej i jedno iłów do produkcji 

kruszywa lekkiego. Spośród najliczniejszej grupy piasków i żwirów 

waloryzacji poddane zostały tylko cztery złoża. 

 

4.3.   Charakterystyka waloryzowanych złóż 

 

Szczegółową charakterystykę waloryzowanych złóż przedstawiono 

w kartach złóż. Pod względem analizy zagospodarowania waloryzowanych 

z punku widzenia czynników górniczych dogodne warunki posiada 11 złóż: 

3 - piaskowców, 3 - piasków i żwirów, 2 - piasków szklarskich, 3 – piasków 

do produkcji betonów komórkowych. Pozostałe 63% waloryzowanych złóż 

posiada warunki utrudnione (12 złóż w klasie W) i w 7 przypadkach trudne 

(klasy Z). 66% złóż posiada budowę złożoną. Czynnikami utrudniającymi 

ich eksploatację są zwykle: grubość nadkładu, zawodnienie, utrudniona 



 
 

37 
 

dostępność komunikacyjna i w 2 przypadkach brak blisko położonych 

odbiorców surowca. 

Powierzchnia województwa łódzkiego w prawie 20% jest objęta 

różnymi formami ochrony przyrody. W województwie znajduje się 

7 parków krajobrazowych, z których 5 posiada otuliny, 17 obszarów 

chronionego krajobrazu, 89 rezerwatów przyrody a także rezerwaty 

przyrody, stanowiska dokumentacyjne, użytki ekologiczne, pomniki 

przyrody oraz obszary Natura  2000. Obszary te mają wpływ na możliwości 

zagospodarowywania nowych złóż, bowiem przeprowadzona waloryzacja 

środowiskowa wykazała, że wymagania ochrony środowiska nie stanowią 

ograniczenia jedynie dla 1 złoża piaskowca i 1 złoża wapieni przemysłu 

wapienniczego. Natomiast dla pozostałych waloryzowanych złóż walory 

przyrodnicze są zasadniczym czynnikiem ograniczającym ich dostępność 

(17 klasy Z) lub utrudniającym (11 klasy W). Warto zauważyć, że 

w przypadku wszystkich złóż o najwyższych walorach surowcowych (klasy 

N) aż dla 70% złóż występują poważne ograniczenia środowiskowe 

możliwości ich zagospodarowania a dla pozostałych 30% ograniczenia 

utrudniające. Ograniczenia środowiskowe mogą więc stwarzać zasadniczą 

barierę dla przemysłu cementowego, wapienniczego i szklarskiego w 

województwie łódzkim.  

Ograniczenia planistyczne stanowią barierę dla wykorzystania 

waloryzowanych złóż dla 3 przypadków tj. złóż wapieni przemysłu 

cementowego (1 złoże) i wapienniczego (2 złoża). Złoża te położone są w 

zasięgu pośredniej ochrony ujęć wód podziemnych Zbiornika 

Sulejowskiego. Natomiast dla 20 przypadków stan zagospodarowania 

powierzchni nie stanowi bariery dla wykorzystania waloryzowanych złóż a 

w przypadku 7 złóż częściowo możliwość tą ogranicza. 

Najbardziej atrakcyjnymi złożami z uwagi na walory surowcowe, 

dostępność górniczą i środowiskową są złoża: wapieni przemysłu 

cementowego – Mariampol-Stok I (NWWN), piaskowców – Chełmska Góra 

II i Góry Borowskie (WNWN), Chełmska Góra II (WWWN) oraz Sielec II 

(WWNN), piasków i żwirów – Góry Borowskie, Kalenice (WNWN), 

surowców ilastych ceramiki budowlanej: Ruda (Goryń) (WWWN) i Złote 

(WWWW). 
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5. Wykorzystanie infrastruktury drogowej i kolejowej do transportu 

surowców skalnych 

5.1. Charakterystyka infrastruktury kolejowej 

 

Na terenie Polski według stanu na 31.12.2011 r., PKP Polskie Linie 

Kolejowe S.A. eksploatowały 20 228 km linii kolejowych, z czego 75% 

stanowiły linie szlakowe i główne zasadnicze oraz 25% tory stacyjne. 

Dodatkowo w skład sieci kolejowej wchodziło ponad 43 tys. rozjazdów  

i 16 tys. przejazdów kolejowych. Obecny stan infrastruktury kolejowej ulega 

systematycznemu pogorszeniu z powodów niewystarczających środków 

finansowych przeznaczanych na jej rozbudowę i modernizację. Około 40% 

torów jest w stanie zadowalającym, pozostałe 60% stanowią tory o złym 

stanie technicznym. 

 

Tab. 5.1 Długość eksploatowanych (czynnych) linii kolejowych w Polsce w 

2011 roku [X] 

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 
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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] 

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 

 

W województwie łódzkim na infrastrukturę kolejową składa się 1059 km 

czynnych torów, z czego przeszło 91% to linie zelektryfikowane i 62% 

więcej niż jedno torowe. 

 

Przez teren województwa łódzkiego przebiegają następujące linie 

kolejowe: 

 numer 1 łącząca Warszawę Centralną z Katowicami, 

 numer 3 łącząca Warszawę Zachodnią z Frankfurtem nad Odrą, 

 numer 4 łącząca Grodzisk Mazowiecki z Zawierciem, 

 numer 11 łącząca Skierniewice z Łowiczem Głównym, 

 numer 12 łącząca Skierniewice z Łukowem, 

 numer 14 łącząca Łódź Kaliską z Forst (Niemcy), 

 numer 15 łącząca Łódź Kaliską z Bednarami, 

 numer 22 łącząca Tomaszów Mazowiecki z Radomiem, 

 numer 25 łącząca Łódź Kaliską z Dębicą, 

 numer 33 łącząca Kutno z Brodnicą, 

 numer 131 łącząca Chorzów Batory z Tczewem. 

 

Stan linii kolejowych na terenie województwa jest równie mało 

zadowalający jak w skali całego kraju. Obecnie Spółka PKP, przy 

współudziale środków Unii Europejskiej, realizuje zadania inwestycyjne, 

które przyczynią się do poprawy stanu infrastruktury. W tabeli 5.2 

przedstawiono inwestycje przeprowadzone w ostatnich latach , realizowane 

obecnie lub planowane do realizacji w najbliższym okresie. 
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Tab. 5.2 Inwestycje kolejowe na terenie województwa łódzkiego [IX] 

Nazwa inwestycji kolejowej 
Czas 

realizacji 
Koszt projektu 

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 mln EUR 

Projekt i zabudowa systemu ETCS poziom 1 na odcinku linii 

kolejowej  

E 65 CMK, Grodzisk Mazowiecki - Zawiercie, TEN-T 2009-PL-

60151-P 

2009-

2013 
17,645 mln EUR 

Modernizacja linii Kolejowej nr 15 na odcinku Bednary – Zgierz 

wraz  

z budową łącznika na Lotnisko im. W. Reymonta – etap I 

przebudowa nawierzchni kolejowej na odcinku Łowicz – Zgierz 

2010-

2011 
53, 869 mln PLN 

Pomoc techniczna dla przygotowania projektu ISPA/FS 

2002/PL/16/P/PA/009 Modernizacja korytarza kolejowego nr II 

(E 20 i CE 20) - pozostałe roboty 

2004-

2008/2012 
14,766 mln PLN 

FS 2006/PL/16/C/PA/002 Pomoc techniczna dla przygotowania 

modernizacji linii kolejowej E65 Południe Grodzisk Mazowiecki 

– Kraków/Katowice  

– Zwardoń/ Zebrzydowice – granica państwa, etap I oraz POIiŚ 

7.1-42 Prace przygotowawcze dla modernizacji linii kolejowej 

E65 Południe, odcinek Grodzisk Mazowiecki –Kraków/Katowice 

– Zebrzydowice/Zwardoń 

– granica państwa – faza II 

Faza I  

2009-

2011  

24,400 mln PLN 

Faza II  

2011-

2012 

23,799 mln PLN 

Przygotowanie budowy linii dużych prędkości POIiŚ 7.1-26 
2008-

2014 

291,000 mln 

PLN 

Modernizacja linii kolejowej E 20 na odcinku Warszawa - 

Poznań - pozostałe roboty, odcinek Sochaczew - Swarzędz POIiŚ 

7.1-8 

2012-

2014 

120,000 mln 

PLN 

Modernizacja linii kolejowej Warszawa - Łódź, etap II, Lot C - 

pozostałe roboty, POIiŚ 7.1-24.3 

2009-

2015 

290,331 mln 

PLN 

Modernizacja linii kolejowej Warszawa – Łódź, Etap II, lot B, 

odcinek Łódź Fabryczna – Łódź Widzew ze stacją Łódź 

Fabryczna oraz budową części podziemnej dworca Łódź 

Fabryczna przeznaczonej dla odprawy i przyjęć pociągów oraz 

obsługi podróżnych POIiŚ 7.1-24.2 

2011-

2014 
1,523 mld PLN 

 

Analizując posiadane dane przestrzenne odnośnie infrastruktury 

kolejowej na terenie województwa łódzkiego należy zwrócić uwagę na dwa 

elementy: 

- na terenie województwa nie są zlokalizowane żadne punkty nadania 

kruszywa, umożliwiające przeładunek surowców z samochodów na wagony, 
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- w okolicy tylko jednej kopalni (złoże Grudzeń-Las) zlokalizowana jest 

bocznica kolejowa umożliwiająca wykorzystanie infrastruktury kolejowej do 

transportu kopalin. Brakuje natomiast informacji odnośnie jej wydajności a 

nawet informacji o jej jakimkolwiek wykorzystaniu przez kopalnię. 

Fakty te pozwalają na wskazanie, iż lokalni dostawcy surowców 

mineralnych w znakomitej większości opierają transport na infrastrukturze 

drogowej. Znajduje to również odzwierciedlenie w rodzaju eksploatowanej 

kopaliny (piaski), które na terenie Polski są bardzo pospolite i 

transportowanie ich na większe odległości może się okazać nieopłacalne.  

Na terenie województwa zlokalizowana jest duża ilość punktów 

wyładunkowych. Służą one w znakomitej większości zaopatrywaniu 

województwa w kopaliny nie występujące lokalnie, a transportowane w 

dużej mierze z terenu województwa dolnośląskiego. Trasa kolejowa 

odpowiadająca za transport surowców skalnych z terenu Dolnego Śląska to 

wg danych PKP trasa: Grabowno – Białystok. Z informacji PKP wynika, iż 

istniejąca infrastruktura kolejowa na ternie województwa łódzkiego na tej 

trasie w pewnej mierze wymaga naprawy. Obecnie na niektórych odcinkach 

jej parametry techniczne są niewystarczające, aby w maksymalnym stopniu 

obsłużyć transport surowców skalnych z terenu województwa 

dolnośląskiego. Stan techniczny wpływa przede wszystkim na prędkości, 

jakie może rozwijać tabor na danym odcinku drogi, co przy ograniczonej 

ilości składów, przekłada się na ilość transportowanej kopaliny. 

Szczególnie zły stan występuje na odcinku Bednary - Łódź Kaliska (stan 

niezadowalający – 90%). W tabeli 5.3 przedstawiono parametry linii 

kolejowych na krytycznych odcinkach dla transportu kolejowego surowców 

skalnych. 

Tab. 5.3 Parametry linii kolejowych na odcinkach krytycznych [IX] 

Nr linii 14 15 

Początek trasy ŁÓDŹ KALISKA BEDNARY 

Koniec trasy TUPLICE  ŁÓDŹ KALISKA  

Odcinek krytyczny 
PAWŁOWICE - SIERADZ 

(13,78 - 59,435) 

STRYKÓW - ZGIERZ 

(42,270 - 57,405) 

Dopuszczalna prędkość 

techn. [km/h] 
40 - 100 30 - 70  

Ogólny stan techniczny [%] 
 

 

dobry 79 0 

dostateczny 21 10 

niezadowalający 0 90 

Stopień wykorzystania 

zdolności przepustowej (%) 
85 50 



 
 

 
 

 

Rys. 5.1 Istniejąca infrastruktura kolejowa w województwie łódzkim [9]
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Według informacji PKP (IX), spółka planuje w najbliższych latach 

szeroko zakrojony plan modernizacji linii kolejowych, mając na celu m. in. 

poprawę sytuacji transportu surowców skalnych z terenu województwa 

dolnośląskiego. Z uwagi na niedoskonałości tras transportowych, ale 

również wielkości transportu, uwzględniono w pierwszej kolejności również 

trasy przechodzące przez województwo łódzkie. 

 

 

Rys. 5.2 Planowane modernizacje ciągów kolejowych w województwie 

łódzkim oraz całym kraju [IX] 

 

5.2. Charakterystyka infrastruktury drogowej 

 

5.2.1. Drogi lokalne 

 

Wykorzystując informacje zamieszczone w Banku Danych Lokalnych, 

dotyczących infrastruktury transportowej, możliwe jest określenie ogólnej 

wielkości sieci dróg publicznych, z uwzględnieniem podziału na 

poszczególne powiaty. Według danych umieszczonych w bazie, sieć dróg 
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lokalnych (powiatowych i gminnych) między rokiem 2009 a 2010, 

zmniejszyła się o 222 km. 

 

Tab. 5.4 Sieć dróg lokalnyhch w powiatach [X] 

Powiat  2009  2010  
wzrost 

[km]  

wzrost 

[%]  

tomaszowski  528  569  41  7,8  

zgierski  412  449  37  9,0  

m.Skierniewice  2056  2088  32  1,6  

m.Łódź  796  826  30  3,8  

wieruszowski  1072  1101  29  2,7  

poddębicki  1235  1262  27  2,2  

łęczycki  807  833  26  3,2  

kutnowski  496  519  23  4,6  

pabianicki  1175  1194  19  1,6  

opoczyński  962  981  19  2,0  

m.Piotrków Trybunalski  1634  1649  15  0,9  

zduńskowolski  1577  1591  14  0,9  

łowicki  534  547  13  2,4  

radomszczański  506  517  11  2,2  

rawski  1171  1179  8  0,7  

piotrkowski  573  577  4  0,7  

łódzki wschodni  1106  1093  -13  -1,2  

brzeziński  1506  1490  -16  -1,1  

skierniewicki  1242  1213  -29  -2,3  

wieluński  838  790  -48  -5,7  

bełchatowski  811  720  -91  -11,2  

pajęczański  1009  903  -106  -10,5  

łaski  1291  1174  -117  -9,1  

sieradzki  625  475  -150  -24,0  

 

Na terenie województwa łódzkiego największy rozwój sieci dróg 

lokalnych odnotowano w powiecie tomaszowskim. Na przełomie roku 2009 

i 2010 sieć powiększyła się o ponad 40 kilometrów, co stanowi rozwój o 

niemal 8%, w stosunku do roku poprzedniego. Najwyższe powiększenie 

względne miało miejsce w powiecie zgierskim, gdzie sieć rozbudowano o 

niemal 10%, oddając do użytku dodatkowe 37 km dróg, co stanowi drugi 

wynik pod tym względem w województwie. Znaczne powiększenie 

kilometrażu odnotowano również w miejscowościach funkcjonujących na 

prawach powiatu tj. Skierniewicach i Łodzi oraz w powiecie 

wieruszowskim. Łącznie sieć powiększyła się w tych obszarach o prawie 

100 km. 
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Rys. 5.3 Zmiana długości dróg powiatowych i gminnych w powiatach 

województwa łódzkiego[X] 

 

Realizacja inwestycji infrastrukturalnych związana jest przede 

wszystkim z funkcjonowaniem programów unijnych, które skutecznie 

wspomagają finansowanie zgłaszanych projektów drogowych. Dzięki 

Narodowemu Programowi Przebudowy Dróg Lokalnych, możliwe było 

uruchomienie wielu projektów mających na celu usprawnienie realizacji 

transportu na drogach powiatowych i gminnych (rys. 5.4). 

Podsumowanie realizacji Narodowego Programu Przebudowy Dróg 

Lokalnych na terenie województwa łódzkiego, opisuje przeprowadzenie 

różnego rodzaju inwestycji dotyczących niemal 500 km dróg powiatowych i 

gminnych. Wykonywane projekty związane były z remontem, przebudową 

lub budową dróg od podstaw. W ramach programu samorząd wojewódzki 

otrzymał ponad 190 mln zł dotacji na realizację opisanych celów (tab. 5.5). 
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Tab. 5.5 Przyznane kwoty dotacji oraz ilości wniosków w poszczególnych 

latach trwania programu NPPDK w województwie łódzkim [XI] 

Rok  Kwota dotacji 

[mln zł]  

Ilość wniosków  

2009  62,5  91  

2010  64  70  

2011  64  65  

 

Samorządy województwa łódzkiego w ciągu dwóch pierwszych lat 

trwania programu wykorzystały aż 98,9% przyznanych środków, 

przeznaczonych na realizację przedsięwzięć dotyczących sieci dróg 

lokalnych. 

5.2.2 Drogi ponadlokalne 

 

Zgodnie z posiadanymi informacjami na temat infrastruktury drogowej 

istniejącej na terenie Polski, województwo łódzkie dysponuje efektywną i 

rozległą siecią dróg krajowych i wojewódzkich, które skutecznie realizują 

zadanie dystrybucji surowców skalnych zarówno na terenie województwa 

jak i wywozu poza jego granice (rys. 5.5). 

Aby skutecznie zlokalizować sieć dróg krajowych i wojewódzkich o 

największym obciążeniu transportem surowców skalnych należy prześledzić 

wszystkie dostępne materiały ilustrujące rzeczywiste natężenie całkowitego 

ruchu na polskich drogach. Jedynym dostępnym źródłem danych  tego 

rodzaju jest opracowanie, sporządzane co pięć lat przez Generalną Dyrekcję 

Dróg Krajowych i Autostrad, pt.: „Generalny Pomiar Ruchu”. W 

opracowaniu sporządzonym w roku 2010 przedstawione zostały rzeczywiste 

ilości pojazdów, zliczone podczas pomiarów terenowych na poszczególnych 

odcinkach dróg wojewódzkich i krajowych. Poza informacją odnośnie 

całkowitej liczby pojazdów obecnych na danym odcinku drogi, opracowanie 

dostarcza informacji dotyczących typu pojazdów, dzieląc je na następujące 

kategorie: 

- motocykle 

- autobusy 

- ciągniki rolnicze 

- rowery 

- samochody osobowe i mikrobusy 

- lekkie samochody ciężarowe 

- samochody ciężarowe bez przyczepy 

- samochody ciężarowe z przyczepą 
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Rys. 5.4 Lokalizacja odcinków dróg lokalnych remontowanych w ramach 

NPPDL na terenie województwa [XI]



 
 

 
 

 

Rys. 5.5 Drogi krajowe i wojewódzkie w województwie łódzkim [9] 
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Biorąc pod uwagę rodzaj samochodów najczęściej stosowanych w 

transporcie surowców skalnych, należy uznać z dużą dozą 

prawdopodobieństwa, że zostały one zakwalifikowane podczas pomiaru, do 

ostatniej kategorii pojazdów i stanowią jej część. Niestety zbyt ogólny opis 

typu pojazdu pozwala do tej kategorii przypisać również wiele innych 

rodzajów samochodów ciężarowych poruszających się po polskich drogach, 

co skutecznie uniemożliwia określenie udziału procentowego transportu 

górniczego w tej grupie. Bezpośrednie wskazanie miejsc o największym 

natężeniu transportu surowców skalnych, bazując  tylko i wyłącznie na 

Generalnym Pomiarze Ruchu, jest zatem niemożliwe, co zmusza do 

poszukiwania i uwzględnienia innego rodzaju dostępnych parametrów, 

celem wyznaczenia tej wielkości. 

 

Porównując wielkość gęstości wydobycia z wielkością natężenia ruchu 

zmierzonego na drogach, łatwo odnieść wrażenie iż występuje między tymi 

wielkościami przestrzenna zależność. Z uwagi na dostęp do 

zaawansowanych narzędzi analitycznych, dokonano porównania tych 

parametrów celem wykazania zależności ich wielkości od lokalizacji. Aby 

tego dokonać na podstawie mapy gęstości wyinterpolowano warstwice 

obrazujące przyrost gęstości wydobycia, jednocześnie generując mapę 

gęstości natężenia na drogach. Z uwagi na fakt występowania w regionie 

łódzkim dwóch dużych skupisk wydobycia surowców skalnych (okolice 

Łodzi oraz okolice Bełchatowa i Radomska), analiza została wykonana dla 

tych dwóch rejonów. Przekształcając warstwice wielkości na poligony 

reprezentujące przedział wielkości wydobycia możliwe było przestrzenne 

porównanie gęstości i natężenia w poszczególnym obiekcie 

powierzchniowym oraz próba określenia zmienności tych parametrów oraz 

zależności przestrzennych między nimi. 

Pomimo widocznych zbieżności między wartością gęstości wydobycia 

oraz wielkości natężenia na drogach, precyzyjna analiza porównawcza obu 

tych wartości dla określonych terenów wykazuje brak widocznej zależności. 

Poszczególne wartości natężenia ruchu przypisane do określonych 

przedziałów gęstości wydobycia nie przyjmują formy zależności funkcyjnej, 

co powoduje, że wskazanie wpływu gęstości wydobycia na wielkość 

natężenia na drogach jest niemożliwa do udowodnienia przy ustalonych 

założeniach analizy. Jedynie dla obszaru okolic miasta Łodzi analiza 

wykazuje widoczny niewielki wzrost natężenia zgodnie ze wzrostem 

gęstości wydobycia, jednak z uwagi na brak wykazania tej tendencji dla 

pozostałych rejonów wynik ten został pominięty. 



 
 

 
 

Tab. 5.6 Wykaz najbardziej obciążonych transportem ciężarowym dróg w województwie łódzkim [21] 

Nr 

drogi 
Nazwa odcinka 

Wszystkie 

pojazdy 

(razem z 

motocyklami 

i rowerami) 

Auto-

busy 

Ciągniki 

rolnicze 

Osobowe i 

mikrobusy 

Lekkie 

ciężarowe 

Ciężarowe bez 

przyczepy 
Ciężarowe z 

przyczepą 

Rodzaj 

drogi 

A1 droga 8-Rokoszyce 44159 196 0 24601 4053 3042 12195 kr. 

8 droga A1-Byyki 27130 104 2 13806 2187 2174 8809 kr. 

1 Ładzice-Szczepocice 31308 177 0 17578 3094 1933 8467 kr. 

1 Kamieńsk-Ładzice 28614 176 1 15688 2792 2250 7660 kr. 

1 Rokoszyce-Kamieńsk 28157 186 1 15980 2708 1664 7564 kr. 

8 Wolborz-Tomaszów Maz. 27154 152 2 15417 2787 1658 7093 kr. 

8 Tomaszów Maz.- Czerniewice 30177 200 3 18331 2754 1766 7050 kr. 

8 Rawa Maz.-Babsk 29868 224 5 17729 3199 1662 6983 kr. 

8 Tomaszów Maz./obwodnica/ 25819 132 3 14682 2478 1549 6926 kr. 

8 Byki-Meszcze 28529 154 1 16570 3342 1493 6908 kr. 

2 Łowicz /obwodnica / 19048 93 5 9122 1686 1216 6882 kr. 

8 Meszcze-Wolborz 29559 184 1 17279 3714 1492 6837 kr. 

8 Czerniewice-Rawa Maz. 25959 173 2 14557 2422 1928 6829 kr. 

8 Rawa Maz. /obwodnica/ 25774 141 2 14802 2784 1466 6531 kr. 

A2 Dąbie –węzeł Wartkowice 17932 77 0 9408 1425 796 6210 kr. 

A2 węzeł Emilia - węzeł Piątek 17205 73 0 8706 1760 728 5920 kr. 

A2 
węzeł Wartkowice -  węzeł 

Emilia 
16851 78 0 8628 1578 753 5795 kr. 

14 Łowicz - Jamno 18317 92 15 9519 1755 1168 5730 kr. 

A2 węzeł Piątek-węzeł Stryków II 14262 50 1 6847 1105 835 5409 kr. 

702 Skrzyżowanie z A-2 - Zgierz 16302 293 33 9650 2152 2038 2054 woj. 

484 Bełchatów-Kamieńsk 11556 139 46 7130 1502 832 1768 woj. 
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Aby sprawdzić poprawność wykonanego badania, wykonano również 

porównanie ilości odcinków dróg dla określonej przestrzeni z 

wygenerowanym poziomem gęstości wydobycia oraz analogicznie 

porównanie gęstości i średniego całkowitego natężenia ruchu na drogach. 

Pomimo, że zależność pomiędzy gęstością wydobycia a natężeniem nie 

została jednoznacznie udowodniona, jej występowanie jest oczywiste, 

przede wszystkim biorąc pod uwagę fakt, iż w regionie łódzkim transport 

surowców skalnych z zakładów górniczych odbywa się tylko i wyłącznie 

przy pomocy transportu samochodowego. Powodu braku jednoznacznych 

wyników można doszukiwać się w niedokładności danych przyjętych do 

badania, które ograniczały się do wskazania natężenia na drogach określonej 

kategorii (krajowe i wojewódzkie) oraz zbyt ogólnego podziału na typy 

pojazdów biorących udział w generowaniu natężenia ruchu. 

 

5.3. Miejsca konfliktowe transportu drogowego 

 

Celem identyfikacji miejsc mogących sprzyjać powstawaniu konfliktów 

na drodze transport górniczy – intensyfikacja ruchu, niezbędne jest 

określenie najbliższego sąsiedztwa dróg o największym natężeniu ruchu i 

zidentyfikowanie zakładów górniczych, które się w nim znajdują. 

Dysponując informacją bilansową opisującą wielkość produkcji zakładu w 

danym roku oraz precyzyjną lokalizacją kopalni, możliwe jest określenie 

miejsc o dużej intensyfikacji ruchu z jednoczesnym wskazaniem zakładów 

wykazujących wysoki poziom produkcji zlokalizowanych w bliskiej 

odległości. Dystans jaki należy przyjąć do analizy punktów konfliktowych 

powinien być na tyle mały, aby z maksymalnym prawdopodobieństwem 

określał bezpośredni udział kopalni w generowaniu ruchu pojazdów na 

danym odcinku drogi. W analizie wykonanej poniżej przyjęto odpowiednio 

dystans 2,5 km, jako bardzo prawdopodobny, jak również dystans 5 km 

określony jako możliwy. 

Miejscem konfliktowym nazwano taki odcinek dróg krajowych lub 

wojewódzkich, na których całkowite natężenie ruchu jest wyjątkowo 

wysokie, z jednoczesnym bliskim sąsiedztwem zakładów górniczych o 

bardzo dużej sumarycznej produkcji rocznej (tab. 5.7). Określenie takie 

znajduje bezpośrednie odzwierciedlenie w praktyce, która pokazuje, że na 

proces decyzyjny dotyczący ingerencji w organizację ruchu bądź 

uruchomienia inwestycji infrastrukturalnych ma wpływ całkowita ilość 

transportu ciężarowego, rozumianego jako najbardziej szkodliwy. 

Przykładem takiej reakcji, jest miasto Wrocław, które zamykając swoje 
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granice dla całego transportu ciężarowego wpłynęło bezpośrednio również 

na przewóz surowców skalnych. 

 

Jednocześnie do celów informacyjnych określono potencjalny udział 

poszczególnych zakładów górniczych w generowaniu natężenia na 

poszczególnych odcinkach dróg z jednoczesnym wskazaniem całkowitej 

ilości pojazdów oraz odniesieniem go do wartości maksymalnych (Tab. 5.7). 

Informacja taka pozwala wskazać poziom bezpieczeństwa zakładu 

górniczego pod kątem możliwości powstania konfliktu.  Wielkość udziału 

kopalni w generowaniu natężenia na pobliskich drogach określono 

obliczając ilość samochodów niezbędnych do transportu całkowitej 

produkcji zakładu i porównując je z danymi z GPR. Ilość samochodów 

określono bazując na rocznej wielkości wydobycia wg wzoru: 

 

 

   
  

 
 
 

 
 

 

Gdzie: 

Nj – natężenie generowane przez j-ty zakład górniczy 

Wj – wydobycie roczne j – tego zakładu górniczego (wg bilansu 2010) 

d – ilość roboczych dni w roku (przyjęto 240 dni) 

ł – średnia ładowność skrzyni samochodu (przyjęto 30T) 

 

Selekcja odcinków dróg krajowych i wojewódzkich pod kątem 

największego występującego dobowego natężenia ruchu pojazdów 

samochodowych (powyżej 5 000 pojazdów na dobę), wraz ze wskazaniem 

bezpośredniego sąsiedztwa zakładów górniczych, realizujących wysoki 

poziom produkcji, pozwoliła na określenie dwóch najbardziej krytycznych 

miejsc: 

- Rawa Mazowiecka - Gr.Woj. 

- M. Tomaszów Mazowiecki. 

 



 
 

 
 

 

 

Tab. 5.7 Lista eksploatowanych złóż zlokalizowanych przy najbardziej obciążonych transportem ciężarowym drogach regionu 

łódzkiego [21] 

Nazwa 

złoża 

Kopa-

lina 

Wydobyci

e 2010 
Powiat Odległość 

Nr 

drogi 
Nazwa odcinka Pojazdy 

Ciężarowe 

bez 

przyczep 

Ciężarowe z 

przyczepami 

Udział 

kopalni w  

transporcie 

Udział 

całego 

transportu 

górniczego 

  
[tys. Mg] 

 
[km] 

     
[%] [%] 

Ludwików 

III 
KN 57 tomaszowski 0-2,5 713 

M.Tomaszów 

Mazowiecki 
13345 294 187 4,23 11 

Łaszczyn KN 40 rawski 2,5-5 707 

Rawa 

Mazowiecka-

Gr.Woj. 

5041 257 187 2,97 11 

Ludwików 

p. B 
PF 26 tomaszowski 0-2,5 713 

M.Tomaszów 

Mazowiecki 
13345 294 187 1,93 11 

Łaszczyn 

III 
KN 19 rawski 0-2,5 707 

Rawa 

Mazowiecka-

Gr.Woj. 

5041 257 187 1,41 11 

Niemgłowy KN 8 rawski 0-2,5 707 

Rawa 

Mazowiecka-

Gr.Woj. 

5041 257 187 0,59 11 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

Tab. 5.8 Wykaz złóż o największym udziale transportu w generowaniu natężenia ruchu na drogach regionu łódzkiego [21] 

Nazwa złoża Kopalina Rodzaj 
Wydobycie 

2010 
Powiat Odległość 

Nr 

drogi 
Nazwa odcinka Pojazdy 

Ciężarowe 

bez 

przyczep 

Ciężarowe z 

przyczepami 

Udział 

transportu 

górniczego 

   
[tys. Mg] 

 
[km] 

     
[%] 

Działoszyn-

Trębaczew 
WC - 2196 pajęczański 0-2,5 42 

Działoszyn - 

Pajęczno 
4952 95 208 80 

Niwiska 

Górne-Grądy 
WC - 1029 pajęczański 2,5-5 42 

Działoszyn - 

Pajęczno 
4952 95 208 60 

Grudzeń-Las PF - 724 opoczyński 2,5-5 713 

Tomaszów 

Maz.-

Januszewice 

3313 129 258 41 

Unewel-

Zachód 
PF - 38 

opoczyński, 

tomaszowski 
2,5-5 713 

Tomaszów 

Maz.-

Januszewice 

3313 129 258 41 

Guźnia I KN - 367 łowicki 0-2,5 703 Piątek-Łowicz 2252 101 128 40 

Lisowice-

Wieś 
KD wapień 5 pajęczański 0-2,5 42 

Parzymiechy - 

Działoszyn 
1738 66 234 38 

Zalesiaki KD trawertyn 79 pajęczański 0-2,5 42 
Parzymiechy - 

Działoszyn 
1738 66 234 38 

Raciszyn II KD wapień 351 pajęczański 0-2,5 42 
Parzymiechy - 

Działoszyn 
1738 66 234 38 

Spławy KN - 125 pajęczański 0-2,5 42 
Parzymiechy - 

Działoszyn 
1738 66 234 38 

Cieśle II KN - 87 wieluński 0-2,5 42 
Parzymiechy - 

Działoszyn 
1738 66 234 38 
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Łącznie w punktach krytycznych zlokalizowane są złoża surowców 

skalnych o łącznych zasobach przemysłowych wynoszących 1 973 tys. Mg, 

w tym: 

- kruszywa naturalne: 1 310 tys. Mg (66,4%), 

- piaski formierskie: 663 tys. Mg (33,6%). 

 

Wydobycie realizowane w pobliżu punktów krytycznych wynosi 

zaledwie 150 tys. Mg rocznie, w tym: 

- kruszywa naturalne: 124 tys. Mg (82,7%), 

- piaski formierskie: 26 tys. Mg (17,3%). 

 

Analizując udział zakładów górniczych w generowaniu natężenia ruchu 

na drogach krajowych i wojewódzkich (tab. 5.7), łatwo zauważyć, że 

kopalnie mające ten udział największy, realizują transport na odcinkach, 

których sumaryczne natężenie ruchu nie przekracza 6 000 pojazdów na 

dobę. Fakt ten może oznaczać, że realizacja produkcji i dostaw w większości 

przypadków nie jest zagrożona, co oznacza stabilne funkcjonowanie zakładu 

górniczego. Należy również podkreślić, że kopalnie Niwiska Górne oraz 

Działoszyn-Trębaczew realizują transport stanowiący odpowiednio 60 oraz 

80% udziału w natężeniu ruchu pojazdów ciężarowych na danych odcinkach 

drogi. 

 

5.4. Transport surowców skalnych w oparciu o analizy 

przestrzenne  

  

  Chcąc przedstawić wielkości ruchu drogowego generowanego przez 

transport surowców skalnych w województwie łódzkim (pod uwagę wzięto 

tylko złoża kruszyw naturalnych eksploatowanych), przyjęto że kruszywo 

wywożone jest tylko transportem samochodowym bez udziału kolejowego. 

Założono, że surowiec nie jest wywożony poza granice województwa 

(używany tylko na potrzeby lokalne) oraz wyznaczono maksymalną granicę 

opłacalności transportu do 40 km od źródła wydobycia.  

 

Następnie określono średnie dobowe wydobycie w poszczególnych 

zakładach górniczych, dzieląc roczną produkcję przez liczbę dni roboczych 

w danym okresie. Przyjmując 28 ton jako pojemność pojazdu ciężarowego z 

naczepą samowyładowczą stosowanego do transportu surowców skalnych, 

określono dla poszczególnych zakładów górniczych liczbę pojazdów 

potrzebnych do przewozu urobku. Następnie korzystając z narzędzi GIS 
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określono koncentrację źródeł strumieni transportowych w przestrzeni 

województwa. Zgodnie z założeniami strumienie transportowe były 

określane wyłącznie przy pomocy transportu drogowego. Rezultaty analizy 

przedstawiono na rys 5.6 wraz z zaznaczeniem miejsc występowania 

zakładów górniczych. Analiza ta nie uwzględniała kursu powrotnego, tylko 

drogę do potencjalnego odbiorcy. Reasumując, największa liczba pojazdów 

ciężarowych występuje na drogach powiatów zgierskiego, 

radomszczańskiego, piotrowskiego oraz brzezińskiego. 

Porównując wielkość natężenia ruchu na drogach wojewódzkich wg 

GPR 2010, a wielkościami wygenerowanymi poprzez stosowanie narzędzi 

GIS, możliwa jest identyfikacja dróg, wraz z określeniem liczby pojazdów 

ciężkich służących do przewozu surowców skalnych. Wyniki tej analizy 

przedstawiono na rysunku na tle wytypowanego obszaru, jako najbardziej 

obciążonego transportem surowców skalnych. 

Na wytypowanym obszarze możliwe było odnalezienie dróg 

potencjalnie obciążonych transportem i sprawdzenie czy występują one w 

GPR 2010. Odnalezione drogi to: 

 Droga wojewódzka numer 702: 

 Odcinek: Bądków - skrzyżowanie z A-2, transport ze złóż 

Kotowice IIIA, Kotowice IV, Celestynów IV, Celestynów 

V, Celestynów VI, Celestynów VII, Ciosny I. 

 Droga wojewódzka numer 708: 

 Odcinek: Bądków – Stryków, transport ze złóż Tymianka, 

Tymianka I, Tymianka II, Tymianka III. 

 Droga wojewódzka numer 710: 

 Odcinek: Szadek, transport ze złóż Mostki, Dziadkowice, 

Dziadkowice IV. 

 

Dodatkowo wyznaczono ekwidystantę o promieniu 5 km od zakładów 

górniczych w celu wytypowania dróg leżących w zasięgu kopalni, którymi 

potencjalnie możliwy byłby wywóz kruszyw. Na rys. przedstawiono 

wytypowane odcinki dróg (krajowe, wojewódzkie), które mogą być 

najbardziej narażone na degradację ze względu na transport surowców.  

 

Wszystkie zaprezentowane wyniki (rys. 5.6 – 5.9) przedstawiają jedynie 

ogólną sytuację natężenia dróg transportem kruszyw, dokładniejsze analizy 

są ograniczone ze względu na brak możliwości ilościowego porównania 

wielkości transportu.  



 
 

 
 

 

Rys. 5.6 Ekwidystanty od złóż kruszyw naturalnych 



 
 

 
 

 

Rys. 5.7 Gęstość dróg obciążonych transportem kruszyw w województwie łódzkim 



 
 

 
 

 

Rys. 5.8 Zestawienie gęstości dróg z GPR 2010 [21] 

 



 
 

 
 

 

 

Rys. 5.9 Odcinki dróg najbardziej obciążone transportem kruszyw [21] 
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6. Pokrycie popytu na surowce skalne względem podaży 

 

6.1. Produkcja surowców skalnych w regionie łódzkim  

 

W województwie łódzkim, poza eksploatacją pospolitych kruszyw 

naturalnych, wydobywa się znaczne ilości wapieni i margli przemysłu 

cementowego oraz piasków szklarskich. Wapienie i margle występują w 14 

złożach, o łącznej wielkości zasobów przemysłowych wynoszącej ok. 37,7 

mln Mg i łącznej produkcji ponad 3 mln Mg, co stawia je na drugim 

miejscu, zaraz po kruszywach naturalnych (Tab. 6.1). Wydobycie surowców 

szklarskich stanowi istotny procent produkcji górniczej województwa i 

wynosi łącznie 1,2 mln Mg, czyli ok. 8,4%. Warto zauważyć, iż na terenie 

województwa łódzkiego wydobywa się znaczne ilości kamieni drogowych i 

budowlanych, których występowanie nie jest powszechne i skupia się w 

większości na terenie województwa dolnośląskiego. Wielkość produkcji 

kamieni wynosi niemal 900 tys. Mg i zajmuje czwarte miejsce pod tym 

względem w kraju (6,13%). 

 

Rejonem o najbardziej rozwiniętym poziomie produkcji górniczej w 

województwie łódzkim jest powiat pajęczański (Tab. 6.2). Na jego terenie 

realizowane jest 28,5% całkowitej produkcji regionu. O niemal jedną trzecią 

mniejszy poziom produkcji reprezentują powiaty opoczyński i łowicki, 

stanowiąc również obszary decydujące o sile produkcyjnej regionu.  

Województwo łódzkie stanowi najważniejszy krajowy ośrodek 

dostarczający surowce szklarskie oraz piaski formierskie. Unikalność 

występowania oraz poziom rozwinięcia produkcji tych kopalin, stawiają 

województwo na pierwszym miejscu w kraju. Również eksploatacja glin 

ceramicznych, kamionkowych decyduje o atrakcyjności regionu. Kopalinę tę 

eksploatuje się tylko na terenie trzech województw w Polsce, a region łódzki 

poziomem produkcji wyprzedza jedynie Dolny Śląsk. Dzięki opisanemu 

wcześniej, wysokiemu poziomowi produkcji wapieni i margli przemysłu 

wapienniczego, województwo łódzkie zajmuje istotne miejsce na 

przemysłowej mapie Polski stanowiąc jeden z pięciu regionów 

dostarczających tę kopalinę na terenie całego kraju. 
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Tab. 6.1 Struktura zasobowa surowców skalnych w województwie łódzkim 

(18) 

Kopalina 
Wydobycie 

2010 

Zasoby 

przemysłowe 

2010 

Zasoby 

geologiczne 

2010 

Ilość 

złóż 
% 

gliny ceramiczne 

kamionkowe 
24 3921 4180 1 0,16 

gliny ogniotrwałe 0 0 0 1 0,00 

piaski formierskie 788 22304 153656 12 5,39 

piaski kwarcowe d/p 

betonów komórkowych 
31 1193 16272 7 0,21 

piaski kwarcowe d/p 

cegły wap-piaskowej 
36 1013 23787 9 0,25 

surowce ilaste ceramiki 

budowlanej 
54 9624 45942 111 0,37 

surowce ilaste 

 d/p cementu 
0 0 80323 3 0,00 

surowce szklarskie 1235 173906 535774 10 8,44 

wapienie i margle 

przem. cementowego 
3225 37765 1907548 14 

22,0

5 

wapienie i margle 

przem. wapienniczego 
0 8559 629636 10 0,00 

kamienie drogowe i 

budowlane 
896 12454 96660 55 6,13 

piaski i żwiry 8339 96066 473983 610 
57,0

1 

 

Tab. 6.2 Struktura lokalizacyjna produkcji i zasobów kopalin z podziałem na 

powiaty (18) 

Powiat  

Wydobycie  

2010  

Zasoby 

przemysłowe 

2010  

Zasoby 

geologiczne 

2010  

Ilość 

złóż  
% 

opoczyński  1515  112023  852707  74  10,36  

tomaszowski  1194  63655  115250  62  8,16  

opoczyński, 

tomaszowski  
266  44734  103650  2  1,82  

pajęczański  4180  50381  630025  40  28,58  

sieradzki  331  3425  28739  52  2,26  

piotrkowski  1090  14966  303901  64  7,45  

łaski  36  224  105009  13  0,25  

zgierski  824  4975  26243  74  5,63  

bełchatowski  165  852  16486  45  1,13  

m. Łódź  526  10450  16646  11  3,60  

łęczycki  156  701  461732  24  1,07  

pabianicki  261  1746  7151  22  1,78  

radomszczański  386  8238  960841  64  2,64  

brzeziński  65  679  9032  16  0,44  

skierniewicki  645  10299  28899  46  4,41  
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Powiat  

Wydobycie  

2010  

Zasoby 

przemysłowe 

2010  

Zasoby 

geologiczne 

2010  

Ilość 

złóż  
% 

wieluński  297  10853  148097  35  2,03  

zduńskowolski  351  1901  10691  26  2,40  

rawski  184  592  8532  31  1,26  

kutnowski  156  1105  8234  24  1,07  

łódzki 

wschodni  
306  14698  33525  56  2,09  

łowicki  1587  8675  72634  24  10,85  

m. Piotrków 

Tryb.  
0  0  261  2  0,00  

wieruszowski  5  0  267  6  0,03  

poddębicki  102  1633  19209  30  0,70  

 

6.2. Popyt lokalny w województwie łódzkim  

 

Analizując występujący na terenie województwa popyt na surowce 

skalne, należy uwzględnić dwa przypadki generowania wzmożonego 

zapotrzebowania. Pierwszy związany jest z budownictwem ogólnym, który 

poprzez bezpośrednie wykorzystywanie surowców podczas realizacji 

inwestycji, wpływa zarówno na wielkość popytu, jak i jego lokalizację. 

Drugi dotyczy inwestycji infrastrukturalnych, których ilość w ostatnich 

latach jest szczególnie wysoka. Każdy ze wskazanych czynników wpływa na 

generowanie popytu w inny sposób, co związane jest przede wszystkim z 

rodzajem kopalin wykorzystywanych przy realizacji inwestycji. Obiekty 

infrastruktury drogowej i kolejowej wykorzystują przede wszystkim piaski i 

żwiry oraz kruszywa łamane różnych frakcji, podczas gdy budownictwo 

generuje zapotrzebowanie na kopaliny o bardziej unikatowych cechach 

(piaski kwarcowe do produkcji betonów komórkowych, piaski szklarskie 

itp.).  

Mając na względzie informacje opisane powyżej, do analizy popytu 

wykorzystano dane gromadzone i udostępniane przez Główny Urząd 

Statystyczny, które wyczerpująco opisują zagadnienie związane z 

budownictwem oraz informacje udostępniane przez Generalną Dyrekcję 

Dróg Krajowych i Autostrad opisujące wielkość i lokalizację inwestycji 

drogowych.  

 

6.2.1. Budownictwo kubaturowe 

 

Województwo łódzkie charakteryzuje się znaczną wielkością całkowitej 

kubatury budynków oddanych do eksploatacji w 2010. Według danych 
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Głównego Urzędu Statystycznego w województwie łódzkim oddano w 2010 

roku do użytku budynki o łącznej kubaturze 8,8 mln m3, co daje 

województwu 6 miejsce w skali kraju. Kubatura oddanych obiektów 

bezpośrednio określa wielkość zapotrzebowania na surowce 

wykorzystywane w procesie budowy. 

Analizując przestrzenne rozmieszczenie wykonywanych inwestycji, 

również wzięto pod uwagę kubaturę obiektów, wskazując na fakt, iż to 

właśnie ta wartość wyraża w najlepszym stopniu poziom zużycia kruszyw 

naturalnych i może zostać wykorzystana w badaniach dotyczących 

możliwych scenariuszy rozwoju tej branży przemysłu. Z uwagi na brak 

bardziej szczegółowych informacji na temat lokalizacji poszczególnych 

inwestycji budowlanych, do analizy wykorzystano najmniejszą dostępną 

jednostkę terytorialną, jaką jest powiat (tab. 6.3).  

Tab. 6.3 Kubatura budynków oddanych do eksploatacji w 2010 roku w 

powiatach województwa łódzkiego [X] 

Powiat 

kubatura budynków 

2010 [m3] 

sieradzki 31771 

kutnowski 31167 

radomszczański 30824 

pajęczański 26042 

tomaszowski 23217 

wieluński 21507 

skierniewicki 21385 

łęczycki 20165 

opoczyński 19906 

łowicki 19831 

poddębicki 19815 

piotrkowski 19294 

wieruszowski 18668 

bełchatowski 13147 

łódzki wschodni 12636 

zgierski 12589 

rawski 11453 

łaski 9370 

zduńskowolski 8269 

brzeziński 6073 

pabianicki 4531 

Skierniewice 179 

Piotrków Tr. 73 

Łódź 6 
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Poziom zrealizowanych inwestycji, według danych zawartych w Banku 

Danych Lokalnych GUS, na ternie województwa łódzkiego największy był 

na terenach powiatów średzkiego, radomszczańskiego i kutnowskiego. 

Odnotowano tam największą łączną kubaturę oddanych do użytku 

budynków, a co za tym idzie wykorzystano największe ilości surowców 

skalnych do ich budowy. Największą kubaturę oddanych budynków 

zarejestrowano w dwóch gminach powiatu sieradzkiego (Błaszki, 

Brąszewice) oraz gminie Krośniewice w powiecie kutnowskim (tab. 6.4). 

 

Tab. 6.4 Gminy o największej wielkości kubatury całkowitej budynków 

oddanych w 2010 r. w województwie łódzkim [X] 

Kubatura budynków 2010 [m3] 

powiat  Gmina 1  Gmina 2  Gmina 3  

sieradzki  
Błaszki 

3571  

Brąszewice 

3515  

Warta 

 3450  

kutnowski  
Krośniewice 

 3479  

Oporów 

 3429  

Nowe Ostrowy 

 3376  

radomszczański 
Wielgomłyny 

 3205  

Lgota Wielka 

 2897 

Kamieńsk  

2828  

 

Poprzez powiązanie danych dostarczanych przez Bank Danych 

Lokalnych z dostępnymi konturami wektorowymi granic gmin, można 

zauważyć przestrzenne trendy, które znajdują potwierdzenie w zestawieniu 

kubatury dla poszczególnych powiatów województw. Na rysunku 6.1 

przedstawiono mapę z barwną reprezentacją kubatury budynków oddanych 

do użytku w poszczególnych gminach w 2010 roku. Można zauważyć, że 

obszary o najmniejszej wielkości inwestycji to tereny skupione wokół 

wielkich aglomeracji (Łódź), natomiast miejsca o dużej kubaturze 

umieszczone są względem nich peryferyjnie i nie wykazują żadnej 

widocznej zależności. 
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Rys. 6.1 Mapa wielkości budownictwa kubaturowego w poszczególnych 

gminach województwa łódzkiego [X] 

Analizując roczną zmienność rozmieszczenia i wielkości popytu w 

regionie łódzkim, określono, na podstawie danych zawartych w Banku 

Danych Lokalnych GUS, jak zmieniała się wielkość kubatury budynków 

oddanych do użytkowania na obszarach poszczególnych gmin. Wskazując 

na bezpośrednią relację pomiędzy rozmiarami nowopowstałych budynków, a 

zapotrzebowaniem na surowce skalne, właśnie tę cechę budownictwa 

uznano za wywołującą największe przyciąganie produkcji górniczej. 

Porównując zmiany powstałe na rynku budowniczym z informacją 

bilansową dotycząca złóż, otrzymano obraz ukazujący miejsca generujące 

lokalne zapotrzebowanie na surowce skalne oraz reakcję przemysłu 

górniczego na tego typu zmiany. 

Tab. 6.5 Zestawienie gmin wykazujących zwiększenie budownictwa 

kubaturowego oraz pobliskich złóż, na których wzrósł poziom wydobycia 

Gmina 

Wzrost kubatury 

oddanych do 

użytkowania 

budynków [m3] 

Złoże 

Wzrost 

wydobycia 

[tys. Mg] 

Skomlin 1091 Mokrsko 4 

Rozprza 718 Mierzyn 10 

m. Pajęczno 519 Działoszyn-

Trębaczew 

664 

Pajęczno 268 Niwiska Górne-

Grądy 

119 
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W tabeli 6.5 zestawiono wszystkie przypadki wystąpienia wzrostu 

wydobycia ze złóż zlokalizowanych na terenie, lub w bezpośredniej 

odległości, od gmin wykazujących znaczny rozwój budownictwa 

kubaturowego. Analiza sytuacji pokazuje niewielką ilość tego typu 

przypadków, jednocześnie uwidaczniając brak proporcji pomiędzy obiema 

opisanymi wielkościami. W przedstawionych przypadkach wzrost produkcji 

zakładów jest relatywnie niewielki w porównaniu do ilości dodatkowych m3 

kubatury oddanych budynków, co jednak nie zaprzecza istnieniu związku 

pomiędzy opisanymi zmiennościami. Zestawione przykłady pokazują, iż 

najbardziej prawdopodobne sytuacje dotyczące partycypacji kopalni w 

realizacji inwestycji budowlanych, występują w przypadku złóż Mokrsko i 

Mierzyn. Bardzo duże wzrosty wydobycia złóż wapieni i margli (złoża 

Działoszyn-Trębaczew, Niwiska Górne-Grądy), z jednoczesnym niewielkim 

wzrostem kubatury budynków pozwalają domniemywać, iż powodem 

wzrostu produkcji mogą być inne czynniki. Wniosek ten wydaje się tym 

bardziej prawdopodobny, iż eksploatacja wapieni i margli w regionie 

łódzkim skupiona jest wokół wywozu tych kopalin poza jego granice, 

zmiana poziomu produkcji może mieć zatem związek z zmianą struktury 

popytu krajowego. 

 

Na podstawie danych zawartych w Banku Danych Lokalnych GUS, 

określono zmiany zachodzące na rynku produkcji budowlanej, który 

bezpośrednio wpływa na poziom zużycia surowców skalnych. Analizując 

zmiany mające miejsce na przełomie 2009 i 2010, pod względem wielkości 

kubatury oddawanych do użytku budynków w poszczególnych 

województwach, stworzono mapę przedstawiającą poziom opisanych zmian. 

Na rysunku 6.2 pokazano zmianę poziomu zużycia kruszyw naturalnych, 

wynikającą ze zmiany wielkości budownictwa kubaturowego, we 

wszystkich województwach Polski. Zwiększenie kubatury całkowitej 

budynków wystąpiło jedynie w czterech regionach kraju, przy ogólnej 

tendencji spadkowej, jednocześnie poziom wzrostu jest relatywnie nieduży 

w porównaniu z odnotowanymi spadkami, co bezsprzecznie pozwala na 

wysnucie wniosku, iż poziom zapotrzebowania na surowce skalne 

wykorzystywane w budownictwie wyraźnie spadł. 
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Rys. 6.2 Zmiana poziomu zużycia kruszyw naturalnych na tle zmian 

wielkości budownictwa kubaturowego w województwach Polski  

Tab. 6.6 Kubatura budynków oddanych do eksploatacji w 2010 roku w 

województwach Polski [X] 

Województwo Kubatura oddanych budynków [m3] 

Mazowieckie 24 560 527 

Śląskie 12 518 794 

Wielkopolskie 12 400 908 

Małopolskie 10 586 621 

Dolnośląskie 9 102 973 

Łódzkie 8 886 892 

Pomorskie 8 364 180 

Lubuskie 6 485 219 

Lubelskie 5 465 685 

Podkarpackie 5 310 579 

Kujawsko-Pomorskie 5 096 381 

Zachodniopomorskie 5 006 058 

Podlaskie 4 217 909 

Warmińsko-Mazurskie 3 765 153 

Opolskie 3 068 699 

Świętokrzyskie 2 882 785 
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6.2.2. Drogi publiczne 

 

Analizując istniejące w województwach drogi publiczne, dzięki 

informacjom statystycznym, można łatwo określić ich rokroczny przyrost, 

wyrażony w kilometrach długości. Oddanie do użytkowania dróg w 

rozpatrywanym roku może udzielić wskazówki odnośnie kreowanego w tym 

czasie na danym terenie zapotrzebowania na kruszywa.  

W województwie łódzkim między rokiem 2009 i 2010 sieć drogowa 

znacząco się rozwinęła, odnotowując przyrost długości o niemal 1400 km, 

co stanowi wzrost o 5,8% i plasuje województwo na szóstej pozycji w 

Polsce.  

Tab. 6.7 Długości dróg publicznych zlokalizowanych na terenach polskich 

województw [X] 

Województwo 2009 2010 wzrost wzrost 

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

Podlaskie 19951,7 24195,4 4243,7 21,3 

Lubelskie 30415,7 34012,7 3597,0 11,8 

Pomorskie 20310,1 22338,7 2028,6 10,0 

Opolskie 10458,9 11445,5 986,6 9,4 

Małopolskie 28084,7 30369,3 2284,6 8,1 

 Łódzkie 24160,5 25556,1 1395,6 5,8 

 Warmińsko-Mazurskie 21328,3 22569,0 1240,7 5,8 

Dolnośląskie 22429,0 23468,0 1039,0 4,6 

 Kujawsko-Pomorskie 25350,4 26480,8 1130,4 4,5 

 Lubuskie 12678,5 13218,2 539,7 4,3 

Zachodniopomorskie 18143,5 18918,2 774,7 4,3 

 Mazowieckie 50405,6 52302,9 1897,3 3,8 

 Śląskie 25285,1 25683,8 398,7 1,6 

Podkarpackie 18195,1 18370,3 175,2 1,0 

 Świętokrzyskie 16823,1 16915,8 92,7 0,6 

 Wielkopolskie 40083,6 40277,4 193,8 0,5 

 

Z uwagi na fakt, iż budownictwo infrastrukturalne generuje 

zapotrzebowanie w dużej mierze na piaski i żwiry, analizie zmienności 

popytu i podaży poddano ten właśnie rodzaj kopaliny. Na rysunku 

przedstawiono roczną zmianę wielkości sieci dróg lokalnych, określając w 

ten sposób ilość zrealizowanych inwestycji drogowych. Porównanie tych 
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informacji z zarejestrowaną zmianą wydobycia kruszyw przyczyni się do 

określenia udziału poszczególnych kopalni w zaspokajaniu zapotrzebowania. 

Prezentowany sposób analizy jest o tyle wiarygodny, iż transport piasków i 

żwirów, z uwagi na ich pospolite występowanie odbywa się tylko i 

wyłącznie w skali lokalnej. Szeroki dostęp do zasobów tych kopalin w 

Polsce sprawia, iż wywożenie ich na większe odległości jest nieopłacalne. 

 

Ponieważ informacje zawarte w Banku Danych Lokalnych GUS, 

dotyczące wielkości sieci dróg lokalnych, opisują je wyłącznie 

uwzględniając administracyjny podział na powiaty województw, dokładność 

wykonanej analizy odnosi się do tej właśnie miary wielkości.  

 

Tab. 6.8 Wzrost wydobycia ze złóż zlokalizowanych w powiatach 

wykazujących rozwój sieci dróg lokalnych 

Powiat 

Rozbudowa 

sieci dróg 

lokalnych 

[km] 

Złoże 

Wzrost 

wydobycia 

[tys. Mg] 

zgierski 37 Leonardów IV 244 

 

Zestawienie przypadków, w których rozrost sieci dróg lokalnych idzie w 

parze ze wzrostem produkcji pobliskich zakładów górniczych pokazuje 

tabela 6.8. Widać, że jedynie w powiecie zgierskim odnotowano korelację 

pomiędzy rozbudową sieci dróg lokalnych oraz wzrostem wydobycia 

piasków i żwirów. 

Rozpatrując udział jaki biorą kopalnie regionu łódzkiego w pokryciu 

zapotrzebowania generowanego przez lokalne inwestycje, nie sposób 

pominąć aspektu budowy odcinków dróg ekspresowych i autostrad. 

Inwestycje te, pomimo iż ich długość nie jest tak znaczna jak dróg 

lokalnych, generują znaczny popyt na surowce skalne podczas ich realizacji. 

Z uwagi na charakter przedsięwzięć, szczególnie mocne zapotrzebowanie 

generowane jest na kopaliny z rodzaju piasków i żwirów. Podkreślając 

lokalny zasięg produkcji tych kopalin, można z całą pewnością stwierdzić, iż 

udział zakładów górniczych, zlokalizowanych w bezpośredniej odległości od 

inwestycji, w zapewnianiu dostaw surowców będzie znaczny. 

Przypuszczenie to odzwierciedlają wyniki analizy przestrzennej, 

obejmującej zestawienie łącznego wzrostu wydobycia kruszyw w powiatach 

województwa łódzkiego, z nałożeniem lokalizacji inwestycji drogowych. 

Powstałe opracowanie mapowe ukazuje wprost, iż wzrost wydobycia 
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kruszyw naturalnych nastąpił w powiatach na terenie których,  

lub w niewielkiej odległości od nich, zlokalizowane są inwestycje. Fakt ten 

potwierdzają również liczby. Spośród 20 powiatów, przez które przebiegają 

odcinki nowo budowanych dróg ekspresowych i autostrad, jedynie 1 nie 

wykazuje wzrostu wydobycia (miasto Łódź). W 10 powiatach stwierdzono 

wzrost poniżej 50 tys. Mg, w 9 wzrost pomiędzy 50 a 100 tys. Mg oraz  

w 1 wzrost większy niż 100 tys. Mg rocznie (tab. 6.9). 

Tab. 6.9 Zmiana poziomu wydobycia kruszyw naturalnych w powiatach 

przez które przechodzą inwestycje drogowe 

L.p. Powiat 

Wzrost 

wydobycia 

[tys. Mg] 

Inwestycje 

11 sieradzki 142 S8 

12 skierniewicki 77 A2 odć B 

14 wieluński 74 D8 Północna Obwodnica Wielunia 

9 radomszczański 73 A1 

6 

łódzki 

wschodni 65 S8, A1 

17 zgierski 62 S14, A1, A2 odć A 

1 bełchatowski 58 D8 Obwodnica Bełchatowa 

3 łaski 56 S8 

8 piotrkowski 53 S8, A1 

18 brzeziński 40 A2 odć A 

7 pabianicki 39 S8 

10 rawski 38 S8 

5 łowicki 17 A2 odć A, A2 odć B 

16 zduńskowolski 14 S8 

13 tomaszowski 11 S8 

2 kutnowski 8 A1 

20 Piotrków Tr. 8 S8, A1 

4 łęczycki 7 A1 

15 wieruszowski 4 S8 

19 Łódź 0 A1 

 

Sumując wszystkie zmiany poziomu wydobycia w powiatach, przez 

które przechodzą odcinki nowo powstających dróg ekspresowych 

 i autostrad, otrzymano łączną zmianę produkcji powiązaną z realizacją 

poszczególnych inwestycji. W tabeli 6.10 widać, że największy wzrost 
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dotyczy powiatów związanych z realizacją odcinków drogi ekspresowej S8, 

co niewątpliwie ma związek z jej długością oraz faktem, iż różne jej odcinki 

przebiegają przez obszary aż 10 powiatów. Drugą co do wielkości 

inwestycją generującą wzrost wydobycia jest autostrada A1, która 

przechodząc przez tereny 7 powiatów, generuje wzrost produkcji na 

poziomie 276 tys. Mg rocznie. 

Tab. 6.10 Łączny wzrost wydobycia surowców skalnych w sąsiedztwie 

inwestycji drogowych 

Inwestycje 
Łączny wzrost wydobycia w 

powiatach [tys. Mg] 

S8 391 

A1 276 

A2 odć A 119 

A2 odć B 94 

D8 Północna Obwodnica Wielunia 74 

S14 62 

D8 Obwodnica Bełchatowa 58 

 

6.3. Popyt krajowy 

 

Nie ulega kwestii, że kształt transportu międzyregionalnego związany 

jest ściśle z występowaniem poszczególnych rodzajów kopalin na terenie 

województw oraz z wielkością ich bazy zasobowej. Należy również 

zauważyć, że transport odbywa się zawsze z obszaru o wysokim poziomie 

produkcji kruszywa do obszaru o produkcji mniejszej, co również związane 

jest z poziomem zużycia poszczególnych surowców. Aby możliwie 

precyzyjnie zilustrować przewóz kruszyw na terenie kraju, do analizy 

wykorzystano surowce skalne o unikatowym charakterze, pomijając 

kopaliny powszechnie występujące na terenie Polski. Uznano również, że 

ruch przewozowy generowany jest w skali międzyregionalnej dopiero po 

zaspokojeniu potrzeb lokalnych, co znajduje uzasadnienie w znacznie 

mniejszych kosztach transportu na mniejsze odległości, a w konsekwencji 

powoduje zwiększony poziom popytu na kopaliny zlokalizowane w 

bezpośredniej odległości.  

Na rysunku 6.3 przedstawiono roczny poziom produkcji poszczególnych 

surowców skalnych w województwach Polski, celem zilustrowania pozycji 

jaką na tym tle zajmuje województwo łódzkie. Jak już wspomniano, region 

łódzki zasobny jest w kopaliny wykorzystywane w budownictwie, takie jak 

surowce szklarskie, wapienie i margle, kamienie drogowe i to one będą 

głównym generatorem ruchu na poziomie międzyregionalnym. 



 
 

 
 

 

Rys. 6.3 roczny poziom produkcji surowców skalnych w województwach [18] 
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Aby skutecznie zilustrować udział województwa w zaspokajaniu popytu 

na poszczególne kopaliny wykorzystano fakt, iż głównym czynnikiem 

wpływającym na generowanie zapotrzebowania na kruszywa jest 

budownictwo. Dane opisujące rozwój przemysłu budowniczego gromadzone 

są przez Główny Urząd Statystyczny i pokazują, że wielkość ta jest nie tylko 

zmienna w czasie, a również w przestrzeni. Wykorzystanie danych 

opisujących rozwój budownictwa, do nakreślenia obszarów wzmożonego 

popytu na kruszywa, uwarunkowane musi być właściwą interpretacją 

opisywanych wielkości. Do analizy popytu wykorzystano dane opisujące 

kubaturę wszystkich budynków oddanych do użytku w danym okresie, co 

najdokładniej oddaje wielkość wykorzystanych do ich budowy surowców 

skalnych. W wykonanej analizie przyjęto założenie, iż właściwa ilość 

materiału wykorzystana do budowy jednostki objętości jest w większości 

przypadków zbliżona i nie zależy od przeznaczenia budynku. Założenie to 

pozwoliło na operowanie wielkościami względnymi, które w bezpośredni 

sposób ilustrują poziom zużycia kruszyw, a co za tym idzie jego zmienność 

w skali kraju. 

 

Analizując funkcję jaką pełni województwo łódzkie w zaspokajaniu 

zapotrzebowania na kruszywa, przyjęto również, często spotykane w 

badaniach założenie, iż poziom zużycia kruszyw jak i ich produkcji jest 

zbilansowany. Uproszczenie to pozwala na wykonanie obliczeń 

odniesionych do zamkniętego przedziału czasowego, pozostając w zgodzie z 

formułą zbierania danych statystycznych (rokrocznie), a także pozwalając 

uniknąć komplikacji związanych z sezonowością wydajności produkcji jak 

również wielkościami produkcji niesprzedanej.  

Jako podstawę rozważań dotyczących kierunków wywozu 

produkowanych kruszyw, przyjęto zależność przestrzenną, opartą na 

odległości. Założenie to, z uwagi na fakt wykorzystywania do transportu 

przede wszystkim samochodów ciężarowych, wydaje się uzasadnione, 

głównie z uwagi na proporcjonalny do odległości wzrost kosztów przewozu.  

Sformułowanie powyższych warunków brzegowych analizy, pozwoliło 

na zastosowanie w obliczeniach metod optymalizacyjnych, które z uwagi na 

poziom skomplikowania zagadnienia i występowanie wielu możliwych 

wariantów rozwiązania, okazały się niezbędne. Optymalizacja tras wywozu 

surowców skalnych z regionu, wykonana została z zastosowaniem 

programowania liniowego, które uwzględnia zdefiniowanie zmiennych 

decyzyjnych, warunków ograniczających zbiór decyzji optymalnych oraz 

określenie kształtu funkcji celu.  
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Zmienne decyzyjne: X1, X2, … , X15 – procentowa wielkość produkcji 

wysyłana do poszczególnych województw  

Warunki ograniczające:  

a1, a2, .., a15 – nadwyżka produkcji w poszczególnych województwach  

a1• X1 + a2• X2+ ..+a15• X15<= b  

Funkcja celu:  

c1, c2, .., c15 – koszt transportu (zależność odległościowa)  

c1• X1 + c2• X2+ ..+c15• X15 => MIN  

 

Zilustrowanie wyników optymalizacji pokazuje w jaki sposób odbywa 

się międzyregionalny transport kruszyw, bazujący na występującym w 

danym okresie poziomie popytu oraz uwzględniający niejednorodność 

występowania poszczególnych kopalin. Analizie poddane zostały jedynie te 

kopaliny, których występowanie na terenie województwa łódzkiego jest 

unikatowe w skali kraju. 

Transport poza granice województwa jest stosunkowo znaczny. Ma to 

związek z przedstawionym na mapie niewielkim wewnętrznym poziomem 

zużycia surowców, z jednoczesnym sąsiedztwem województw 

wielkopolskiego i mazowieckiego, generującymi duże zapotrzebowanie. Ten 

stan rzeczy może uzasadniać dużo wyższą wielkość produkcji 

poszczególnych kopalin w zakładach zlokalizowanych na terenie 

województwa łódzkiego. 

 

Piaski formierskie  

Analiza optymalizacji tras przewozu wskazała jednoznacznie, że 

województwo łódzkie posiada olbrzymi monopol na zaspokajanie popytu na 

tego typu surowce w Polsce. Z uwagi na znaczną bazę zasobową i relatywnie 

niewielkie, na tle innych województw zużycie, transport piasków 

formierskich odbywa się do większości województw w Polsce, szczególnie 

zlokalizowanych w północnej części kraju. Z uwagi na bezpośrednie 

sąsiedztwo oraz znaczny poziom zapotrzebowania, największe masy 

przewozowe transportowane są do województwa wielkopolskiego, 

zużywając niemal 10% produkcji. Dwa kolejne regiony zapewniające stałe 

rynki zbytu surowców szklarskich to województwo pomorskie (6,5%) oraz 

posiadające niewielką produkcję własną województwo dolnośląskie (5,9%).  

 

Surowce szklarskie  

Województwo łódzkie jest w Polsce najbardziej zasobnym w te kopaliny 

regionem, co pozwala przypuszczać, że zaspokaja większość popytu 
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krajowego. O ile w sensie ilościowym jest to prawda, to w kontekście 

terytorialnym, a co za tym idzie transportowym już niekoniecznie. Analiza 

optymalizacji tras wywozu pokazuje niezbicie, iż łódzkie kopaliny 

zaspokajają zapotrzebowanie jedynie wschodniej części Polski, z uwagi na 

obecność na zachodzie zasobnego województwa dolnośląskiego, które z 

uwagi na niewielkie zużycie wewnętrzne, również bierze aktywny udział w 

międzyregionalnym transporcie kopalin. Największe ilości surowców 

szklarskich wywożone są do województwa mazowieckiego, które z uwagi na 

olbrzymi poziom popytu zaspokajanego również z własnych źródeł, 

pochłania jeszcze około 18% produkcji łódzkiej. Kopaliny w dużej mierze 

wywożone są również do województw małopolskiego (8,2%) oraz 

pomorskiego (6,5%).  

 

Wapienie i margle przemysłu cementowego  

Lokalizacja województwa łódzkiego w bliskiej odległości regionów 

mało lub w ogóle nie zasobnych w ten rodzaj kopaliny, z jednoczesnym 

wysokim poziomem produkcji, sprzyjają generowaniu ruchu 

samochodowego, związanego z jej wywozem. Pomimo faktu, iż region 

łódzki jest dopiero piątym pod względem produkcji wapieni i margli 

województwem w Polsce, może realizować dostawy kopalin do województw 

północnych i centralnych, z uwagi na mniejszą, niż innych ośrodków 

produkcyjnych, odległość. Największe rynki zbytu dla kopalin łódzkich 

zlokalizowane są w województwach mazowieckim (3,1%), wielkopolskim 

(1,7%) i pomorskim (1,0%). 

 

Należy zauważyć ogólny trend, wskazujący iż realizacja dostaw 

surowców skalnych, niezależnie od ich rodzaju, posiada kilku niezmiennie 

tych samych adresatów. Z uwagi na uwarunkowania przestrzenne oraz 

strukturę zasobu kopalin poszczególnych regionów, a także wielkość 

zapotrzebowania na surowce obszary docelowe transportu powtarzają się. 

Analizując wywóz kruszyw z terenu województwa łódzkiego kilkukrotnie 

występują trasy prowadzące do województw mazowieckiego, warmińsko-

mazurskiego oraz pomorskiego. 

Opisane kierunki dostaw surowców skalnych poza granice województwa 

w jednoznaczny sposób określają również możliwości zaspokojenia popytu 

lokalnego, bazującego na ilości realizowanych inwestycji. Z uwagi na fakt, 

iż warunkiem uruchomienia wywozu międzyregionalnego jest zaspokojenie, 

w pierwszej kolejności, wewnętrznego zapotrzebowania (najmniejsze 

odległości transportu), należy przyjąć iż opisane kopaliny w pełni 
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zaspokajają popyt generowany przez realizację inwestycji budowlanych i 

drogowych. 

Można zauważyć, że kopalinami zaspokajającymi w 100% 

zapotrzebowanie regionu są: 

- piaski kwarcytowe do produkcji betonów komórkowych, 

- piaski formierskie, 

- surowce szklarskie, 

- wapienie i margle przemysłu cementowego. 

 

Określenie kierunków wywozu kruszyw wykorzystuje, często 

powtarzające się w badaniach nad popytem, założenie bilansowania się 

produkcji górniczej oraz zapotrzebowania. Oznacza to, że całość krajowej 

produkcji surowców mineralnych służy do zaspokajania popytu, pomijając 

kwestie istnienia możliwych zapasów produkcyjnych oraz importu kopalin 

z zagranicy. Uproszczenie to pozwala na określenie poziomu zużycia 

kruszyw w kraju na dość dużym poziomie ogólności. 

 

Wykorzystując opisane założenie oraz posiadając informację odnośnie 

wielkości krajowej produkcji poszczególnych kopalin wraz z danymi 

dotyczącymi zrealizowanych inwestycji budowlanych i drogowych w danym 

okresie czasu, możliwe jest określenie sposobu wykorzystywania surowców 

w poszczególnych regionach. Wynik opisanej analizy pozwala na wskazanie 

formuły realizacji inwestycji zlokalizowanej w danym miejscu przy pomocy 

dostępnych w rejonie surowców lub przy pomocy produkcji spoza 

województwa. 

Tab. 6.11 Zestawienie nadwyżek i niedoborów poszczególnych kopalin w 

regionie łódzkim 

Kopalina Bilans 

piaski formierskie 67.94 

surowce szklarskie 54.94 

wapienie i margle przem. cementowego 7.41 

gliny ceramiczne kamionkowe 6.01 

piaski kwarcowe d/p betonów komórkowych 1.30 

piaski kwarcowe d/p cegły wap-piaskowej -1.11 

surowce ilaste ceramiki budowlanej -4.42 
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W zestawieniu (tab. 6.11) pokazano nadwyżki i niedobory 

poszczególnych kopalin, bazując na określonym przez ilość inwestycji 

budowlanych, poziomie zużycia. Komórki zaznaczone kolorem czerwonym 

oznaczają kopaliny, których poziom wydobycia pozwala na zaspokojenie 

potrzeb lokalnych oraz przeznaczenie pozostałej części do sprzedaży poza 

granicami regionu. Kolorem żółtym zaznaczono kopaliny, których poziom 

wydobycia nie wystarcza na zaspokojenie lokalnego popytu, a wartość 

liczbowa oznacza wielkość produkcji jaka należy sprowadzić spoza 

województwa. 

 

Analizując rozmieszczenie zakładów górniczych oraz wielkość ich 

produkcji pod kątem zapotrzebowania w poszczególnych obszarach regionu, 

można z dużym prawdopodobieństwem określić sposób realizacji inwestycji 

z wykorzystaniem lokalnych zasobów. Kopalnie wapieni i margli, 

zlokalizowane na terenie powiatu pajęczańskiego zaopatrują, generujący 

duże zapotrzebowanie powiat sieradzki, natomiast zakłady eksploatujące 

piaski formierskie oraz surowce szklarskie, funkcjonujące na terenie powiatu 

opoczyńskiego, obsługują inwestycje realizowane m. in. w powiecie 

radomszczańskim. 

Nawiązując do przedstawionej wcześniej struktury zasobowej 

województwa, należy zwrócić uwagę na znaczne ilości kopalin, które zostały 

rozpoznane jednak ich eksploatacja nie jest realizowana. Kopaliny te, 

występujące niejednokrotnie w dużych ilościach, w przypadku rozpoczęcia 

wydobycia, mogłyby znacząco zmienić formułę zaspokajania popytu w 

regionie i istotnie wpłynąć na kształt międzyregionalnego transportu 

kruszyw. Niewykorzystany potencjał zasobów kopalin prezentuje się 

imponująco, głównie za sprawą złóż wapieni i margli przemysłu 

wapienniczego. Udokumentowane złoża tej kopaliny opisują zasoby 

geologiczne na poziomie 629 mln Mg, co stanowi trzeci pod tym względem 

wynik wśród województw w Polsce. Ponadto na obszarze województwa 

zlokalizowane są złoża kopalin ilastych do produkcji cementu (zasoby 

geologiczne 80,3 mln Mg) oraz nieudokumentowana ilość glin 

ogniotrwałych. 

 

Mając na uwadze wielkości dostaw surowców z regionu łódzkiego poza 

jego granice, możliwe jest określenie, jak spadek zapotrzebowania wpłynie 

na poszczególne, wywożone do danego województwa rodzaje kopalin. 
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Tab. 6.12 Zmiany wielkości popytu w województwach z zestawieniem 

kopalin wywożonych z województwa łódzkiego 

Województwo Zmiana wielkości 

popytu [%] 

Kopaliny wywożone z 

województwa łódzkiego 

lubuskie 75,9 WC, PF 

zachodniopomorskie -23,1 WC, PF 

Kujawsko-pomorskie -20,5 PS, PF 

pomorskie -8,1 WC, PS, PF 

dolnośląskie -23,9 WC, PF 

opolskie -10 PF 

śląskie -16,4 PS, PB 

łódzkie -25,6 - 

małopolskie -24 PS 

świętokrzyskie 23,5 PS, PF 

podkarpackie 0,2 WC, PS 

warmińsko–mazurskie 3,1 WC, PS, PF 

podlaskie 11,5 WC, PS, PF 

mazowieckie -23,1 WC, PS, IB, PB, PF, GC 

lubelskie -11 PS, PF 

wielkopolskie -25,8 WC, PF 

 

Mechanizmy rządzące sposobem funkcjonowania rynku kruszyw 

mineralnych są jednak zbyt skomplikowane i wykazują dalece idące 

zróżnicowanie w czasie i przestrzeni, aby można było bezpośrednio wskazać 

rolę, jaką w zaspokajaniu zapotrzebowania krajowego spełniają 

poszczególne kopalnie danego regionu. Bazujące na danych statystycznych 

zestawienie ukazujące zmienność zapotrzebowania na dane surowce w ciągu 

roku, w poszczególnych województwach, niekoniecznie musi odzwiercied-

lać kondycję zakładów górniczych oraz wielkość ich produkcji. Z uwagi na 

fakt, iż wielkości dostaw nie są w żaden sposób zabezpieczone odnośnie 

kierunku ich wywozu, a zmienność rynku pozwala na kreowanie wielu 

wariantów zaspokajania zapotrzebowania, możliwości udziału 

poszczególnych kopalni w zaspokajaniu popytu są nieograniczone. 
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Tab. 6.13 Wpływ zmiany zapotrzebowania na poziom produkcji zakładów 

górniczych regionu łódzkiego 

kopalina 

łódzkie 

teoretyczne 

zmniejszenie 

zapotrzebowania 

[%] 

zmniejszenie 

produkcji 

[%] 

PIASKI FORMIERSKIE -10,04 -1,12 

PIASKI KWARCOWE D/P 

BETONÓW KOMÓRKOWYCH 
-6,49 3,13 

SUROWCE SZKLARSKIE -9,75 0,72 

WAPIENIE I MARGLE PRZEM. 

CEMENTOWEGO 
-8,86 3,86 

SUROWCE ILASTE CERAMIKI 

BUDOWLANEJ 
-4,87 -0,34 

GLINY CERAMICZNE 

KAMIONKOWE 
-4,87 -1,23 

 

Bazując na wyznaczonych kierunkach wywozu oraz danych Banku 

Danych Lokalnych odnośnie wielkości kubatury budynków oddawanych do 

użytku w danym roku określono zmienność popytu oraz sposób reakcji 

zakładów produkcyjnych w województwie łódzkim (tab. 6.13). Wynik 

analizy wskazuje, iż zmienność zapotrzebowania determinuje w niektórych 

przypadkach wielkość produkcji danej kopaliny, jednak nie we wszystkich 

przypadkach ma to miejsce.  Zmniejszenie produkcji oraz zmianę wielkości 

zapotrzebowania zaobserwowano w przypadku 3 kopalin z 6, co z uwagi na 

wspomniany poziom skomplikowania zagadnienia można uznać za wynik 

zadowalający. Reakcję zakładów na zmianę wielkości popytu 

zaobserwowano w przypadku produkcji piasków formierskich, surowców 

ilastych ceramiki budowlanej i glin ceramicznych kamionkowych. 

 

Zakładając, iż wynik powyższej analizy jest poprawny, określono 

kopalnie z regionu łódzkiego, które biorą udział w zaspokajaniu 

zapotrzebowania na poszczególne surowce skalne w skali kraju (tab. 6.14). 
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Tab. 6.14 Zestawienie kopalni, których wielkość produkcji zmieniła się 

zgodnie ze zmianą wielkości zapotrzebowania 

Nazwa złoża Kopalina 

Wydobycie 

2009 

[tys. Mg] 

Wydobycie 

2010 

[tys. Mg] 

Zmiana 

wydobycia 

[tys. Mg] 

Zmiana 

wydobycia 

[%] 

Paszkowice GC 26 24 -2 -7,69231 

Grudzeń-

Las PF 750 724 -26 -3,46667 

Ludwików 

p. B PF 39 26 -13 -33,3333 

Unewel-

Zachód PF 10 38 28 280 

Bujny 

Szlacheckie IB 0 3 3 - 

Chełsty IB 29 24 -5 -17,2414 

Dąbrowa II IB 1 0 -1 -100 

Dąbrówka 

Strumiany 

III IB 0 1 1 - 

Kalinów I IB 4 3 -1 -25 

Michałów V IB 10 9 -1 -10 

Mniszków IB 1 1 0 0 

Mokrsko IB 2 6 4 200 

Wola 

Bachorska I IB 2 2 0 0 

Zelówek IV IB 2 1 -1 -50 

Złote Góry 

II IB 4 4 0 0 

 

7. Działania strategiczne 

 

7.1. Prognoza wydobycia i zapotrzebowania na kruszywa naturalne 

i łamane w regionie łódzkim na lata 2012-2020 

 

Podstawą do oszacowania przyszłego zapotrzebowania na kruszywa 

łamane i piaskowo-żwirowe na cele budownictwa infrastrukturalnego 

w województwie łódzkim jest zanalizowanie planów (programów) 

dotyczących przyszłych inwestycji drogowych i kolejowych na szczeblu 

krajowym, regionalnym i lokalnym. 
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Na podstawie „Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015” 

oraz późniejszych zmian w regionie łódzkim zaplanowane do budowy 

zostały następujące drogi krajowe: 

 

Zadania priorytetowe, których realizacja może zostać rozpoczęta do 

2013 roku: 

 zachodnia obwodnica Łodzi w ciągu drogi ekspresowej S-14 

wraz z obwodnicą Pabianic A2 (węzeł Emilia) – DK nr 14; 

 budowa obwodnicy Bełchatowa na dr. nr 8; 

 budowa obwodnicy m. Wieluń na dr. nr 8. 

 

Zadania inwestycyjne, których realizacja rozpocznie się do 2013 roku: 

 budowa autostrady A-1 Toruń – Stryków; 

 budowa autostrady A-1 Stryków – Tuszyn; 

 dostosowanie autostrady A-2 Konin – Stryków oraz Stryków 

– Konotopa do standardów autostrady płatnej i poboru opłat; 

 przebudowa drogi S-8 Piotrków Trybunalski – Warszawa w. 

Piotrków - w. Radziejowice z węzłem; 

 budowa drogi ekspresowej S8 na odc. w. Walichnowy – Łódź 

z węzłem; 

 budowa obwodnicy Opoczna na dr. nr 12; 

 wzmocnienie dk 12 na odc. Łask – Wadlew. 

 

Zadania, których realizacja przewidywana jest po roku 2013: 

 budowa autostrady A-1 Tuszyn – Pyrzowice; 

 budowa drogi S-12 odcinek Sulejów – Radom; 

 przebudowa drogi krajowej 12/74 do parametrów drogi 

ekspresowej Piotrków Trybunalski – Sulejów – Opatów 

 

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 
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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 łódzkim oszacowano na podstawie zebranych danych 

dotyczących produkcji od 2001 do 2012 roku włącznie oraz prognozy, jaką 

zaproponował A. Kabziński na lata 2012-2020 [7]. 

Analizując zebrane dane z lat 2001-2012 oszacowano średni udział 

województwa łódzkiego w krajowej produkcji kruszywa naturalnego, który 

wyniósł około 7,1%. Podkreślić należy, iż wartość ta obarczona jest pewnym 

błędem statystycznym, ponieważ coroczny udział w całym analizowanym 

okresie plasował się na zmiennym poziomie i podlegał sporym wahaniom - 

od 5,7% odnotowanych w 2004 roku do 11,8%. 

Kolejny etap prognozy polegał na skonfrontowaniu otrzymanej średniej 

z danymi, jakie zaproponował w swojej krajowej prognozie A. Kabziński. 

Otrzymane wartości pozwoliły określić przyszłą produkcję kruszywa 

piaskowo-żwirowego w regionie łódzkim na lata 2013-2020 (rys. 7.1). 

 

 

Rys. 7.1 Prognoza wydobcia kruszyw naturalnych do 2020 roku [7] 
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Po gwałtownym spadku wydobycia w roku 2012, trend ten będzie 

kontynuowany i osiągnie swoje minimum w 2014 roku na poziomie 13,5 

mln Mg. Po tym okresie produkcja kruszywa w regionie nieznacznie 

wzrośnie oraz ustabilizuje na poziomie około 14-14,5 mln Mg. Możliwy jest 

również nieznaczny wzrost wydobycia po 2018 roku, na co wskazuje 

wykreślona linia trendu (rys. 7.1). 

 

Regionalny rozkład prognozowanego zapotrzebowania na kruszywo 

naturalne w przemyśle betonowym według przyjętych scenariuszy 

gospodarczych kraju jest zróżnicowany (rys. 7.2). 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  

(7,4-9,0 mln Mg) oraz śląskim (5,5-6,5 mln Mg). Region łódzki wraz z 

Wielkopolską, Małopolską oraz Dolnym Śląskiem, należy do województw 

odgrywających ważną rolę w zapotrzebowaniu. 

 

Porównując prognozowane wartości z zużyciem z roku 2010 

wynoszącym 3,4 mln Mg można zauważyć nieznaczny spadek 

zapotrzebowania w kolejnych okresach. Nie zależy on w dużym stopniu od 

scenariusza gospodarczego kraju. Rozpatrując scenariusz dynamicznego 

rozwoju zużycie kruszywa naturalnego do produkcji betonów po spadku w 

do poziomu 3,1 mln Mg w okresie przed 2015 rokiem, potem nieznacznie 

wzrośnie, nie osiągając jednak poziomu obecnego. W scenariuszach 

umiarkowanym i spowolnienia gospodarczego, zużycie spadnie 

odpowiednio do poziomów 2,9 oraz 2,7 mln Mg i następnie ustabilizuje się 

na tych poziomach. 

 

Zużycie kruszyw łamanych do produkcji betonów jest w województwie 

łódzkim stosunkowo niewielkie, większość rynku betonów zaspokajana jest 

przez kruszywa naturalne, w związku z większą dostępnością tego rodzaju 

materiału. Niezależnie od scenariusza rozwoju kraju, popyt na kruszywa 

łamane nie będzie wykazywał znaczących odchyleń od obecnego zużycia i 

będzie wynosił 0,7-0,8 mln Mg rocznie. 

 

 



 
 

 
 

 

 

Rys. 7.2 Prognozowane zużycie żwirów i mieszanek do betonów w poszczególnych województwach w zależności od scenariusza 

rozwoju kraju (wartości uśrednione w mln Mg) [5] 
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Województwo łódzkie stanowi centralną część kraju i krzyżują się tutaj 

liczne arterie komunikacyjne o dużym znaczeniu ponadregionalnym. W 

związku z tym w regionie jest realizowanych sporo dużych inwestycji, 

pochłaniających znaczne ilości kruszyw łamanych. Zakładając dynamiczny 

scenariusz rozwoju kraju oraz utrzymaniu w najbliższym czasie znacznych 

nakładów inwestycyjnych na drogi w regionie, zużycie kruszyw łamanych 

będzie wynosić do roku 2015 średnio 5,3 mln Mg, po czym dość gwałtownie 

spadnie osiągając w 2020 roku 3,2 mln Mg. W scenariuszu umiarkowanym 

spadek zużycia jest znacznie bardziej zauważalny. W pierwszych latach 

prognozy zużycie może wynieść średniorocznie 3,8 mln Mg, po czym 

spadnie do 2,1 mln Mg. Ewentualne spowolnienie gospodarcze w kraju 

bardzo dotkliwie odbije się na zużyciu kruszyw łamanych w całym kraju, 

również w rozpatrywanym województwie. Zużycie z 3,4 mln Mg w 

najbliższych latach, może spaść nawet do poziomu 1,3 mln Mg. 

Perspektywiczne zapotrzebowanie na kruszywa łamane do realizacji 

inwestycji kolejowych w latach 2012-2015 dla całej Polski wyniesie około 

23,6 mln Mg. Według scenariusza umiarkowanego i dynamicznego 

największy popyt (przekraczający 3,0 Mg na rok) będzie posiadało 

województwo śląskie i mazowieckie. Region łódzki z zapotrzebowaniem 

około 1,7 mln Mg na rok zajmie piątą pozycję w skali kraju. Ostatnie 

miejsce w klasyfikacji zajmie województwo podlaskie, w którym 

prognozowane zapotrzebowanie na kruszywo będzie znikome lub zerowe, w 

związku z brakiem dużych inwestycji kolejowych. 

 

Rys. 7.3 Perspektywiczne zapotrzebowanie na kruszywo łamane (w mln Mg) 

do realizacji liniowych inwestycji kolejowych w ujęciu wojewódzkim w 

latach 2012-2015 (wg scenariusza dynamicznego i umiarkowanego rozwoju) 

[5] 
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Rys. 7.4 Prognozowane zużycie kruszyw łamanych do betonów w poszczególnych województwach w zależności od scenariusza 

rozwoju kraju (wartości uśrednione w mln Mg) [5] 



 

 
 

 

Rys. 7.5 Średnioroczne perspektywiczne zapotrzebowanie na kruszywo łamane do budowy dróg dla wszystkich trzech 

scenariuszy w ujęciu wojewódzkim (wartości uśrednione w mln Mg) [5] 
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7.2. Modelowanie popytu i podaży w zależności od scenariusza 

rozwoju kraju 

 

Do modelowania popytu wykorzystano dostępne dane archiwalne, 

opisujące przestrzenną zmienność poziomu wykorzystania surowców 

skalnych oraz dostępne informacje dotyczące przeszłych jak i planowanych 

inwestycji związanych z infrastrukturą drogową i kolejową.  

Archiwalne dane opisujące zmienność koniunktury w budownictwie 

dostępne są w Banku Danych Regionalnych Głównego Urzędu 

Statystycznego. We wspomnianej bazie można również określić rokroczny 

poziom rozbudowy sieci dróg lokalnych. Serwis Głównej Dyrekcji Dróg 

Krajowych i Autostrad udostępnia dane dotyczące stanu budowy dróg, które 

poza okresem realizacji inwestycji, wskazują też jej dokładną lokalizację, a 

także wielkość. Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku inwestycji 

kolejowych. W serwisie PLK-Inwestycje znaleźć można mapę 

prowadzonych prac, jak również precyzyjny opis rodzajów poszczególnych 

inwestycji, z którego niejednokrotnie wynika, czy dany projekt generuje 

zapotrzebowanie na surowce skalne, czy nie. 

Wykorzystanie opisanych, dostępnych informacji, z jednoczesnym 

przekształceniem ich do przestrzennej postaci wektorowej, umożliwia 

ogólne nakreślenie przestrzennej zmienności zapotrzebowania, a także 

wzbogacenia go o informacje czasowe. Tak przygotowane dane stanowią 

istotny punkt wyjścia do przygotowania wariantów możliwych scenariuszy, 

zgodnych z opisywaną wcześniej metodą. 

Dla dostępnych informacji o charakterze ciągłym w czasie, jak na 

przykład wielkość kubatury nowych budynków oddawanych do 

użytkowania, wyznaczono, metodą eksploracji trendów funkcję zmienności, 

która poprzez korektę związaną z opiniami ekspertów, odnośnie 

prognozowanej wielkości parametru, stanowiła górną granicę możliwych do 

osiągnięcia wartości, definiując tym samym scenariusz optymistyczny. 

Kolejne wersje scenariuszy, zgodnie z kierunkiem prognoz, zostały 

przesunięte ku dolnym wartościom, zachowując jednocześnie względne 

proporcje zmienności. Dane dotyczące tymczasowego występowania 

zapotrzebowania, jak w przypadku planowanych inwestycji 

infrastrukturalnych, umiejscowiono permanentnie w analizowanej 

przestrzeni, jednak poziom generowanego zapotrzebowania uzależniono od 

rozpoczęcia inwestycji oraz czasu jej realizacji. Do sformułowania różnic 

pomiędzy wszystkimi scenariuszami wykorzystano dostępne informacje 
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opisujące niekorzystne zmiany czasowe i założono, iż w analogicznym 

wymiarze mogą występować w zdefiniowanym, przyszłym okresie. 

Wszystkie dostępne dane wzbogacono o odniesienie przestrzenne, a 

następnie skorelowano ze sobą przy pomocy klucza wagowego, opisującego 

szacunkowe różnice w poziomie zużycia kruszyw, odniesionego do 

stosowanej jednostki miary. Uzyskano w ten sposób zestaw danych 

wejściowych ilustrujących przestrzenną zmienność zapotrzebowania, dla 

trzech wariantów scenariuszy opisywanych poprzez cztery reprezentatywne 

lata. 

Tak przygotowane dane wykorzystano do zasilenia modelu 

grawitacyjnego, sterowanego poprzez zdefiniowane kryteria gry 

wieloosobowej. 

Na podstawie powyższych warunków otrzymano obraz zapotrzebowania 

na surowce skalne w województwie łódzkim w zależności od przyjętego 

wariantu rozwoju. Porównując scenariusz optymistyczny z 

prawdopodobnym widać pewne przesunięcie w czasie rozkładu 

zapotrzebowania, mogący wynikając z odłożenia na późniejszy okres dużych 

inwestycji. 

 

Rys. 7.6 Kształtowanie się zapotrzebowania na surowce skalne 
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Jako przykład przedstawiono poniżej szczegółowe wyniki modelowania 

kształtowania się popytu na piaski i żwiry w województwie łódzkim dla 

scenariusza prawdopodobnego. Modelowano kierunki i wielkość przewozów 

kruszywa do roku 2020. 

 

W roku 2013 scenariusza bazowego, największe skupienie 

oddziaływania zapotrzebowania wynoszące niemal 8% rynku, odnotowuje 

złoże „Pawłów” należące do spółki „Górażdze Kruszywa”. Najmniejszym 

zainteresowaniem cieszyć się będzie złoże „Czatolin II” należące do 

prywatnego inwestora. Liderem w zakresie ilości obsługiwanych gmin 

będzie złoże „Czatolin” należące do spółki „Kopalnie Surowców 

Mineralnych Kośmin”, co może mieć związek z atrakcyjna lokalizacją złoża 

oraz imponującą wielkością produkcji, wynoszącą ponad 1 mln Mg na rok. 

 

 

 

 

Rys. 7.7 Kierunek i wielkość przewozu piasków i żwirów w 2013 roku wg 

scenariusza prawdopodobnego 
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Tab. 7.1 Statystyki scenariusza prawdopodobnego w roku 2013 

 

 

Drugi okres rozpatrywanego scenariusza bazowego przynosi istotne 

zmiany. Pozycja lidera w zakresie skupiania oddziaływania popytu pozostaje 

niezmieniona, jednak najmniejsze oddziaływanie zarejestrowano dla złoża 

„Kolonia Wołucza I” w wysokości niespełna 0,2% ogólnego 

zapotrzebowania. Czterokrotnie wzrosło zainteresowanie złożem 

„Stanisławice”, które dzięki atrakcyjnej lokalizacji skupia zapotrzebowanie 

wynikające z realizacji inwestycji „Modernizacja korytarza kolejowego nr II 

(E 20 i CE 20)”. Rok 2015 scenariusza bazowego w stosunku do okresu 

poprzedniego charakteryzuje się spadkiem zainteresowania większości złóż 

w województwie łódzkim. Zmniejszenie oddziaływania na złoża występuje 

w przypadku 130 kopalń, które stanowią około 65% ogółu, należy jednak 

zaznaczyć, iż nie odnotowano spadku wyższego niż 80%. Najwyższy 

wzrost, przekraczający 200% odnotowany został w przypadku jedynie 4 

zakładów. 

Tab. 7.2 Statystyki scenariusza prawdopodobnego w roku 2015 

 

Zasoby 

geologiczne

Zasoby 

przemysłow

e
Wydobycie   Wystarczalność

[Tys Mg] [Tys Mg] [Tys Mg/rok] [Lata]

3720 2030 E
Górażdże Kruszywa Sp. z 

o.o.
Pawłów 12010 720 482 24,9

6883 2016 E Wawrzyn Zenon Czatolin II 178 178 9 19,8

1132 2026 E
Urząd Miejski Gminy 

Kamieńsk
Kamieńsk 835 478 11 75,9

1648 2014 E

Kopalnie Surowców 

Mineralnych;Kosmin Sp. z 

o.o.

Czatolin 34585 3567 1004 34,4

Numer 

syst.

Wygaśnięcie 

koncesji
Zagosp. Użytkownik

Nazwa złoża

Zasoby 

geologiczne

Zasoby 

przemysłow

e

Wydobycie   Wystarczalność

[Tys Mg] [Tys Mg] [Tys Mg/rok] [Lata]

3720 2030 E
Górażdże Kruszywa Sp. z 

o.o.
Pawłów 12010 720 482 24,9

9364 2013 E Krzysztof Kotliński Stanisławice 134 - 39 3,4

11951 2023 E ŻWIROMAX Urszula Brdoń
Łaznowska 

Wola X
130 - 36 3,6

8430 2020 E EUROVIA KRUSZYWA S.A. Kalenice II 3602 430 516 7,0

1132 2026 E
Urząd Miejski Gminy 

Kamieńsk
Kamieńsk 835 478 11 75,9

1454 2014 E

Kopalnie Surowców 

Mineralnych;Kosmin Sp. z 

o.o.

Stoki 6093 2284 189 32,2

9353 2018 E Bożena i Tadeusz Trębscy
Kolonia 

Wołucza I
2134 1 4 533,5

Numer 

syst.

Wygaśnięcie 

koncesji
Zagosp. Użytkownik Nazwa złoża
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Rys. 7.8 Kierunek i wielkość przewozu piasków i żwirów w 2015 roku wg 

scenariusza prawdopodobnego 

 

Kolejny okres scenariusza bazowego nie przynosi zmian w kwestii 

generowania najwyższego i najniższego oddziaływania popytu. Największy 

wzrost zainteresowania odnotowało złoże piasków i żwirów „Jeżów”. 

Oddziaływanie popytu na to złoże, w stosunku do okresu poprzedniego było 

wyższe o prawie 40%. Ponad 35% spadek oddziaływania odnotowało złoże 

„Kalenice II” należące do spółki „Eurovia”, co stanowi najgorszy wynik dla  

rozpatrywanego okresu. W roku 2017 scenariusza bazowego dysproporcja 

pomiędzy wzrostem i spadkiem oddziaływania na złoża, będzie powoli 

postępować w porównaniu z rokiem 2015, jednocześnie mniejsza ilość złóż 

osiągnie wyniki skrajne. Spadek zainteresowania zarejestrowano dla 135 

złóż, natomiast wzrost dla 65 złóż, co bezpośrednio opisuje pogorszenie w 

stosunku do okresu poprzedniego. Nie odnotowano spadków wynoszących 

więcej niż 80%, jak również wzrostów powyżej 150%. 
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Rys. 7.9 Kierunek i wielkość przewozu piasków i żwirów w 2017 roku wg 

scenariusza prawdopodobnego 

 

Tab. 7.3 Statystyki scenariusza prawdopodobnego w roku 2017 

 

 

 

 

Zasoby 

geologiczne

Zasoby 

przemysłow

e

Wydobycie   Wystarczalność

[Tys Mg] [Tys Mg] [Tys Mg/rok] [Lata]

3720 2030 E
Górażdże Kruszywa Sp. z 

o.o.
Pawłów 12010 720 482 24,9

8430 2020 E EUROVIA KRUSZYWA S.A. Kalenice II 3602 430 516 7,0

1132 2026 E
Urząd Miejski Gminy 

Kamieńsk
Kamieńsk 835 478 11 75,9

11792 2029 E
Piotr Dudek;"PED-BRUK" 

Zakład Budowlany
Zalesie VIII 1487 1 406 3,7

6822 2031 E Urszula Borowińska Jeżów 4133 4133 416 9,9

9353 2018 E Bożena i Tadeusz Trębscy
Kolonia 

Wołucza I
2134 1 4 533,5

11284 2016 E
Bogusław Turczak;"GO-

TRAKT"
Kalenice 5 1836 - 395 4,6

Numer 

syst.

Wygaśnięcie 

koncesji
Zagosp. Użytkownik Nazwa złoża
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Rys. 7.10 Kierunek i wielkość przewozu piasków i żwirów w 2020 roku wg 

scenariusza prawdopodobnego 

 

Tab. 7.4 Statystyki scenariusza prawdopodobnego w roku 2020 

 
 

Analizowany rok 2020 oznacza znaczącą zmianę dla opisywanego 

wcześniej złoża „Kalenice II” należącego do spółki „Eurovia”. Złoże po 

okresie odnotowania największego spadku zainteresowania, stało się liderem 

oddziaływania popytu, którego wielkość w tym przypadku wynosi 7,4%. 

Zasoby 

geologiczne

Zasoby 

przemysłow

e

Wydobycie   Wystarczalność

[Tys Mg] [Tys Mg] [Tys Mg/rok] [Lata]

3720 2030 E
Górażdże Kruszywa Sp. z 

o.o.
Pawłów 12010 720 482 24,9

8430 2020 E EUROVIA KRUSZYWA S.A. Kalenice II 3602 430 516 7,0

1132 2026 E
Urząd Miejski Gminy 

Kamieńsk
Kamieńsk 835 478 11 75,9

11792 2029 E
Piotr Dudek;"PED-BRUK" 

Zakład Budowlany
Zalesie VIII 1487 1 406 3,7

11561 2038 E
Gmina Ładzice;Wójt Gminy 

Ładzice
Wola Jedlińska I 178 - 0 -

14087 2042 E
Wieńczysław Polak;P.P.U.H. 

"POLAK"
Wola Jedlińska II 777 383 42 18,5

Numer 

syst.

Wygaśnięcie 

koncesji
Zagosp. Użytkownik Nazwa złoża
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Fakt ten ma związek przede wszystkim z bliskością przebiegania linii 

kolejowej, która w ramach realizacji projektu „Modernizacja korytarza 

kolejowego nr II (E 20 i CE 20)”, generować będzie znaczne 

zapotrzebowanie na surowce skalne. Ostatni analizowany okres scenariusza 

bazowego przyniesie istotna poprawę w zakresie proporcji pomiędzy 

zmniejszaniem i zwiększaniem zainteresowania złożami. Spadek 

odnotowano jedynie w 108 przypadkach, podczas gdy wzrost w 92. Pomimo 

faktu, iż w dalszej mierze dominuje tendencja spadkowa, przedstawione 

proporcje są znacznie bardziej korzystne niż w okresie poprzednim. Należy 

zaznaczyć, iż wraz z opisaną zmianą rozkład wartości osiągnie również 

wielkości skrajne. Spadek oddziaływania wynoszący ponad 80% 

zarejestrowano w przypadku 16 złóż, równocześnie ponad dwukrotny wzrost 

dla 37 złóż. 

 

Analiza przeprowadzona w ramach symulacji scenariusza 

prawdopodobnego, stanowiącego scenariusz bazowy, pokazała, iż 

największym odbiorcą kruszyw w roku 2013 będzie województwo 

mazowieckie, które przyciąga niemal połowę produkcji opisywanego 

województwa, a do którego, z wymienionych kopalin,  nie transportowane są 

jedynie piaski kwarcowe do produkcji betonów komórkowych. Drugim co 

do wielkości odbiorcą kruszyw jest województwo pomorskie, skupiające ok. 

13% produkcji.  

Scenariusz bazowy wykazuje nieznaczne zróżnicowanie wielkości 

przewozów międzyregionalnych, wynikającą ze zmian w kształtowaniu się 

koniunktury na surowce skalne. Rok 2015 analizowanego wariantu 

wykazuje zmiany w kształtowaniu się wywozu piasków kwarcowych na 

teren województwa śląskiego, którego wielkość wynosi 20%. Wywóz 

piasków formierskich do województwa podlaskiego charakteryzuje się ok. 

7% spadkiem, natomiast 10% wzrost zaobserwowano w przypadku wywozu 

tej kopaliny na teren województwa podkarpackiego. 

Spośród pozostałych okresów jedynie rok 2020, wykazuje widoczną 

zmianę w wielkości transportu, choć nie są one tak duże jak w roku 2015. W 

opisywanym okresie poziom wywozu piasków kwarcowych do 

województwa śląskiego jest większy o 13% w stosunku do okresu 

poprzedniego. 

Oddziaływanie zapotrzebowania generowanego przez poszczególne 

województwa jest dla scenariusza bazowego również dość zróżnicowany. W 

pierwszym okresie województwo mazowieckie zdecydowanie najbardziej 

oddziałuje na opisywane województwo łódzkie. W przypadku piasków 
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formierskich, surowców szklarskich oraz glinów ceramicznych, 

oddziaływanie to wynosi ok. 20% i jest największe spośród wszystkich 

województw i kopalin. Łącznie każda z wymienionych kopalin generuje 

zainteresowanie wynoszące ponad 60% wielkości całkowitego 

zapotrzebowania kraju.  

W roku 2015 widoczny jest wyraźny 7% spadek zainteresowania niemal 

wszystkimi wywożonymi kopalinami ze strony województwa podlaskiego, 

jedynie w przypadku wapieni i margli spadek ten jest większy i wynosi 

ponad 50%. Oddziaływanie zapotrzebowania na wapienie i margle jest w 

opisywanym okresie wyraźnie mniejsze również w przypadku pozostałych 

województw. Jedynie województwo mazowieckie generuje znacznie wyższe 

niż w okresie poprzedzającym oddziaływanie, wynoszące 130% wielkości 

początkowej. 

Kolejne okresy analizowanego, pod kątem oddziaływania popytu, 

scenariusza bazowego obfitują w dalsze zmiany dotyczące wapieni i margli. 

Wpływ województwa mazowieckiego wzrasta dla kolejnych okresów 

odpowiednio o 25 i 26%, natomiast największe spadki odnotowuje 

województwo warmińsko-mazurskie w roku 2017 (42%) oraz województwo 

podlaskie w roku 2020 (52%). Warto zauważyć, iż na kształtowanie się 

zapotrzebowania na wapienie obejmuje oddziaływanie województwa 

dolnośląskiego jedynie w pierwszym analizowanym okresie, w dalszych 

latach wpływ ten zanika. 

Scenariusz optymistyczny, poza niewielkimi zmianami wielkości 

przewozów, wynoszącymi ułamki procenta, nie obrazuje znaczącej 

zmienności w procesie wywozu kruszyw. Okresowe zmiany wielkości 

przewozów pokrywają się znacząco ze zmianami rejestrowanymi w 

scenariuszu bazowym, sugerując brak różnic uzależnionych od 

optymistycznego wariantu kształtowania koniunktury na surowce. Jedyne 

odnotowane zmiany dotyczą wielkości oddziaływania popytu oraz udziału 

poszczególnych województw w jego tworzenie. Rok 2017 obrazuje, 

nieodnotowany wcześniej udział województwa lubuskiego oraz 

zachodniopomorskiego w tworzeniu zapotrzebowania na wapienie i margle. 

Zapotrzebowanie na tę kopalinę w roku 2017, generowane przez 

województwo podlaskie również jest znacznie różne niż w analogicznym 

okresie scenariusza bazowego. W wariancie optymistycznym oddziaływanie 

popytu generowanego przez wymienione województwo nie zanika zupełnie, 

a jedynie spada o znaczną wartość 75%.  

Wariant pesymistyczny scenariusza kształtowania zapotrzebowania 

uwidacznia jedną tylko istotną zmianę w stosunku do scenariusza bazowego, 
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związaną z przewozami międzyregionalnymi surowców skalnych. W 

pierwszym analizowanym okresie transport wapieni i margli realizowany 

jest na teren województwa pomorskiego. W dalszych analizowanych 

okresach, połączenie między wskazanym województwem a województwem 

łódzkim nie występuje. Dalsze odnotowane zmiany dotyczą jedynie poziomu 

oddziaływania województw, które, podobnie jak w poprzednich wariantach 

scenariuszy, skupiają się najbardziej na wydobyciu wapieni i margli. 

Pierwszy okres, przypadający na rok 2013, wskazuje na znacznie mniejszą 

dynamikę wzrostu zapotrzebowania na tę kopalinę, generowanego przez 

województwo mazowieckie. Jednocześnie znacznie mniejszym poziomem 

spadkowym cechuje się oddziaływanie województw: pomorskiego i 

podlaskiego, które w obu przypadkach wynosi ok. 30%. Największą 

zarejestrowaną zmianę zapotrzebowania odnotowano w roku 2017, która w 

przypadku województwa podlaskiego odnotowuje 70% wzrost, w stosunku 

do poprzedniego okresu scenariusza bazowego. Warto zauważyć, iż w 

scenariuszu prawdopodobnym, zapotrzebowanie wspomnianego 

województwa w roku 2017 nie oddziałuje w ogóle na złoża województwa 

łódzkiego. 

 

Potencjał surowcowy województwa łódzkiego charakteryzuje się dużym 

zróżnicowaniem i występowaniem kopalin unikalnych w skali kraju, co 

wpływa znacznie na charakter wywozu opisywanych kopalin. Lokalne 

wykorzystanie surowców unikalnych w skali kraju związane jest z 

występowaniem zmiennego zapotrzebowania. Udział poszczególnych 

kopalin dla występującego popytu, nie będzie tak zróżnicowany, jak w 

przypadku piasków i żwirów, z uwagi na znacznie mniejszą liczbę złóż 

dostarczających surowiec, wykorzystywany przy jego zaspokajaniu. 

Zarówno kierunek jak i wielkość przewozów determinowana będzie 

wielkością prognozowanego zużycia opisywanych kopalin na obszarach 

gmin. W tabeli zestawiono gminy legitymujące się największym 

prognozowanym zapotrzebowaniem, dla trzech wariantów scenariuszy 

kształtowania popytu oraz czterech rozpatrywanych okresów czasowych. 

 

 



 

99 
 

 

Rys. 7.11 Kierunki wywozu piasków formierskich dla scenariusza bazowego 

w roku 2013 

 

Rys. 7.12 Kierunki wywozu surowców szklarskich  dla scenariusza bazowego 

w roku 2013 
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7.3. Doskonalenie logistyki transportu surowców skalnych 

 

W zidentyfikowaniu najbardziej korzystnych stacji odbioru kruszywa dla 

odpowiednich inwestycji drogowych wzięto wszystkie punkty rozładunkowe 

znajdujących się na terenie województwa łódzkiego, spośród ponad 360 

jakie były udostępnione w całym kraju przez przedsiębiorstwa kolejowe w 

2009 roku. Analizę badanych obiektów podzielono na cztery główne etapy, 

w których rozpatrywano za każdym razem inne kryterium selekcji 

odrzucając negatywne wyniki. 

Pierwszy etap analizy polegał na odrzuceniu stacji odbioru, które 

znajdowały się na odcinkach kolejowych niezdatnych do jazdy tj.: 

zamkniętych, zlikwidowanych, nieprzejezdnych, wąskotorowych, 

szerokotorowych lub eksploatowanych okresowo.  

W drugim etapie analizy GIS dokonano selekcji obiektów pod względem 

ich przeznaczenia. W wyniku czego odrzucono punkty rozładunkowe, które 

miały przeznaczenie tylko i wyłącznie pod inwestycje kolejowe.  

W trzecim etapie wyznaczono 3 strefy odległości od inwestycji 

drogowych i odrzucono obiekty, które znajdowały się w odległości większej 

niż 15 km.  

W ostatnim etapie analizy GIS, inwestycje drogowe podzielono na 12 

odcinków i stosując kryterium najkrótszej trasy dojazdowej wyznaczono 

najkorzystniejsze obiekty. 

 

 

Inwestycja drogowa A1 - odcinek południowy 

 

Pierwszą szczegółowo rozpatrywaną inwestycją drogową jest 

południowy odcinek autostrady A1, którego łączna długość wynosić będzie 

63,8 km. Będzie on biegł po obecnym śladzie drogi krajowej nr 1, która 

zostanie przebudowana do standardów autostrady. Przygotowywany obecnie 

odcinek składać się będzie z 3 następujących fragmentów drogi: 

 Granica województwa łódzkiego - Węzeł Radomsk; 

 Węzeł Radomsk - Węzeł Kamieńsk; 

 Węzeł Kamieńsk - Węzeł Bełchatów. 
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W obrębie planowanego obiektu drogowego znajdują się 4 punkty 

odbioru kruszywa, z czego 2 leżą w odległości mniejszej niż 5 km, jeden na 

dystansie od 5 do 10 km i jeden pomiędzy 10 a 15 km. Średnia odległości 

tych punktów od planowanej autostrady A1 w linii prostej wynosi 7086,4 m 

zaś droga dojazdu 8869,0 m. Rozmieszczenie przestrzenne tych stacji oraz 

podstawowe dane techniczno-eksploatacyjne przedstawiono na rysunku 7.13 

oraz w tabeli 7.5. 

 

Rys. 7.13 Rozmieszczenie punktów odbioru kruszywa oraz ich trasy dojazdowe do 

inwestycji drogowej  A1 - odcinek południowy (zdjęcie satelitarne [II]) 

 

Z analizy rysunku 7.14 oraz danych zawartych w tabeli 7.5 wynika, iż 

obiektem o najkrótszej trasie dojazdu do budowanego odcinka drogi A1 jest 

stacja w Radomsku. Wynosi ona 4854,2 m. Najgorszym natomiast punktem 

jest obiekt w miejscowości Baby. Jego droga dojazdowa wynosi aż 

18490,5 m i w stosunku do odległości w linii prostej jest o ponad 21% 

dłuższa. 
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Rys. 7.14 Odległości punktów rozładunkowych od inwestycji drogowej A1-

odcinek południowy 

 

Inwestycja drogowa A1 - odcinek centralny 

 

Drugą szczegółowo rozpatrywaną inwestycją drogową jest środkowy 

odcinek autostrady A1, którego łączna długość wynosić będzie około 40 km. 

Będzie on kontynuacją wcześniej analizowanego odcinka A1 - południe. 

Składać się on będzie z 2 fragmentów: 

 Węzeł Tuszyn - Węzeł "Łódź Południe"; 

 Węzeł "Łódź Południe" - Węzeł Stryków. 
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Tab. 7.5 Parametry techniczno-eksploatacyjne oraz odległości stacji odbioru kruszywa od południowego odcinka autostrady A1  

Nazwa  

stacji  

odbioru 

Powiat 

Rodzaj linii  

kolejowej  

(głównej) 

Numer  

linii  

kolejowej 

(głównej) 

Długość 

torów  

stacyjnych  

używanych 

do obróbki  

składów z  

kruszywem 

Liczba  

torów  

stacyjnych  

używanych  

do obróbki  

składów z  

kruszywem 

Realna 

zdolność  

przeróbcza 

układu  

torowego  

(liczba  

pociągów  

na dobę) 

Odległość 

stacji  

odbioru 

od 

inwestycji  

wzdłuż  

dróg (A) 

Odległość 

stacji  

odbioru 

od 

inwestycji  

w linii  

prostej 

(B) 

Różnica  

odległości 

(A i B) 

[m] [m] [m] [m] 

Baby piotrkowski 
2-torowa 

zelektryfikowana 
1 200 1 1 18490,5 14502,2 3988,3 

Gorzkowice piotrkowski 
2-torowa 

zelektryfikowana 
1 400 2 1 6729,7 6126,9 602,8 

Piotrków 

Trybunalski 

m. Piotrków 

Trybunalski 

2-torowa 

zelektryfikowana 
1 600 2 2 5401,5 3606,9 1794,5 

Radomsko radomszczański 
2-torowa 

zelektryfikowana 
1 - 2 2 4854,2 4109,7 744,6 
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W obrębie planowanego obiektu drogowego znajduje się 8 punktów 

odbioru kruszywa, z czego 2 leżą w odległości mniejszej niż 5 km, trzy na 

dystansie od 5 do 10 km i kolejne trzy pomiędzy 10 a 15 km. Średnia 

odległość tych punktów od planowanej autostrady A1 w linii prostej wynosi 

8374,4 m zaś droga dojazdu 10416,9 m. Rozmieszczenie przestrzenne tych 

stacji oraz podstawowe dane techniczno-eksploatacyjne przedstawiono na 

rysunku 7.15 oraz w tabeli 7.6. 

 

 

Rys. 7.15 Rozmieszczenie punktów odbioru kruszywa oraz ich trasy 

dojazdowe do inwestycji drogowej  A1 - odcinek centralny (zdjęcie 

satelitarne [II])  

Z analizy rysunku 7.16 oraz danych zawartych w tabeli 7.6 wynika, iż 

obiektem o najkrótszej trasie dojazdu do budowanego odcinka drogi A1 jest 

stacja Łódź Olechów. Wynosi ona 1163,8 m. Najgorszym natomiast 

punktem jest obiekt w miejscowości Zgierz. Jego droga dojazdowa wynosi 

aż 17085,0 m i w stosunku do odległości w linii prostej jest o ponad 17% 

dłuższa. 
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Rys. 7.16 Odległości punktów rozładunkowych od inwestycji drogowej A1 - 

odcinek centralny 

 

 

Inwestycja drogowa A1 - odcinek północny 

Ostatnim analizowanym odcinkiem autostrady A1 w rejonie łódzkim jest 

jego północna część. Ma on łączną długość około 55,6 km (do granicy 

województwa). Przygotowywany obecnie fragment drogi składać się będzie 

z 4 następujących części: 

 

 Węzeł Stryków - Węzeł Piątek; 

 Węzeł Piątek - Węzeł Kotliska; 

 Węzeł Kotliska - Węzeł Sójki; 

 Węzeł Sójki - Granica województwa łódzkiego. 
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Tab. 7.6 Parametry techniczno-eksploatacyjne oraz odległości stacji odbioru kruszywa od centralnego odcinka autostrady A1  

Nazwa  

stacji  

odbioru 

Powiat 

Rodzaj linii  

kolejowej  

(głównej) 

Numer  

linii  

kolejowej 

(głównej) 

Długość 

torów  

stacyjnych  

używanych 

do obróbki  

składów z  

kruszywem 

Liczba  

torów  

stacyjnych  

używanych  

do obróbki  

składów z  

kruszywem 

Realna 

zdolność  

przeróbcza 

układu  

torowego  

(liczba  

pociągów  

na dobę) 

Odległość 

stacji  

odbioru 

od 

inwestycji  

wzdłuż  

dróg (A) 

Odległość 

stacji  

odbioru 

od 

inwestycji  

w linii  

prostej 

(B) 

Różnica  

odległości 

(A i B) 

[m] [m] [m] [m] 

Baby piotrkowski 
2-torowa 

zelektryfikowana 
1 200 1 1 9623,0 7852,8 1770,3 

Gałkówek 
łódzki 

wschodni 

2-torowa 

zelektryfikowana 
25 - - - 10401,3 8495,2 1906,1 

Koluszki 
łódzki 

wschodni 

2-torowa 

zelektryfikowana 
1 - - - 16881,7 14664,0 2217,7 

Łódź 

Chojny 
m. Łódź 

2-torowa 

zelektryfikowana 
25 2985 4 2 9524,7 7663,1 1861,7 

Łódź 

Kaliska 

Towarowa 

m. Łódź 
2-torowa 

zelektryfikowana 
25 3861 6 1 12395,9 10621,3 1774,6 

Łódź-

Olechów 
m. Łódź 

2-torowa 

zelektryfikowana 
25 14915 16 4 1163,8 704,5 459,3 

Stryków zgierski 
1-torowa 

zelektryfikowana 
15 6452 5 1 6259,8 2849,7 3410,1 

Zgierz zgierski 
2-torowa 

zelektryfikowana 
15 772 1 1 17085,0 14144,8 2940,1 

 



 

 
 

 

 

Tab. 7.7 Parametry techniczno-eksploatacyjne oraz odległości stacji odbioru kruszywa od północnego odcinka autostrady A1  

Nazwa  

stacji  

odbioru 

Powiat 

Rodzaj linii  

kolejowej  

(głównej) 

Numer  

linii  

kolejowej 

(głównej) 

Długość 

torów  

stacyjnych  

używanych 

do obróbki  

składów z  

kruszywem 

Liczba  

torów  

stacyjnych  

używanych  

do obróbki  

składów z  

kruszywem 

Realna 

zdolność  

przeróbcza 

układu  

torowego  

(liczba  

pociągów  

na dobę) 

Odległość 

stacji  

odbioru 

od 

inwestycji  

wzdłuż  

dróg (A) 

Odległość 

stacji  

odbioru 

od 

inwestycji  

w linii  

prostej 

(B) 

Różnica  

odległości 

(A i B) 

[m] [m] [m] [m] 

Kutno kutnowski 
2-torowa 

zelektryfikowana 
3 11000 23 3 9401,9 7047,5 2354,5 

Stara 

Wieś 
kutnowski 

2-torowa 

zelektryfikowana 
3 - - - 3704,5 2185,2 1519,2 

Stryków zgierski 
1-torowa 

zelektryfikowana 
15 6452 5 1 3239,0 1335,8 1903,2 

Żychlin kutnowski 
2-torowa 

zelektryfikowana 
3 2400 3 1 10265,2 9088,9 1176,3 
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Rys. 7.17 Rozmieszczenie punktów odbioru kruszywa oraz ich trasy 

dojazdowe do inwestycji drogowej  A1 - odcinek północny (zdjęcie 

satelitarne [II]) 

 

W obrębie planowanego obiektu drogowego znajdują się 4 punkty 

odbioru kruszywa, z czego 2 leżą w odległości mniejszej niż 5 km i kolejne 

dwa na dystansie od 5 do 10 km. Średnia odległości tych punktów od 

planowanej autostrady A1 w linii prostej wynosi 4914,4 m zaś droga 

dojazdu 6652,7 m. Rozmieszczenie przestrzenne tych stacji oraz 

podstawowe dane techniczno-eksploatacyjne przedstawiono na rysunku 7.17 

 i w tabeli 7.7. 

 

Z analizy rysunku 7.18 oraz danych w tabeli 7.7 wynika, iż obiektem o 

najkrótszej trasie dojazdu do budowanego odcinka drogi jest stacja Stryków. 

Wynosi ona 3239,0 m. Najgorszym natomiast punktem jest obiekt w 

miejscowości Żychlin. Jego droga dojazdowa wynosi 10265,2 m i w 

stosunku do odległości w linii prostej jest o ponad 11% dłuższa. 
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Rys. 7.18 Odległości punktów rozładunkowych od inwestycji drogowej A1 - 

odcinek północny 

 

 

Inwestycja drogowa A2 - odcinek wschodni 

 

Kolejnym szczegółowo rozpatrywaną inwestycją drogową jest zachodni 

odcinek autostrady A2, którego łączna długość wynosić będzie 46,2 km. 

Będzie on biegł od granicy województwa łódzkiego z mazowieckim do 

Węzła Stryków i w przyszłości będzie stanowić część drogi 

międzynarodowej E 30. Przygotowywany obecnie odcinek składać się 

będzie z 2 następujących fragmentów drogi: 

 Węzeł Stryków - Węzeł Łyszkowice (odcinek A); 

 Węzeł Łyszkowice - Granica województwa łódzkiego (odcinek B). 

 

W obrębie planowanego obiektu drogowego znajdują się 4 punkty 

odbioru kruszywa, z czego jeden leży w odległości mniejszej niż 5 km, dwa 

na dystansie od 5 do 10 km i jeden pomiędzy 10 a 15 km. Średnia odległości 

tych punktów od planowanej autostrady A1 w linii prostej wynosi 8699,0 m 

zaś droga dojazdu 10704,1 m. Rozmieszczenie przestrzenne tych stacji oraz 

podstawowe dane techniczno-eksploatacyjne przedstawiono w tabeli 7.8  

i na rysunku 7.19. 
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Rys. 7.19 Rozmieszczenie punktów odbioru kruszywa oraz ich trasy 

dojazdowe do inwestycji drogowej A2 - odcinek wschodni (zdjęcie 

satelitarne [II]) 

 

Z analizy rysunku 7.20 oraz danych zawartych w tabeli 7.8 wynika, iż 

obiektem o najkrótszej trasie dojazdu do budowanego odcinka drogi jest 

stacja w miejscowości Stryków. Wynosi ona 4534,5 m. Najgorszym 

natomiast punktem jest obiekt w miejscowości Rogów. Jego droga 

dojazdowa wynosi aż 16562,6 m i w stosunku do odległości w linii prostej 

jest o ponad 15% dłuższa. 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

Tab. 7.8 Parametry techniczno-eksploatacyjne oraz odległości stacji odbioru kruszywa od wschodniego odcinka autostrady A2  

Nazwa  

stacji  

odbioru 

Powiat 

Rodzaj linii  

kolejowej  

(głównej) 

Numer  

linii  

kolejowej 

(głównej) 

Długość 

torów  

stacyjnych  

używanych 

do obróbki  

składów z  

kruszywem 

Liczba  

torów  

stacyjnych  

używanych  

do obróbki  

składów z  

kruszywem 

Realna  

zdolność  

przeróbcza 

układu  

torowego  

(liczba  

pociągów  

na dobę) 

Odległość 

stacji  

odbioru 

od 

inwestycji  

wzdłuż  

dróg (A) 

Odległość 

stacji  

odbioru 

od 

inwestycji  

w linii  

prostej 

(B) 

Różnica  

odległości 

(A i B) 

[m] [m] [m] [m] 

Łowicz 

Przedmieście 
łowicki 

1-torowa 

zelektryfikowana 
15 3000 3 1 10429,1 8141,9 2287,2 

Rogów brzeziński 
2-torowa 

zelektryfikowana 
1 - - - 16562,6 14027,1 2535,5 

Skierniewice 
m. 

Skierniewice 

2-torowa 

zelektryfikowana 
1 6452 5 1 11290,1 9777,4 1512,7 

Stryków zgierski 
1-torowa 

zelektryfikowana 
15 6452 5 1 4534,5 2849,7 1684,8 
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Rys. 7.20 Odległości punktów rozładunkowych od inwestycji drogowej A2-

odcinek wschodni 

 

Inwestycja drogowa S8 - odcinek Syców - Węzeł "Sieradz 

Południe" 

 

Kolejną szczegółowo rozpatrywaną inwestycją drogową jest odcinek 

drogi ekspresowej S8 od Sycowa do Sieradza, którego łączna długość 

wynosić będzie 82,6 km. Przygotowywany obecnie odcinek składać się 

będzie z 4 następujących fragmentów drogi: 

 Węzeł Syców - Węzeł Kępno; 

 Węzeł Kępno - Wieruszów - Węzeł Walichnowy; 

 Węzeł Walichnowy - Węzeł Złoczew; 

 Węzeł Złoczew - Węzeł "Sieradz Południe". 

 

W obrębie planowanego obiektu drogowego znajduje się 5 punktów 

odbioru kruszywa, z czego 3 leżą w odległości mniejszej niż 5 km i 2 

pomiędzy 10 a 15 km. Średnia odległość tych punktów od planowanej drogi 

S5 w linii prostej wynosi 7131,5 m zaś droga dojazdu 9091,3 m. 

Odległości punktów rozładunkowych od inwestycji drogowej 

"A2-odcinek wschodni"
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Rozmieszczenie przestrzenne tych stacji oraz podstawowe dane techniczno-

eksploatacyjne przedstawiono w tabeli 7.9 i na rysunku 7.21. 

 

Z analizy rysunku 7.22 oraz danych zawartych w tabeli 7.9 wynika, iż 

obiektem o najkrótszej trasie dojazdu do budowanego odcinka drogi jest 

stacja w miejscowości Kępno. Wynosi ona 2518,4 m. Natomiast najdalej 

oddalona stacja znajduje się w miejscowości Sędzice. Droga dojazdu z tego 

miejsca wynosi aż 16351,1 m i w stosunku do odległości w linii prostej jest 

o ponad 22% dłuższa. 

 

 

Rys. 7.21 Rozmieszczenie punktów odbioru kruszywa oraz ich trasy 

dojazdowe do inwestycji drogowej S8 odcinek Syców - Węzeł "Sieradz 

Południe" (zdjęcie satelitarne [II]) 



 

 
 

 

Tab. 7.9 Parametry techniczno-eksploatacyjne oraz odległości stacji odbioru kruszywa od drogi  

S8 - odcinek od Sycowa do Węzła "Sieradz Południe" 

Nazwa  

stacji  

odbioru 

Powiat 

Rodzaj linii  

kolejowej  

(głównej) 

Numer  

linii  

kolejowej 

(głównej) 

Długość 

torów  

stacyjnych  

używanych 

do obróbki  

składów z  

kruszywem 

Liczba  

torów  

stacyjnych  

używanych  

do obróbki  

składów z  

kruszywem 

Realna  

zdolność  

przeróbcza 

układu  

torowego  

(liczba  

pociągów  

na dobę) 

Odległość 

stacji  

odbioru 

od 

inwestycji  

wzdłuż  

dróg (A) 

Odległość 

stacji  

odbioru 

od 

inwestycji  

w linii  

prostej 

(B) 

Różnica  

odległości 

(A i B) 

[m] [m] [m] [m] 

Kępno kępiński 
1-torowa 

zelektryfikowana 
813 350 2 1 2518,4 2241,0 277,4 

Ostrzeszów ostrzeszowski 
2-torowa 

zelektryfikowana 
272 170 1 1 14426,1 13170,0 1256,2 

Sędzice sieradzki 
2-torowa 

zelektryfikowana 
14 - 2 1 16351,1 12687,9 3663,2 

Sieradz sieradzki 
2-torowa 

zelektryfikowana 
14 1200/150 2 1 8331,9 4525,9 3806,0 

Wieruszów wieruszowski 
1-torowa 

zelektryfikowana 
181 - - - 3829,3 3032,9 796,4 
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Rys. 7.22 Odległości punktów rozładunkowych od inwestycji drogowej S8 

odcinek Syców - Węzeł "Sieradz Południe" 

 

Inwestycja drogowa S8 - łącznik DK12 do Węzła "Sieradz-

Południe" 

 

Kolejną szczegółowo rozpatrywaną inwestycją drogową jest łącznik 

drogi krajowej nr 12 do drogi ekspresowej S8 (Węzeł "Sieradz-Południe"), 

którego łączna długość wynosić będzie 6 km. Jego głównym zadaniem 

będzie wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrum Sieradza od strony 

Kalisza i Poznania. 

 

W obrębie planowanego obiektu drogowego znajdują się 2 punkty 

odbioru kruszywa, z czego pierwszy leży w odległości mniejszej niż 5 km a 

drugi pomiędzy 5 a 10 km. Średnia odległość tych punktów od planowanego 

węzła w linii prostej wynosi 4624,0 m zaś droga dojazdu 5354,7 m. 

Rozmieszczenie przestrzenne tych stacji oraz podstawowe dane techniczno-

eksploatacyjne przedstawiono w tabeli 7.10 i na rysunku 7.23. 
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Rys. 7.23 Rozmieszczenie punktów odbioru kruszywa oraz ich trasy 

dojazdowe do inwestycji drogowej S8 - łącznik drogi krajowej nr 12 do 

Węzła "Sieradz-Południe" (zdjęcie satelitarne [II]) 

 

Porównując dane obydwóch punktów można stwierdzić, iż bardziej 

korzystniejszym obiektem będzie stacja w miejscowości Sieradz. Dojazd z 

tego miejsca do budowanej drogi jest o 2668,0 m krótszy niż z miejscowości 

Sędzice. 

 

Inwestycja drogowa S8 - odcinek Węzeł "Sieradz Południe" - 

Węzeł Róża 

 

Następną szczegółowo rozpatrywaną inwestycją drogowa jest kolejny 

odcinek drogi ekspresowej S8 od Sieradza do miejscowości Róża. Jego 

łączna długość wynosić będzie 42,7 km. Przygotowywany obecnie odcinek 

składać się będzie z 2 następujących fragmentów drogi: 

 Węzeł "Sieradz Południe" - Węzeł Łask; 

 Węzeł Łask - Węzeł Róża. 



 

 
 

 

 

 

Tab. 7.10 Parametry techniczno-eksploatacyjne oraz odległości stacji odbioru kruszywa od planowanego łącznika drogi 

krajowej 12 z drogą ekspresową S8 

Nazwa  

stacji  

odbioru 

Powiat 

Rodzaj linii  

kolejowej  

(głównej) 

Numer  

linii  

kolejowej 

(głównej) 

Długość 

torów  

stacyjnych  

używanych 

do obróbki  

składów z  

kruszywem 

Liczba  

torów  

stacyjnych  

używanych  

do obróbki  

składów z  

kruszywem 

Realna  

zdolność  

przeróbcza 

układu  

torowego  

(liczba  

pociągów  

na dobę) 

Odległość 

stacji  

odbioru 

od 

inwestycji  

wzdłuż  

dróg (A) 

Odległość 

stacji  

odbioru 

od 

inwestycji  

w linii  

prostej 

(B) 

Różnica  

odległości 

(A i B) 

[m] [m] [m] [m] 

Sędzice sieradzki 
2-torowa 

zelektryfikowana 
14 - 2 1,0 6688,7 6418,1 270,6 

Sieradz sieradzki 
2-torowa 

zelektryfikowana 
14 1200/150 2 1,0 4020,7 2829,8 1190,8 



 

 
 

 

Tab. 7.11 Parametry techniczno-eksploatacyjne oraz odległości stacji odbioru kruszywa od planowanego odcinka drogi S8 

(Sieradz – Róża) 

Nazwa  

stacji  

odbioru 

Powiat 

Rodzaj linii  

kolejowej  

(głównej) 

Numer  

linii  

kolejowej 

(głównej) 

Długość 

torów  

stacyjnych  

używanych 

do obróbki  

składów z  

kruszywem 

Liczba  

torów  

stacyjnych  

używanych  

do obróbki  

składów z  

kruszywem 

Realna  

zdolność  

przeróbcza 

układu  

torowego  

(liczba  

pociągów  

na dobę) 

Odległość 

stacji  

odbioru 

od 

inwestycji  

wzdłuż  

dróg (A) 

Odległość 

stacji  

odbioru 

od 

inwestycji  

w linii  

prostej 

(B) 

Różnica  

odległości 

(A i B) 

[m] [m] [m] [m] 

Łask łaski 
2-torowa 

zelektryfikowana 
14 - - - 5469,3 4895,5 573,8 

Pabianice pabianicki 
2-torowa 

zelektryfikowana 
14 2500 4 1 10759,6 7952,3 2807,3 

Sędzice sieradzki 
2-torowa 

zelektryfikowana 
14 - 2 1 16998,4 12856,2 4142,2 

Sieradz sieradzki 
2-torowa 

zelektryfikowana 
14 1200/150 2 1 6134,2 4358,2 1776,0 

Zduńska 

Wola 
zduńskowolski 

2-torowa 

zelektryfikowana 
14 - - - 4240,9 3987,1 253,8 
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W obrębie planowanego obiektu drogowego znajduje się 5 punktów 

odbioru kruszywa, z czego 3 leżą w odległości mniejszej niż 5 km, jeden na 

dystansie od 5 do 10 km i jeden pomiędzy 10 a 15 km. Średnia odległość 

tych punktów od planowanej drogi S8 w linii prostej wynosi 6809,9 m, zaś 

droga dojazdu 8720,5 m. Rozmieszczenie przestrzenne tych stacji oraz 

podstawowe dane techniczno-eksploatacyjne przedstawiono w tabeli 7.11  

i na rysunku 7.24. 

 

 

Rys. 7.24 Rozmieszczenie punktów odbioru kruszywa oraz ich trasy 

dojazdowe do inwestycji drogowej S8 odcinek Węzeł "Sieradz Południe" - 

Węzeł Róża (zdjęcie satelitarne [II]) 

 

Z analizy rysunku 7.25  oraz danych zawartych w tabeli 7.11 wynika,  

iż obiektem o najkrótszej trasie dojazdu do budowanego odcinka drogi jest 

stacja w miejscowości Zduńska Wola. Wynosi ona 4240,9 m. Najgorszym 

natomiast punktem jest stacja w miejscowości Sędzice. Droga dojazdowa z 

tego miejsca wynosi aż 16998,5 m i w stosunku do odległości w linii prostej 

jest o ponad 24% dłuższa. 
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Rys. 7.25 Odległości punktów rozładunkowych od inwestycji drogowej S8 

odcinek Węzeł "Sieradz Południe" – Węzeł Róża 

 

Inwestycja drogowa S8 - odcinek Węzeł Róża - Węzeł "Łódź 

Południe" 

 

Przedostatnim szczegółowo rozpatrywanym odcinkiem drogi 

ekspresowej S8 jest fragment od miejscowości Róża do Węzła Łódź 

Południe. Składa się on tylko z jednego odcinka, którego długość wynosi 

około 19,4 km. W przyszłości opisywana droga pozwoli ominąć od południa 

aglomerację łódzką, dojechać do autostrady A1 a następnie pojechać w 

kierunku Piotrkowa Trybunalskiego lub w stronę Gdańska. 

 

Odległości punktów rozładunkowych od inwestycji drogowej 

"S8 odcinek Węzeł Sieradz Południe - Węzeł Róża"
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Tab. 7.12 Parametry techniczno-eksploatacyjne oraz odległości stacji odbioru kruszywa od planowanego odcinka drogi S8 

(Róża – Węzeł "Łódź Południe")  

Nazwa  

stacji  

odbioru 

Powiat 

Rodzaj linii  

kolejowej  

(głównej) 

Numer  

linii  

kolejowej 

(głównej) 

Długość 

torów  

stacyjnych  

używanych 

do obróbki  

składów z  

kruszywem 

Liczba  

torów  

stacyjnych  

używanych  

do obróbki  

składów z  

kruszywem 

Realna  

zdolność  

przeróbcza 

układu  

torowego  

(liczba  

pociągów  

na dobę) 

Odległość 

stacji  

odbioru 

od 

inwestycji  

wzdłuż  

dróg (A) 

Odległość 

stacji  

odbioru 

od 

inwestycji  

w linii  

prostej 

(B) 

Różnica  

odległości 

(A i B) 

[m] [m] [m] [m] 

Baby piotrkowski 
2-torowa 

zelektryfikowana 
1 200 1 1 21002,6 14794,8 6207,8 

Lublinek m. Łódź 
2-torowa 

zelektryfikowana 
14 3332 3 3 14412,6 11512,9 2899,7 

Łask łaski 
2-torowa 

zelektryfikowana 
14 - - - 15018,4 11262,4 3756,0 

Łódź 

Chojny 
m. Łódź 

2-torowa 

zelektryfikowana 
25 2985 4 2 12297,7 10415,5 1882,1 

Łódź 

Kaliska 

Towarowa 

m. Łódź 
2-torowa 

zelektryfikowana 
25 3861 6 1 14747,9 12415,1 2332,8 

Łódź 

Olechów 
m. Łódź 

2-torowa 

zelektryfikowana 
25 14915 16 4 15236,6 11370,6 3866,0 

Pabianice pabianicki 
2-torowa 

zelektryfikowana 
14 2500 4 1 7461,7 5941,2 1520,5 
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Rys. 7.26 Rozmieszczenie punktów odbioru kruszywa oraz ich trasy 

dojazdowe do inwestycji drogowej S8 odcinek Węzeł Róża - Węzeł "Łódź 

Południe" (zdjęcie satelitarne [II]) 

 

W obrębie planowanego obiektu drogowego znajduje się 7 punktów 

odbioru kruszywa, z czego jeden leży w odległości od 5 do 10 km a 

pozostałe sześć pomiędzy 10 a 15 km. Średnia odległość tych punktów od 

planowanej drogi S8 w linii prostej wynosi 11101,8 m zaś droga dojazdu 

14311,1 m. Rozmieszczenie przestrzenne tych stacji oraz podstawowe dane 

techniczno-eksploatacyjne przedstawiono w tabeli 7.12 i na rysunku 7.26. 

 

Z analizy rysunku 7.27 oraz danych zawartych w tabeli 7.12 wynika, iż 

obiektem o najkrótszej trasie dojazdu do budowanego odcinka drogi jest 

stacja w miejscowości Pabianice. Wynosi ona 7461,7 m. Najgorszym 

natomiast punktem jest stacja Baby. Droga dojazdowa z tego miejsca wynosi 

aż 21002,6 m i w stosunku do odległości w linii prostej jest o ponad 29% 

dłuższa. 
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Rys. 7.27 Odległości punktów rozładunkowych od inwestycji drogowej S8 

odcinek Węzeł Róża - Węzeł "Łódź Południe" 

 

Inwestycja drogowa S8 - odcinek wschodni 

 

Ostatnią szczegółowo rozpatrywaną inwestycją wchodzącą w skład 

budowy ekspresowej drogi S8 jest jej wschodnia część zaczynająca się od 

skrzyżowania z przyszłą autostradą A1 i kończąca się na granicy 

województwa łódzkiego z mazowieckim. Jej całkowita długość wynosić 

będzie 84,0 km. Przyszła droga ekspresowa będzie biegła w śladzie 

istniejącej tarasy z wyjątkiem ponad czterokilometrowego odcinka między 

Nowym Olszowcem a Emilianowem. Przygotowywany obecnie odcinek 

składać się będzie z 2 następujących fragmentów drogi: 

 Piotrków Trybunalski - Rawa Mazowiecka; 

 Rawa Mazowiecka - Granica województwa łódzkiego. 

 

W obrębie planowanego obiektu drogowego znajdują się 3 punkty 

odbioru kruszywa, z czego dwa leżą w odległości mniejszej niż 5 km i jeden 

pomiędzy 5 a 10 km. Średnia odległość tych punktów od planowanej drogi 

S8 w linii prostej wynosi 5328,3 m zaś droga dojazdu 6380,8 m. 
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Rozmieszczenie przestrzenne tych stacji oraz podstawowe dane techniczno-

eksploatacyjne przedstawiono w tabeli 7.13  i na rysunku 7.28. 

 

 

Rys. 7.28 Rozmieszczenie punktów odbioru kruszywa oraz ich trasy 

dojazdowe do inwestycji drogowej S8 - odcinek wschodni (zdjęcie satelitarne 

[II]) 

 

Z analizy rysunku 7.29 oraz danych zawartych w tabeli 7.13 wynika, iż 

obiektem o najkrótszej trasie dojazdu do budowanego odcinka drogi jest 

stacja w miejscowości Tomaszów Mazowiecki. Wynosi ona 3259,6 m. 

Najgorszym natomiast punktem jest stacja w miejscowości Baby. Droga 

dojazdowa z tego miejsca wynosi 9926,6 m i w stosunku do odległości w 

linii prostej jest o ponad 11% dłuższa. 



 

 
 

 

 

 

 

Tab. 7.13 Parametry techniczno-eksploatacyjne oraz odległości stacji odbioru kruszywa od wschodniego odcinka drogi S8  

Nazwa  

stacji  

odbioru 

Powiat 

Rodzaj linii  

kolejowej  

(głównej) 

Numer  

linii  

kolejowej 

(głównej) 

Długość 

torów  

stacyjnych  

używanych 

do obróbki  

składów z  

kruszywem 

Liczba  

torów  

stacyjnych  

używanych  

do obróbki  

składów z  

kruszywem 

Realna  

zdolność  

przeróbcza 

układu  

torowego  

(liczba  

pociągów  

na dobę) 

Odległość 

stacji  

odbioru 

od 

inwestycji  

wzdłuż  

dróg (A) 

Odległość 

stacji  

odbioru 

od 

inwestycji  

w linii  

prostej 

(B) 

Różnica  

odległości 

(A i B) 

[m] [m] [m] [m] 

Baby piotrkowski 
2-torowa 

zelektryfikowana 
1 200 1 1 9926,6 8800,5 1126,0 

Piotrków 

Trybunalski 

m. Piotrków 

Trybunalski 

2-torowa 

zelektryfikowana 
1 600 2 2 5956,3 4871,9 1084,3 

Tomaszów 

Mazowiecki 
tomaszowski 

2-torowa 

zelektryfikowana 
25 350 1 1 3259,6 2312,4 947,2 
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Rys. 7.29 Odległości punktów rozładunkowych od inwestycji drogowej S8 - 

odcinek wschodni 

 

Inwestycja drogowa - Obwodnica Bełchatowa 

 

Następną szczegółowo rozpatrywaną inwestycją drogową jest 

Obwodnica Bełchatowa, której długość wynosić będzie około 10,7 km. 

Będzie to nowoczesna droga klasy "GP", która będzie miła 3 pasy ruchu. 

Głównym jej zadaniem będzie wyprowadzenie ruchu tranzytowego z 

centrum miasta i tym samym usprawnienie przejazdu na trasie Wrocław - 

Warszawa drogą krajową numer 8. 

 

W wyniku przeprowadzonej analizy GIS nie odnaleziono żadnej stacji 

odbioru kruszywa, która znajdować się mogła w promieniu 15 kilometrów. 

Najbliższy punkt rozładunkowy znajduje się w odległości ponad 19 km 

(19041,3 m). Jest to stacja w Piotrkowie Trybunalskim, która może obsłużyć 

2 pociągi na dobę. Przybywające linią numer 1 do tego miejsca składy z 

kruszywem mogą być rozładowywane na 600 m odcinku torów na 

samochody ciężarowe, które udadzą się w kierunku budowanej obwodnicy. 

Trasa dojazdu z miejsca odbioru do przedsięwzięcia drogowego wynosić 

będzie 21996,5 m i w stosunku do odległości w linii prostej będzie o ponad 
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13% dłuższa. Plan dojazdu oraz rozmieszczenie przestrzenne kluczowych 

obiektów przedstawiono na rysunku 7.30. 

 

 

Rys. 7.30 Lokalizacja przestrzenna najbliższego punktu odbioru kruszywa 

oraz jego trasa dojazdowa do projektowanej Obwodnicy Bełchatowa 

(zdjęcie satelitarne [II]) 

 

Inwestycja drogowa - Obwodnica Wielunia 

 

Kolejną szczegółowo rozpatrywaną inwestycją drogową jest Obwodnica 

Wielunia, której długość wynosić będzie nieco ponad 13,2 km. Będzie ona 

omijać Wieluń od północy, dzięki czemu wyprowadzi ruch tranzytowy z już 

zatłoczonego centrum miasta. Nowa droga będzie miała klasę "GP" z 3 

pasami ruchu i umożliwi poruszanie się z maksymalną prędkością 100 km/h. 

 

W wyniku przeprowadzonej analizy GIS tak samo jak w poprzednim 

przypadku nie odnaleziono żadnej stacji odbioru kruszywa, która znajdować 

się mogła w promieniu 15 kilometrów. Najbliższy punkt rozładunkowy 

znajduje się w odległości ponad 27 km (27636,8 m). Jest to stacja w 

miejscowości Wieruszów. Przybywające linią numer 181 do tego miejsca 

składy z kruszywem mogą być rozładowywane na samochody ciężarowe, 
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które udadzą się w kierunku budowanej obwodnicy. Trasa dojazdu z miejsca 

odbioru do przedsięwzięcia drogowego wynosić będzie 29140,5 m i w 

stosunku do odległości w linii prostej będzie o ponad 5% dłuższa. Plan 

dojazdu oraz rozmieszczenie przestrzenne kluczowych obiektów 

przedstawiono na rysunku 7.31. 

 

 

Rys. 7.31 Lokalizacja przestrzenna najbliższego punktu odbioru kruszywa 

oraz jego trasa dojazdowa do projektowanej Obwodnicy Wielunia (zdjęcie 

satelitarne [II]) 

 

Inwestycja drogowa S14 - Zachodnia Obwodnica Łodzi, Zgierza i 

Pabianic 

 

Ostatnią szczegółowo rozpatrywaną inwestycją drogową w opracowaniu 

jest Zachodnia Obwodnica Łodzi, Zgierza i Pabianic, której łączna długość 

wynosić ma około 45,7 km. Trasa ta stanowić będzie jeden z fragmentów 

pierścienia kompleksu autostrad oraz dróg ekspresowych wokół Łodzi jak i 

sąsiadujących z nią miejscowości (Zgierz, Pabianice i Rzgowa). Nowy 

odcinek drogi S14 będzie w przyszłości łączyć trasę szybkiego ruchu S8 z 

autostradą A2 i droga krajową numer 1 w miejscowości Emilia. 
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Przygotowywany odcinek składać się będzie z 4 następujących fragmentów 

drogi: 

 Węzeł Róża - Węzeł Dobroń (Obwodnica Pabianic - odcinek III); 

 Węzeł Dobroń - Węzeł "Łódź Południe S14" (Obwodnica Pabianic - 

odcinek I); 

 Węzeł "Łódź Południe S14" - Droga krajowa nr 14 (Obwodnica 

Pabianic - odcinek II) 

 Węzeł "Łódź Południe S14" - Węzeł Emilia (Obwodnica Łodzi i 

Zgierza). 

 

W obrębie planowanego obiektu drogowego znajduje się 8 punktów 

odbioru kruszywa, z czego trzy leżą w odległości mniejszej niż 5 km, 

kolejne trzy na dystansie od 5 do 10 km i dwa pomiędzy 10 a 15 km. Średnia 

odległość tych punktów od planowanej obwodnicy w linii prostej wynosi 

6276,9 m zaś droga dojazdu 7719,7 m. Rozmieszczenie przestrzenne tych 

stacji oraz podstawowe dane techniczno-eksploatacyjne przedstawiono w 

tabeli 7.14 i na rysunku 7.32. 

 

 

Rys. 7.32 Rozmieszczenie punktów odbioru kruszywa oraz ich trasy 

dojazdowe do inwestycji drogowej S14 - Zachodnia Obwodnica Łodzi 

Zgierza i Pabianic (zdjęcie satelitarne [II]) 



 

 
 

Tab. 7.14  Parametry techniczno-eksploatacyjne oraz odległości stacji odbioru kruszywa od projektowanej Zachodniej 

Obwodnicy Łodzi, Zgierza i Pabianic (droga S14) 

Nazwa  

stacji  

odbioru 

Powiat 

Rodzaj linii  

kolejowej  

(głównej) 

Numer  

linii  

kolejowej 

(głównej) 

Długość 

torów  

stacyjnych  

używanych 

do obróbki  

składów z  

kruszywem 

Liczba  

torów  

stacyjnych  

używanych  

do obróbki  

składów z  

kruszywem 

Realna  

zdolność  

przeróbcza 

układu  

torowego  

(liczba  

pociągów  

na dobę) 

Odległość 

stacji  

odbioru 

od 

inwestycji  

wzdłuż  

dróg (A) 

Odległość 

stacji  

odbioru 

od 

inwestycji  

w linii  

prostej 

(B) 

Różnica  

odległości 

(A i B) 

[m] [m] [m] [m] 

Lublinek m. Łódź 
2-torowa 

zelektryfikowana 
14 3332 3 3 1465,6 1458,0 7,6 

Łask łaski 
2-torowa 

zelektryfikowana 
14 - - - 12958,2 11224,9 1733,3 

Łódź 

Chojny 
m. Łódź 

2-torowa 

zelektryfikowana 
25 2985 4 2 7519,6 5998,1 1521,5 

Łódź 

Kaliska 

Towarowa 

m. Łódź 
2-torowa 

zelektryfikowana 
25 3861 6 1 6258,8 5417,2 841,5 

Łódź 

Olechów 
m. Łódź 

2-torowa 

zelektryfikowana 
25 14915 16 4 15508,1 12988,0 2520,1 

Ozorków zgierski 
1-torowa 

zelektryfikowana 
16 360 3 1 10340,4 8002,0 2338,4 

Pabianice pabianicki 
2-torowa 

zelektryfikowana 
14 2500 4 1 3114,6 2033,1 1081,5 

Zgierz zgierski 
2-torowa 

zelektryfikowana 
15 772 1 1 4592,2 3093,9 1498,3 
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Z analizy rysunku 7.33 oraz danych w tabeli 7.14 wynika, iż obiektem  

o najkrótszej trasie dojazdu do budowanego odcinka drogi jest stacja  

w Lublinku. Wynosi ona 1465,6 m. Najodleglejszym natomiast punktem jest 

stacja Łódź Olechów. Droga dojazdowa z tego miejsca wynosi aż 15508,1 m 

i w stosunku do odległości w linii prostej jest o ponad 16% dłuższa. 

 

 

Rys. 7.33 Odległości punktów rozładunkowych od projektowanej Zachodniej 

Obwodnicy Łodzi, Zgierza i Pabianic (droga S14) 

 

7.4. Działania możliwe do realizacji w zakresie logistyki transportu 

zmniejszające niekorzystne oddziaływania na środowisko 

 

W ramach działań możliwych do realizacji w zakresie logistyki 

transportu zmniejszających niekorzystne oddziaływanie transportu na 

środowisko, można zaproponować następujące rozwiązania: 

• 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 
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/paliwa, co przekłada się na zmniejszenie emisji gazów spalinowych do 

atmosfery; 

 

• poprawa jakości nawierzchni głównych dróg transportu surowca - 

zmniejszenie poziomu wibracji i hałasu przy jednoczesnym skróceniu 

efektywnego czasu ich trwania oraz wielkości emisji spalin (możliwość 

przejazdu pojazdów z utrzymaniem pracy silnika na wyższych 

przełożeniach, z niższym i wyrównanym w czasie poziomem obrotów); 

 

• redukcja /eliminacja problemu przeładowywania samochodów poprzez 

stosowanie wag samochodowych – duże zakłady /firmy przeważnie stosują, 

jednak problemem są kopalnie będące własnością wykonawców inwestycji 

budowlanych, dla których nie ma sensu ekonomicznego ważenie surowca, 

który sami wykorzystują a zmniejszenie liczby kursów powrotnych oznacza 

oszczędność czasu i kosztów; 

 

• wyznaczenie dla ciężkich pojazdów alternatywnych dróg dojazdowych 

przebiegających poza strefami bezpośredniej bliskości zabudowy 

mieszkalno-gospodarczej; 

 

• wprowadzenie nasadzeń ochronnych krzewów i drzew, a nawet 

zastosowanie ekranów wzdłuż odcinków dróg przecinających obszary 

mieszkaniowe i szczególnie interesujące przyrodniczo i/lub wrażliwe, 

narażone na zapylenie i hałas; 

 

• budowa obwodnic i objazdów miejscowości położonych na szlakach 

dróg krajowych i wojewódzkich; 

 

• poprawa układu sieci drogowej poprzez możliwie równomierne i 

dopasowane do faktycznych potrzeb rozmieszczenie dróg określonych 

kategorii i klas technicznych; 

 

• zmiany w istniejących ofertach spedytorów kolejowych w kierunku 

zwiększenia elastyczności ich struktury oraz cenowej; 

 

• wzrost zainteresowania i zaangażowania finansowego władz 

samorządowych w remonty i modernizacje lokalnych/regionalnych linii 

kolejowych oraz towarzyszącej infrastruktury punktowej ze szczególnym 
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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. 

 

8. Podsumowanie 

 

Na terenie województwa łódzkiego intensywnie funkcjonuje przemysł 

produkcji surowców skalnych, zarówno na poziomie lokalnym jak i 

krajowym, co wiąże się ze znacznymi konsekwencjami, zarówno dla 

mieszkańców województwa jak i przedsiębiorców. 

 

W opracowaniu przedstawiono wyniki analizy bazy surowcowej 

województwa, które charakteryzuje się (stan na 31.12.2010 r.) 862 złożami 

surowców skalnych, z czego najliczniejszą grupę reprezentują piaski i żwiry  

(610 złóż o zasobach 473 989 tys. Mg) oraz surowce ilaste ceramiki 

budowlanej (111 złóż o zasobach 45 939 tys. Mg ). Surowcami unikalnymi 

w skali kraju są natomiast piaski formierskie oraz szklarskie, jak również 

surowce ilaste do produkcji cementu. Zaspokajają one w znacznym stopniu 
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zapotrzebowanie krajowe (surowce szklarskie w przeszło 80%). Jako, że 

obszar województwa objęty jest prawie w 20% powierzchniowymi formami 

ochrony przyrody, wiele złóż perspektywicznych, nie jest możliwych do 

zagospodarowania. Zostały one jednak zwaloryzowane, a w wyniku tego 

procesu wytypowano 11 złóż niezagospodarowanych z dogodnymi 

warunkami do rozpoczęcia eksploatacji. Reszta waloryzowanych złóż 

posiada warunki utrudnione lub trudne, przez co ich ewentualne 

zagospodarowanie napotka na spore problemy, lub będzie ekonomicznie 

nieopłacalne. 

Infrastruktura kolejowa w województwie łódzkim składa się z 1059 km 

czynnych torów, z czego przeszło 91% to linie zelektryfikowane. Jednak 

znaczna część torów jest, tak jak w całym kraju, w złym stanie technicznym, 

co uniemożliwia wykorzystanie ich potencjału transportowego. Zwraca 

uwagę to, że na terenie województwa nie są zlokalizowane żadne punkty 

nadania kruszywa, umożliwiające przeładunek surowców z samochodów na 

wagony, brak jest innych informacji na temat bocznic kolejowych 

zlokalizowanych w pobliżu złóż. Najprawdopodobniej cały transport 

kruszywa odbywa się z wykorzystaniem infrastruktury drogowej. 

Region łódzki dysponuje rozległą i gęstą siecią dróg lokalnych, jak 

również wojewódzkich i krajowych. Prowadzone są jednak kolejne prace 

(część w realizacji, część planowana na najbliższą przyszłość) zmierzające 

ku poprawie jakości transportu drogowego. W niniejszym opracowaniu 

przedstawiono wyniki badań modelowych, zmierzających do wyznaczenia 

związku pomiędzy inwestycjami, będącymi znaczącymi konsumentami 

surowców skalnych oraz produkcją tychże surowców. Udało się również 

określić kierunki transportu poszczególnych surowców w obrębie 

województwa, jak również w skali międzywojewódzkiej. W przypadku sieci 

drogowej, wyznaczono odcinki najbardziej obciążone transportem kruszywa, 

które mogą powodować konflikty z innymi użytkownikami. 

W nawiązaniu do scenariuszy rozwoju kraju, udało się oszacować 

przyszłe zapotrzebowanie oraz wydobycie surowców skalnych, skupiając się 

na tych, które w największym stopniu zależą od koniunktury oraz są 

najszerzej wykorzystywane, czyli kruszyw w postaci piasków i żwirów. Dla 

scenariusza prawdopodobnego opisano szczegółowo kierunki i wielkość 

transportu w obrębie województwa do roku 2020. Dla inwestycji 

usytuowanych w przedmiotowym regionie scharakteryzowano najlepsze 

hipotetyczne punkty rozładunkowe kruszyw. Dało to obraz możliwości, 

jakie daje transport kolejowy, który nie jest jednak w należytym stopniu 

wykorzystywany. 
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Podjęto próbę wskazania działań możliwych do realizacji w dziedzinie 

zmniejszania uciążliwości wydobycia surowców skalnych oraz logistyki ich 

transportu. Postulaty te są skierowane do wielu grup potencjalnie 

zainteresowanych rynkiem surowców skalnych. Jednak ich realizacja 

wymagałaby współpracy wielu podmiotów, która na pewno nie będzie łatwa. 



 

136 
 

Spis tabel 

 

Tab. 2.1 Powierzchnia geodezyjna województwa łódzkiego według 

kierunków wykorzystania terenu [X] ........................................... 8 

Tab. 3.1 Zasoby geologiczne kopalin skalnych w Polsce na terenie 

województwa łódzkiego [18]...................................................... 13 

Tab. 3.2 Wystarczalność złóż kopalin skalnych o wydobyciu rocznym 

ponad 100 tys. Mg [18] .............................................................. 15 

Tab. 3.3 Kruszywa naturalne w rozbiciu na powiaty [18] ......................... 18 

Tab. 3.4 Kamienie łamane i bloczne w rozbiciu na powiaty [18] .............. 19 

Tab. 4.1 Waloryzacja surowcowa piasków ................................................ 25 

Tab. 4.2 Waloryzacja surowcowa piasków i żwirów ................................. 25 

Tab. 4.3 Waloryzacja surowcowa kopalin ilastych do ceramiki budowlanej 

i produkcji keramzytu ................................................................. 25 

Tab. 4.4 Waloryzacja surowcowa kopalin ilastych przydatnych do 

specyficzych zastosowań ............................................................ 26 

Tab. 4.5 Waloryzacja surowcowa skał zwięzłych blocznych .................... 26 

Tab. 4.6 Waloryzacja surowcowa wapieni i wapieni marglistych ............. 27 

Tab. 4.7 Waloryzacja surowcowa innych skał zwięzłych nie blocznych .. 27 

Tab. 4.8 Waloryzacja górnicza - warunki występowania złoża - nadkład 

(punktacja 1 - 3) .......................................................................... 28 

Tab. 4.9 Waloryzacja górnicza - stopień skomplikowania budowy złoża i 

dopływ wody (punktacja 1 - 3) ................................................... 29 

Tab. 4.10 Waloryzacja górnicza - dostępność złoża .................................. 29 

Tab. 4.11 Klasa złoża (waloryzacji górniczej) ........................................... 30 

Tab. 4.12 Waloryzacja środowiskowa złóż - ochrona krajobrazu, przyrody i 

wód podziem (punktacja 1–3) .................................................... 31 

Tab. 4.13 Waloryzacja środowiskowa złóż - ochrona gleb i lasów  

(punktacja 1 - 3) .......................................................................... 31 

Tab. 4.14 Klasa złoża (waloryzacji środowiskowej) ................................. 31 

Tab. 4.15 Ograniczenie planistyczne wykorzystywalności złoża .............. 32 

Tab. 4.16 Zestawienie udokumentowanych złóż surowców skalnych 

województwa łódzkiego wg stanu na 31.12.2010 rok ................ 34 

Tab. 4.17 Waloryzacja złóż województwa łódzkiego wg stanu  na 

31.12.2010 rok ............................................................................ 35 

Tab. 5.1 Długość eksploatowanych (czynnych) linii kolejowych w Polsce 

w 2011 roku [X] ......................................................................... 38 

Tab. 5.2 Inwestycje kolejowe na terenie województwa łódzkiego [IX] .... 40 

Tab. 5.3 Parametry linii kolejowych na odcinkach krytycznych [IX] ....... 41 



 

137 
 

Tab. 5.4 Sieć dróg lokalnyhch w powiatach [X] ....................................... 44 

Tab. 5.5 Przyznane kwoty dotacji oraz ilości wniosków w poszczególnych 

latach trwania programu NPPDK w województwie łódzkim ..... 46 

Tab. 5.6 Wykaz najbardziej obciążonych transportem ciężarowym dróg w 

województwie łódzkim [21] ....................................................... 50 

Tab. 5.7 Lista eksploatowanych złóż zlokalizowanych przy najbardziej 

obciążonych transportem ciężarowym drogach regionu  

łódzkiego [21] ............................................................................ 53 

Tab. 5.8 Wykaz złóż o największym udziale transportu w generowaniu 

natężenia ruchu na drogach regionu łódzkiego [21] ................... 54 

Tab. 6.1 Struktura zasobowa surowców skalnych w województwie 

łódzkim (18) ............................................................................... 62 

Tab. 6.2 Struktura lokalizacyjna produkcji i zasobów kopalin z podziałem 

na powiaty (18) ........................................................................... 62 

Tab. 6.3 Kubatura budynków oddanych do eksploatacji w 2010 roku w 

powiatach województwa łódzkiego [X] ..................................... 64 

Tab. 6.4 Gminy o największej wielkości kubatury całkowitej budynków 

oddanych w 2010 r. w województwie łódzkim [X] ................... 65 

Tab. 6.5 Zestawienie gmin wykazujących zwiększenie budownictwa 

kubaturowego oraz pobliskich złóż, na których wzrósł poziom 

wydobycia .................................................................................. 66 

Tab. 6.6 Kubatura budynków oddanych do eksploatacji w 2010 roku w 

województwach Polski [X] ........................................................ 68 

Tab. 6.7 Długości dróg publicznych zlokalizowanych na terenach polskich 

województw [X] ......................................................................... 69 

Tab. 6.8 Wzrost wydobycia ze złóż zlokalizowanych w powiatach 

wykazujących rozwój sieci dróg lokalnych ................................ 70 

Tab. 6.9 Zmiana poziomu wydobycia kruszyw naturalnych w powiatach 

przez które przechodzą inwestycje drogowe .............................. 71 

Tab. 6.10 Łączny wzrost wydobycia surowców skalnych w sąsiedztwie 

inwestycji drogowych ................................................................. 72 

Tab. 6.11 Zestawienie nadwyżek i niedoborów poszczególnych kopalin w 

regionie łódzkim ......................................................................... 77 

Tab. 6.12 Zmiany wielkości popytu w województwach z zestawieniem 

kopalin wywożonych z województwa łódzkiego ....................... 79 

Tab. 6.13 Wpływ zmiany zapotrzebowania na poziom produkcji zakładów 

górniczych regionu łódzkiego .................................................... 80 

Tab. 6.14 Zestawienie kopalni, których wielkość produkcji zmieniła się 

zgodnie ze zmianą wielkości zapotrzebowania .......................... 81 



 

138 
 

Tab. 7.1 Statystyki scenariusza prawdopodobnego w roku 2013 .............. 92 

Tab. 7.2 Statystyki scenariusza prawdopodobnego w roku 2015 .............. 92 

Tab. 7.3 Statystyki scenariusza prawdopodobnego w roku 2017 .............. 94 

Tab. 7.4 Statystyki scenariusza prawdopodobnego w roku 2020 .............. 95 

Tab. 7.5 Parametry techniczno-eksploatacyjne oraz odległości stacji 

odbioru kruszywa od południowego odcinka autostrady A1 ... 103 

Tab. 7.6 Parametry techniczno-eksploatacyjne oraz odległości stacji 

odbioru kruszywa od centralnego odcinka autostrady A1 ........ 106 

Tab. 7.7 Parametry techniczno-eksploatacyjne oraz odległości stacji 

odbioru kruszywa od północnego odcinka autostrady A1 ........ 107 

Tab. 7.8 Parametry techniczno-eksploatacyjne oraz odległości stacji 

odbioru kruszywa od wschodniego odcinka autostrady A2 ..... 111 

Tab. 7.9 Parametry techniczno-eksploatacyjne oraz odległości stacji 

odbioru kruszywa od drogi  S8 - odcinek od Sycowa do Węzła 

"Sieradz Południe" .................................................................... 114 

Tab. 7.10 Parametry techniczno-eksploatacyjne oraz odległości stacji 

odbioru kruszywa od planowanego łącznika drogi krajowej 12 z 

drogą ekspresową S8 ................................................................ 117 

Tab. 7.11 Parametry techniczno-eksploatacyjne oraz odległości stacji 

odbioru kruszywa od planowanego odcinka drogi S8 (Sieradz – 

Róża) ........................................................................................ 118 

Tab. 7.12 Parametry techniczno-eksploatacyjne oraz odległości stacji 

odbioru kruszywa od planowanego odcinka drogi S8 (Róża – 

Węzeł "Łódź Południe") ........................................................... 121 

Tab. 7.13 Parametry techniczno-eksploatacyjne oraz odległości stacji 

odbioru kruszywa od wschodniego odcinka drogi S8 .............. 125 

Tab. 7.14  Parametry techniczno-eksploatacyjne oraz odległości stacji 

odbioru kruszywa od projektowanej Zachodniej Obwodnicy 

Łodzi, Zgierza i Pabianic (droga S14) ...................................... 130 

 



 

139 
 

Spis rysunków 

 

Rys. 2.1 Mapa podziału administracyjnego województwa łódzkiego [III] . 9 

Rys. 2.2 Rozmieszczenie złóż surowców skalnych na tle podziału 

fizycznogeograficznego [8] ........................................................ 11 

Rys. 3.1 Stan surowców skalnych województwa łódzkiego na 31.12.2010 r. 

[18] ............................................................................................. 16 

Rys. 3.2 Wydobycie piasków i żwirów w województwie łódzkim na tle 

kraju ............................................................................................ 17 

Rys. 3.3 Wydobycie piasków i żwirów w województwie łódzkim na tle 

kraju ............................................................................................ 18 

Rys. 3.4 Rozkład przestrzenny zasobów geologicznych i wydobycia 

kopalin skalnych na tle województwa (stan na 2010 rok) .......... 22 

Rys. 5.1 Istniejąca infrastruktura kolejowa w województwie łódzkim [9] 42 

Rys. 5.2 Planowane modernizacje ciągów kolejowych w województwie 

łódzkim oraz całym kraju [IX] ................................................... 43 

Rys. 5.3 Zmiana długości dróg powiatowych i gminnych w powiatach 

województwa łódzkiego [X] ...................................................... 45 

Rys. 5.4 Lokalizacja odcinków dróg lokalnych remontowanych w ramach 

NPPDL na terenie województwa [XI] ........................................ 47 

Rys. 5.5 Drogi krajowe i wojewódzkie w województwie łódzkim [9] ...... 48 

Rys. 5.6 Ekwidystanty od złóż kruszyw naturalnych ................................ 57 

Rys. 5.7 Gęstość dróg obciążonych transportem kruszyw w województwie 

łódzkim ....................................................................................... 58 

Rys. 5.8 Zestawienie gęstości dróg z GPR 2010 [21] ................................ 59 

Rys. 5.9 Odcinki dróg najbardziej obciążone transportem kruszyw [21] .. 60 

Rys. 6.1 Mapa wielkości budownictwa kubaturowego w poszczególnych 

gminach województwa łódzkiego [X] ........................................ 66 

Rys. 6.2 Zmiana poziomu zużycia kruszyw naturalnych na tle zmian 

wielkości budownictwa kubaturowego w województwach  

Polski .......................................................................................... 68 

Rys. 6.3 roczny poziom produkcji surowców skalnych  

w województwach [18] .............................................................. 73 

Rys. 7.1 Prognoza wydobcia kruszyw naturalnych do 2020 roku [7] ....... 83 

Rys. 7.2 Prognozowane zużycie żwirów i mieszanek do betonów w 

poszczególnych województwach w zależności od scenariusza 

rozwoju kraju (wartości uśrednione w mln Mg) [5] ................... 85 

Rys. 7.3 Perspektywiczne zapotrzebowanie na kruszywo łamane (w mln 

Mg) do realizacji liniowych inwestycji kolejowych w ujęciu 

file:///D:/OPRACOWANIA/Skalne/Zad.%206/Monografie/Monografia%20Łodzkie_po_korekcie.docx%23_Toc370206320
file:///D:/OPRACOWANIA/Skalne/Zad.%206/Monografie/Monografia%20Łodzkie_po_korekcie.docx%23_Toc370206320


 

140 
 

wojewódzkim w latach 2012-2015 (wg scenariusza 

dynamicznego i umiarkowanego rozwoju) [5] ........................... 86 

Rys. 7.4 Prognozowane zużycie kruszyw łamanych do betonów w 

poszczególnych województwach w zależności od scenariusza 

rozwoju kraju (wartości uśrednione w mln Mg) [5] ................... 87 

Rys. 7.5 Średnioroczne perspektywiczne zapotrzebowanie na kruszywo 

łamane do budowy dróg dla wszystkich trzech scenariuszy w 

ujęciu wojewódzkim (wartości uśrednione w mln Mg) [5] ........ 88 

Rys. 7.6 Kształtowanie się zapotrzebowania na surowce skalne ............... 90 

Rys. 7.7 Kierunek i wielkość przewozu piasków i żwirów w 2013 roku wg 

scenariusza prawdopodobnego ................................................... 91 

Rys. 7.8 Kierunek i wielkość przewozu piasków i żwirów w 2015 roku wg 

scenariusza prawdopodobnego ................................................... 93 

Rys. 7.9 Kierunek i wielkość przewozu piasków i żwirów w 2017 roku wg 

scenariusza prawdopodobnego ................................................... 94 

Rys. 7.10 Kierunek i wielkość przewozu piasków i żwirów w 2020 roku 

wg scenariusza prawdopodobnego ............................................. 95 

Rys. 7.11 Kierunki wywozu piasków formierskich dla scenariusza 

bazowego w roku 2013 ............................................................... 99 

Rys. 7.12 Kierunki wywozu surowców szklarskich  dla scenariusza 

bazowego w roku 2013 ............................................................... 99 

Rys. 7.13 Rozmieszczenie punktów odbioru kruszywa oraz ich trasy 

dojazdowe do inwestycji drogowej  A1 - odcinek południowy 

(zdjęcie satelitarne [II]) ............................................................ 101 

Rys. 7.14 Odległości punktów rozładunkowych od inwestycji drogowej 

A1-odcinek południowy ........................................................... 102 

Rys. 7.15 Rozmieszczenie punktów odbioru kruszywa oraz ich trasy 

dojazdowe do inwestycji drogowej  A1 - odcinek centralny 

(zdjęcie satelitarne [II]) ............................................................ 104 

Rys. 7.16 Odległości punktów rozładunkowych od inwestycji drogowej A1 

- odcinek centralny ................................................................... 105 

Rys. 7.17 Rozmieszczenie punktów odbioru kruszywa oraz ich trasy 

dojazdowe do inwestycji drogowej  A1 - odcinek północny 

(zdjęcie satelitarne [II]) ............................................................ 108 

Rys. 7.18 Odległości punktów rozładunkowych od inwestycji drogowej A1 

- odcinek północny ................................................................... 109 

Rys. 7.19 Rozmieszczenie punktów odbioru kruszywa oraz ich trasy 

dojazdowe do inwestycji drogowej A2 - odcinek wschodni 

(zdjęcie satelitarne [II]) ............................................................ 110 



 

141 
 

Rys. 7.20 Odległości punktów rozładunkowych od inwestycji drogowej 

A2-odcinek wschodni ............................................................... 112 

Rys. 7.21 Rozmieszczenie punktów odbioru kruszywa oraz ich trasy 

dojazdowe do inwestycji drogowej S8 odcinek Syców - Węzeł 

"Sieradz Południe" (zdjęcie satelitarne [II]) ............................. 113 

Rys. 7.22 Odległości punktów rozładunkowych od inwestycji drogowej S8 

odcinek Syców - Węzeł "Sieradz Południe"............................. 115 

Rys. 7.23 Rozmieszczenie punktów odbioru kruszywa oraz ich trasy 

dojazdowe do inwestycji drogowej S8 - łącznik drogi krajowej nr 

12 do Węzła "Sieradz-Południe" (zdjęcie satelitarne [II]) ....... 116 

Rys. 7.24 Rozmieszczenie punktów odbioru kruszywa oraz ich trasy 

dojazdowe do inwestycji drogowej S8 odcinek Węzeł "Sieradz 

Południe" - Węzeł Róża (zdjęcie satelitarne [II]) ..................... 119 

Rys. 7.25 Odległości punktów rozładunkowych od inwestycji drogowej S8 

odcinek Węzeł "Sieradz Południe" – Węzeł Róża ................... 120 

Rys. 7.26 Rozmieszczenie punktów odbioru kruszywa oraz ich trasy 

dojazdowe do inwestycji drogowej S8 odcinek Węzeł Róża - 

Węzeł "Łódź Południe" (zdjęcie satelitarne [II]) ..................... 122 

Rys. 7.27 Odległości punktów rozładunkowych od inwestycji drogowej S8 

odcinek Węzeł Róża - Węzeł "Łódź Południe" ........................ 123 

Rys. 7.28 Rozmieszczenie punktów odbioru kruszywa oraz ich trasy 

dojazdowe do inwestycji drogowej S8 - odcinek wschodni 

(zdjęcie satelitarne [II]) ............................................................ 124 

Rys. 7.29 Odległości punktów rozładunkowych od inwestycji drogowej S8 

- odcinek wschodni ................................................................... 126 

Rys. 7.30 Lokalizacja przestrzenna najbliższego punktu odbioru kruszywa 

oraz jego trasa dojazdowa do projektowanej Obwodnicy 

Bełchatowa (zdjęcie satelitarne [II]) ........................................ 127 

Rys. 7.31 Lokalizacja przestrzenna najbliższego punktu odbioru kruszywa 

oraz jego trasa dojazdowa do projektowanej Obwodnicy 

Wielunia (zdjęcie satelitarne [II]) ............................................. 128 

Rys. 7.32 Rozmieszczenie punktów odbioru kruszywa oraz ich trasy 

dojazdowe do inwestycji drogowej S14 - Zachodnia Obwodnica 

Łodzi Zgierza i Pabianic (zdjęcie satelitarne [II]) .................... 129 

Rys. 7.33 Odległości punktów rozładunkowych od projektowanej 

Zachodniej Obwodnicy Łodzi, Zgierza i Pabianic (droga S14) 131 



 

142 
 

Literatura 

  

 Publikacje, mapy, wykazy 

 

[1] Białecka B., "Mapa budowy dróg krajowych na lata 2011-2015", 

Departament Studiów Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych 

i Autostrad, stan na 13.04.2012 

[2] Biuro Projektowo-Badawcze Dróg i Mostów Transprojekt - 

Warszawa Sp. z o.o., "Mapa Średniego dobowego ruchu pojazdów 

silnikowych na sieci dróg krajowych i wojewódzkich w 2010 roku", 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Warszawa 2011 

[3] Galos K., Burkowicz A., "Możliwości dalszego rozwoju  

polskiego przemysłu szklarskiego w świetle udokumentowanej 

i perspektywicznej bazy zasobowej piasków szklarskich", Instytut 

Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii 

Nauk, Kraków 2009 

[4] Galos K., Burkowicz A., Guzik K., Szlugaj J., "Regionalne 

prognozy zapotrzebowania na surowce skalne w układzie 

przestrzennym oraz logistyczne działanie optymalizacyjne", 

Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej 

Akademii Nauk,  

Kraków 2012 

[5] Galos K., Kozioł W. (red.), "Scenariusze zapotrzebowania na 

kruszywa naturalne w Polsce i w poszczególnych jej regionach". 

Wyd. Poltegor-Instytut, Wrocław 2013 (w druku) 

[6] Galos K., Smakowski T., "Zmiany ośrodków koncentracji 

produkcji i zużycia kruszyw żwirowo-piaskowych w Polsce w 

pierwszej dekadzie XXI wieku", Instytut Górnictwa Politechniki 

Wrocławskiej,  

Wrocław 2012 

[7] Kabziński A., "Prognoza potrzeb i produkcji kruszyw w Polsce 

w latach 2012 -2020 - po korekcie na 10.10.2012", Polski Związek 

Producentów Kruszywa, 2012 

[8] Kondracki J., "Geografia regionalna Polski", PWN, Warszawa 

2002 

[9] Łódzkie Biuro Planowania Przestrzennego „Plan 

Zagospodarowania przestrzennego Województwa Łódzkiego”, 

praca zbiorowa, 2010, Łódź; 



 

143 
 

[10] Peryt M., Piwocki M., "Budowa geologiczna Polski", tom I, 

Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa 2004 

[11] PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Biuro Nieruchomości i Geodezji 

Kolejowej, "Mapa linii kolejowych w Polsce zarządzanych przez 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz innych Zarządców - 

Ogólnodostępna Infrastruktura ładunkowa", Warszawa 2011 

[12] PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Biuro Nieruchomości i Geodezji 

Kolejowej, "Mapa linii kolejowych w Polsce zarządzanych przez 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz innych Zarządców", 

Warszawa 2011 

[13] PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., "Regulamin przydzielania tras 

pociągów i korzystania z przydzielonych tras pociągów przez 

licencjonowanych przewoźników kolejowych w ramach rozkładu 

jazdy 2012/2013" - dostępne wykazy i dane w zamieszczonych 

załącznikach, Warszawa 2012 

[14] Smakowski T., Ney R., Galos K., "Bilans gospodarki surowcami 

mineralnymi Polskiej i świata 2009", Instytut Gospodarki 

Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, 

Kraków 2011 

[15] „Strategia rozwoju województwa łódzkiego na lata 2007-2020" , 

Opracowanie zbiorowe, Łódź 2006 

[16] Stryszewski M., Łochańska D., "Metoda oceny roli i funkcji 

regionów surowców skalnych w gospodarce kraju", Instytut 

Górnictwa Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2012 

[17] Stupnicka E., "Geologia regionalna Polski", Wydawnictwo 

Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2007 

[18] Szuflicki M., Malon A., Tymiński M., "Bilans Zasobów złóż 

kopalin w Polsce" za lata 2001-2010, Państwowy Instytut 

Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa 2002-

2011 

[19] Uchwała Nr 93/2013 Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 2013 roku 

zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia programu 

wieloletniego pod nazwą "Program Budowy Dróg Krajowych na 

lata 2011-2015" 

[20] Załącznik do uchwały Rady Ministrów Nr 10/2011 z dnia 25 

stycznia 2011 roku, "Program Budowy Dróg Krajowych na lata 

2011-2015" 

[21] Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad: „Generalny 

Pomiar Ruchu 2010”, Praca zbiorowa, Warszawa 2011. 



 

144 
 

[22]  Nieć M., Radwanek-Bąk B., Kompleksowa waloryzacja i 

hierarchizacja złóż kopalin skalnych, Górnictwo Odkrywkowe nr 

6/2011, Wrocław, 2011 

 

 

Strony internetowe i inne źródła: 

 

[I] http://geoportal.pgi.gov.pl/portal/page/portal/MIDASGIS/TabZlo

za:se arch, portal MIDAS, stan na koniec 2012 

[II] http://maps.google.pl, stan na koniec 2012 

[III] http://pl.wikipedia.org, stan 2013 

[IV] http://semaforek.kolej.org.pl, stan na koniec 2012 

[V] http://www.bazakolejowa.pl, stan na koniec lipca 2012 

[VI] http://www.gddkia.gov.pl/, stan na 13.4.2012 

[VII] http://www.geoportal.gov.pl, zdjęcia satelitarne/lotnicze,  stan na 

koniec 2012 

[VIII] http://www.kzgw.gov.pl/, stan na koniec 2012 

[IX] http://www.plk-sa.pl/, stan na koniec 2012 

[X] http://www.stat.gov.pl/bdl/app/strona.html?p_name=indeks, Baza 

danych lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego, stan na  

koniec 2012 

[XI] Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Łódzkiego, stan na koniec 2012 

[XII] Informacje telefoniczne uzyskane od przedsiębiorców 

wydobywających surowce mineralne na terenie województwa 

łódzkiego, stan na czerwiec 2013 

 

http://pl.wikipedia.org/





