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1. Wprowadzenie 

 

Rosnące zapotrzebowanie na produkty skalne do budowy dróg, 

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

europejskich na wyroby, zaostrzanie kryteriów ochrony środowiska 

naturalnego przez wprowadzanie nowych dyrektyw UE i konieczność 

zmniejszania zużycia energii, rzucają nowe wyzwania dla przemysłu 

wydobywczego. Wobec powyższego wydaje się konieczne określenie nowej 

strategii na szczeblach regionalnych, która będzie stanowić podstawę 

opracowania scenariusza krajowego. 

Surowce skalne eksploatowane są w Polsce głównie na potrzeby 

krajowe. Ze względu na nierównomierne występowanie na terenie kraju 

istnieje konieczność 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 

wielkopolskim” 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 

wielkopolskiego zakłada opisanie rodzaju i wielkości znajdujących się na 
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jego terenie zasobów surowców skalnych, wskazanie i ocenę możliwości 

transportowych oraz opisanie wielkości i lokalizacji popytu na surowce w 

ujęciu lokalnym i regionalnym. Opisanie wymienionych 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 wielkopolskiego, 

 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 wielkopolskie pod względem 

regionalnym, krajowym, fizycznogeograficznym oraz geologicznym 

przedstawiając poszczególe cechy wyróżniające je 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 i kolejowy. 
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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 

uwagę wzięte zostały kruszywa naturalne, czyli najważniejsza grupa 

surowcowa. Dodatkowo w ramach opracowanego rozdziału oszacowano 

zapotrzebowanie na kruszywa w województwie wielkopolskim. Ponadto 

określono czy podaż surowców w regionie zależy od popytu w innych 

województwach. 

W działaniach strategicznych (rozdział 7) oszacowano przyszłą 

produkcję kruszywa łamanego i piaskowo-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). 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 w rozdziale 8, podsumowującym niniejsze opracowanie. 

 

2. Charakterystyka województwa wielkopolskiego 

 

Województwo wielkopolskie jest jedną 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 poznańskiego, niemal w całości województwa 

pilskiego, leszczyńskiego, kaliskiego (bez niektórych gmin) oraz pojedyncze 

gminy województw zielonogórskiego, gorzowskiego i bydgoskiego. 

Analizowany region znajduje się w środkowo-zachodniej części Polski. 

Przebiegają przez niego ważne europejskie szlaki komunikacyjne łączące 

Europę Zachodnią z Rosją oraz  Gdańsk z Czechami i dalej z południową 

Europą. 

Według danych z 2010 roku województwo wielkopolskie obejmuje 

obszar o powierzchni 29 826,5 km2 i stanowi przeszło 9,5% powierzchni 

Polski, co klasyfikuje je na 2 miejscu za województwem mazowieckim. Od 

północy graniczy z województwami zachodnio-pomorskim i pomorskim, od 

północnego wschodu z województwem kujawsko-pomorskim, od 

południowego wschodu z łódzkim, od południa  z opolskim i dolnośląskim, 
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natomiast od zachodu - z lubuskim. Teren rozpatrywanego regionu pokryty 

jest lasami w 26,5%, jest to jeden z niższych wyników w skali kraju. 

Większość terenu przypada na użytkowanie rolnicze (65,3%).  

Układ rzek w województwie wielkopolskim jest ściśle związany z 

rozwojem geomorfologii powierzchni w przeszłości, zwłaszcza z historią 

zlodowaceń. Województwo w całości należy do zlewni Odry i jest 

odwadniane w 88% przez Wartę, reszta przypada na system rzeczny 

Baryczy, Krzyckiego Rowu i Obrzycy. Na terenie województwa znajduje się 

kilkaset jezior, które stanowią bardzo ważny element systemu 

hydrograficznego. Odpowiadają one za naturalną retencję dla sieci rzecznej i 

regulują amplitudy przepływu wód. Jeziora nie są rozmieszczone 

równomiernie, skupiają się głównie w centrum i na północy województwa. 

Teren województwa jest wykorzystywany pod intensywną działalność 

wydobywczo-przemysłową. Znajdują się tutaj bogate złoża węgla 

brunatnego, które są eksploatowane i z których surowiec jest 

wykorzystywany przez zespół elektrowni Pątnów-Adamów-Konin. 

Rozwinęło się również górnictwo soli kamiennej, a kopalnia w Kłodawie 

zaspokaja znaczną część krajowego zapotrzebowania na ten surowiec.  

Szczegółowe wykorzystanie terenu województwa przedstawiono w 

tabeli 2.1. 

 

Tab. 2.1 Powierzchnia geodezyjna województwa wielkopolskiego według 

kierunków wykorzystania terenu [X] 

Kierunek wykorzystania 

powierzchni gruntowej 

Powierzchnia gruntu 
Udział w skali 

województwa 

[ha] [km
2
] [%] 

użytki rolne 1 948 408 19 484,1 65,3 

grunty leśne oraz 

zadrzewione i zakrzewione 

790 704 7 907,0 26,5 

grunty pod wodami 

powierzchniowymi 

42 646 426,5 1,4 

grunty zabudowane i 

zurbanizowane 

150 378 1 503,8 5,0 

użytki ekologiczne 1 992 19,9 0,1 

nieużytki 36 693 366,9 1,2 

tereny różne  11 830 118,3 0,4 

całkowita powierzchnia 

województwa 

2 982 651 29 826,5 

 

100,0 
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Rys. 2.1 Mapa podziału administracyjnego województwa wielkopolskiego 

[III] 

Według podziału administracyjnego w skład województwa wchodzi 35 

powiatów (w tym 4 miasta na prawach powiatu) i 226 gmin (19 miejskich, 

90 miejsko-wiejskich i 117 wiejskich). Najbardziej wysuniętymi powiatami 

są: 

 od północy powiat złotowski, 

 od wschodu powiat kolski, 

 od południa powiat kępiński, 
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 od zachodu powiat międzychodzki. 

 

Na terenie województwa znajduje się 109  miast, z czego cztery z nich 

posiadają prawa powiatów. Pierwszym ośrodkiem urbanizacyjnym 

posiadającym prawa powiatu jest Poznań, w którym urzęduje wojewoda oraz 

znajdują się organy administracji rządowej szczebla wojewódzkiego oraz 

samorządowego. Inne duże ośrodki miejskie na prawach powiatu to Leszno, 

Konin i Kalisz. Pozostałe duże miasta to między innymi Piła, Ostrów 

Wielkopolski i Gniezno. 

Obszar województwa zamieszkuje 3 455,5 tys. mieszkańców, tj. 8,97% 

ludności kraju (3 miejsce w kraju). Gęstość zaludnienia jest zbliżona do 

średniej gęstości zaludnienia Polski  i wynosi 116 osoby/km2 (7 miejsce w 

skali kraju). Zagęszczenie ludności nie jest równomierne, koncentruje się w 

pobliżu dużych ośrodków miejskich oraz na terenach intensywnie 

wykorzystywanych przemysłowo. 

 

2.1. Regionalizacja fizycznogeograficzna regionu 

 

W ujęciu Jerzego Kondrackiego [8] omawiany teren należy do prowincji 

Niżu Środkowopolskiego i obejmuje podprowincje: Pojezierza 

Południowobałtyckie i Niziny Środkowopolskie. W skład pierwszej z 

wymienionych jednostek wchodzą częściowo: Pojezierza 

Południowopomorskie, Pradolina Toruńsko-Eberswaldzka, Pojezierze 

Lubuskie, Pojezierze Wielkopolskie, Pradolina Warciańsko-Odrzańska oraz 

Pojezierze Leszczyńskie. Nizina Środkowopolska obejmuje natomiast 

fragmenty: Niziny Południowowielkopolskiej, Obniżenia Milicko-

Głogowskiego, Wału Trzebnickiego oraz Niziny Śląskiej (rys. 2.2).  

 

Województwo wielkopolskie obejmuje nizinne obszary Polski. W 

całości położone jest bowiem poniżej 300 m n.p.m. Najwyższym 

wzniesieniem jest Kobyla Góra (284 m n.p.m.) na obszarze Wzgórz 

Ostrzeszowskich. Najniżej zaś położone są tereny w dnie doliny Noteci (27 

m n.p.m.), przy granicy z województwem lubuskim. Zasadniczy wpływ na 

rzeźbę terenu wywarła działalność lądolodu dwóch ostatnich zlodowaceń: 

warty (zlodowacenia środkowopolskie) i wisły (zlodowacenia 

północnopolskie), a także procesy denudacyjne i erozyjne, które nastąpiły po 

jego ustąpieniu.  
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Dominują dwa typy krajobrazu: staro- oraz młodoglacjalny. Pierwszy 

typ charakteryzuje się szerokimi dolinami o łagodnych zboczach, 

wzniesieniami wzgórz morenowych oraz wyrównanymi powierzchniami 

wysoczyzn. W drugim typie krajobrazu przeważają wysoczyzny jeziorne 

urozmaicone licznymi, głównie rynnowymi jeziorami.  

W krajobrazie województwa wyraźnie zaznaczają się szerokie, 

równoleżnikowe obniżenia pradolin Toruńsko-Eberswaldzkiej i Warciańsko-

Odrzańskiej, rozcinających obszary wysoczyzn. 

 

2.2. Budowa geologiczna 

 

Krystaliczne podłoże omawianego terenu budują prekambryjskie utwory 

magmowe i metamorficzne. Najistotniejsze ze względów gospodarczych są 

utwory późnego paleozoiku (permu) oraz osady kenozoiczne. Z nimi 

związana jest bowiem baza surowcowa województwa. 

Perm budują głównie piaskowce czerwonego spągowca oraz zlepieńce. 

Osady górnego permu o znaczeniu gospodarczym to głównie dolomity, sole 

i anhydryty. Z utworami tego okresu związane są również bogate złoża gazu 

ziemnego oraz ropy naftowej. 

Mezozoik wykształcony jest w postaci triasowych i jurajskich osadów 

dolomitycznych, wapiennych, piaszczystych oraz iłów i mułowców. Kreda 

to głównie skały węglanowe – kreda pisząca, margle i opoki, jak również 

piaskowce i piaski. 

Kenozoik reprezentowany jest przez paleogeńskie morskie osady 

oligocenu (piaski glaukonitowe z niewielkimi przewarstwieniami żwirów, 

mułków i iłów), neogeńskie lądowo-bagienne utwory miocenu (piaski 

kwarcowe, mułki, iły oraz liczne przewarstwienia węgla brunatnego, często 

o znaczeniu gospodarczym) oraz mioceńsko-plioceńskie iły poznańskie o 

znacznej miąższości.  

Z licznymi zlodowaceniami związane są osady czwartorzędu, 

charakteryzujące się naprzemiennym występowaniem glin zwałowych oraz 

serii utworów piaszczystych. Można również znaleźć jeziorne iły warwowe. 

Często obserwuje się zakłócenia glacitektoniczne osadów czwartorzędu. 

Najmłodsze osady holocenu związane są głównie z akumulacją rzeczną oraz 

jeziorną (piaski, namuły, torfy) [10]. 

 



 

 

 

Rys. 2.2 Rozmieszczenie złóż surowców skalnych na tle podziału 

fizycznogeograficznego [8] 
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3. Charakterystyka bazy zasobowej surowców skalnych województwa 

wielkopolskiego 

 

Województwo wielkopolskie charakteryzuje się (stan na 31.12.2010 r.) 

bazą zasobową obejmującą 1 067 złóż surowców skalnych, z czego 

najliczniejszą grupę reprezentują piaski i żwiry (926 złóż o zasobach 763 

625 tys. Mg) oraz surowce ilaste (105 złóż o zasobach 115 741 tys. m3 ok. 

231 482 tys. Mg).  

Na terenie województwa eksploatacja jest prowadzona w kilkunastu 

powiatach, jednak największe wydobycie jest w powiecie poznańskim oraz 

tureckim. 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 20010 r. W tabeli 3.1 zestawiono 

wielkości zasobów surowców skalnych w województwie wielkopolskim 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). 

 

Tab. 3.1 Zasoby geologiczne surowców skalnych w Polsce na terenie 

województwa wielkopolskiego [18] 

Rodzaj kopaliny 
Zasoby [tys. Mg/ m

3
] Udział 

[%] 
Polska Województwo 

piaski formierskie 340 504 13 070 4% 

piaski i żwiry (kruszywo naturalne) 16 245 111 763 625 5% 

piaski kwarcowe 143 002 10 579 7% 

surowce ilaste ceramiki budowlanej 2 021 827 115 741 6% 

surowce ilaste do produkcji 

kruszywa lekkiego 
169 664 13 467 8% 

surowce szklarskie 639 088 7 987 1% 

torfy 75 677 3 387 4% 

kreda 198 911 10 099 5% 

 

 

W kolejnych podrozdziałach przeprowadzono analizy złóż surowców 

skalnych, dla których, zgodnie z Ustawą Prawo Geologiczne 

 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 
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kopaliny, dla których obszar działalności górniczej przekracza 2ha, 

wydobycie w roku kalendarzowym przekracza 20 tys. m3, eksploatacja 

prowadzona jest przy użyciu materiałów wybuchowych. Wszystkie analizy 

wykonywane były na podstawie danych zamieszczanych przez Państwowy 

Instytut Geologiczny w postaci Bilansu Zasobów Kopalin i Wód 

Podziemnych w Polsce wg stanu na 31 XII 2010 r.  

 

Struktura zasobowa województwa wielkopolskiego nie odbiega od 

innych regionów Polski, prezentując największy udział złóż kruszyw 

naturalnych, które stanowią ponad 97% jej wielkości. Drugą pod względem 

wielkości zasobu kopaliną są surowce ilaste ceramiki budowlanej, 

zlokalizowane w 105 złożach, o oszacowanej wielkości zasobów 

przemysłowych równej 17474 tys. Mg.  Eksploatacja 88 tys. Mg rocznie tej 

kopaliny stanowi jednak niewielki procent całkowitej produkcji regionu 

(0,7%). Województwo wielkopolskie posiada również niewielkie zasoby 

piasków kwarcowych (5,6 mln Mg), których łączna produkcja wynosi 

158 tys. Mg rocznie. Pod względem produktywności powiatów 

województwa wielkopolskiego, zdecydowanie przoduje powiat poznański, 

na terenie którego realizuje się ponad 30% produkcji górniczej, a łączna 

wielkość zasobów przemysłowych wynosi ponad 34 mln Mg. Bardziej 

zasobnym w surowce skalne jest tylko powiat turecki (ponad 53 mln Mg), 

jednak poziom wydobycia jest zdecydowanie mniejszy i wynosi niewiele 

ponad 5% całkowitej produkcji województwa. 

Pod względem atrakcyjności oferowanych kopalin, województwo 

wielkopolskie stanowi ważny krajowy ośrodek dostarczający piaski 

kwarcowe. Przede wszystkim piasek wykorzystywany do produkcji betonów 

komórkowych, stanowi górniczy potencjał regionu, z uwagi na rzadkość 

jego występowania. Województwo wielkopolskie stanowi drugi co do 

wielkości ośrodek dostarczający tę kopalinę, w kraju. Również eksploatacja 

piasków kwarcowych do produkcji cegły wapienno – piaskowej decyduje o 

przemysłowej atrakcyjności regionu. Wielkość produkcji tej kopaliny stawia 

województwo wielkopolskie w ścisłej czołówce na terenie Polski. 

 

Jako, że wystarczalność złóż jest ważnym parametrem 

charakteryzującym potencjał zasobowy danego regionu, w tabeli 3.2 zebrano 

wyniki obliczeń wystarczalności dla złóż o wydobyciu przekraczającym  

100 tys. Mg. 
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Rys. 3.1 Stan surowców skalnych województwa wielkopolskiego 

 na 31.12.2010 r. [18] 

 

 



 

 

 

Tab. 3.2 Wystarczalność złóż surowców 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]     

Tarnowa 44111 33403 205 163 kruszywa naturalne turecki 

Gołuń I 6182 5725 185 31 kruszywa naturalne poznański 

Zajączkowo 8106 4953 158 31 kruszywa naturalne szamotulski 

Stara Dąbrowa I-Zach. 4858 4696 175 27 kruszywa naturalne międzychodzki 

Kaszczor - KR I 3927 3495 150 23 kruszywa naturalne wolsztyński 

Klempicz dz.341 2624 2624 128 21 kruszywa naturalne czarnkowsko-trzcianecki 

Studzianna 4496 2262 112 20 kruszywa naturalne gostyński 

Kuźnica Czarnkowska MD 2549 2549 148 17 kruszywa naturalne czarnkowsko-trzcianecki 

Łężce II 2488 2488 145 17 kruszywa naturalne międzychodzki 

Sękowo LP 3043 2741 191 14 kruszywa naturalne szamotulski 

Sękowo 2993 1730 123 14 kruszywa naturalne szamotulski 

Niedźwiedziny 8511 1723 235 7 kruszywa naturalne wągrowiecki 

Dzierżązna 923 907 174 5 kruszywa naturalne turecki 

Chmielinko II 15002 900 294 3 kruszywa naturalne nowotomyski 

Karski I 267 267 151 2 kruszywa naturalne ostrowski 

Jastrowie VII i VIII 1395 228 139 2 kruszywa naturalne złotowski 

Sękowo II 190 190 132 1 kruszywa naturalne szamotulski 

Komorniki I 417 123 938 0 kruszywa naturalne poznański 

Rybojedzko KR VI 0 0 278 0 kruszywa naturalne poznański 
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Wystarczalność złóż policzono według poniższego wzoru: 

E

Z
W

p

s   

 

Zp – zasoby możliwe do wydobycia [ Mg] 

E – łączne wydobycie kopaliny [Mg]   

 

3.1. Piaski i żwiry 

 

Na terenie województwa w 2010 roku istniało 926 złóż o 

udokumentowanych zasobach bilansowych wielkości 795 659 tys. Mg, 

stanowiących około 4,7% zasobów krajowych. Województwo wielkopolskie 

zajmuje drugie miejsce co do ilości, po województwie mazowieckim (1035 

złóż), pod względem posiadanych złóż kruszyw piaskowo-żwirowych w 

kraju. Największa ilość zasobów rozpoznanych jest natomiast w 

województwach: dolnośląskim, małopolskim, opolskim i podlaskim (rys. 

3.3). 

 

 

Rys. 3.2 Zmiany wydobycia piasków i żwirów w województwie wielkopolskim 

na tle kraju 

Wydobycie kruszyw piaskowo-żwirowych od roku 2001 do 2008 stale 

rosło. Porównując rok 2008 do poprzedniego wydobycie wzrosło 

 o 10 589 tys Mg. Spadek natomiast odnotowano w 2009 roku, gdzie 
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wielkość wydobycia spadła o 8 997 tys Mg w stosunku do 2008 roku (rys. 

3.2). Województwo wielkopolskie stanowi 6,2% udziału w krajowym 

wydobyciu kruszyw naturalnych. Największy udział przypadł na rok 2005, 

gdzie wyniósł 14,2%. 

 

M a z o w i e c k i e

L u b e l s k i e

W i e l k o p o l s k i e

P o d l a s k i e

P o m o r s k i e

Ś l ą s k i e

L u b u s k i e

D o l n o ś l ą s k i e

P o d k a r p a c k i e
M a ł o p o l s k i e

W a r m i ń s k o - M a z u r s k i e

Ł ó d z k i e

Z a c h o d n i o p o m o r s k i e

O p o l s k i e

K u j a w s k o - P o m o r s k i e

Ś w i ę t o k r z y s k i e

 

 

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

kraju  

 

Zdecydowanie największe wydobycie kruszywa naturalnego 

prowadzone jest na terenie powiatu poznańskiego. Kolejne w kolejności 

powiaty wydobywają kilkukrotnie mniej kruszyw niż powiat poznański. W 

tabeli 3.3 zestawiono zasoby oraz wydobycie kruszyw w poszczególnych 

powiatach województwa wielkopolskiego.  

 

 

Wydobycie piasków i żwirów
 [tys. ton]

9 000

Wydobycie '08

Wydobycie '09

Zasoby geologiczne 
piasków i żwirów [tys. ton]

251553 - 498114

498115 - 859913

859914 - 1092181

1092182 - 1410002

1410003 - 1975159
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Tab. 3.3 Kruszywa naturalne w rozbiciu na powiaty [18] 

Powiat 
Ilość 

złóż KN 

Zasoby 

geologiczne 

Zasoby 

przemysłowe 
Wydobycie 

[tys. Mg] 

poznański 22 26521 17413 4118 

gnieźnieński 17 22657 14128 854 

szamotulski 9 15189 6392 759 

turecki 26 48639 35273 665 

nowotomyski 7 15507 14586 640 

wągrowiecki 2 9766 2704 484 

śremski 16 4865 3653 388 

czarnkowsko-

trzcianecki 14 11597 10176 342 

międzychodzki 5 8899 8736 298 

koniński 19 4914 1983 295 

gostyński 9 6705 2308 294 

kościański 8 3855 1595 263 

ostrowski 18 1852 484 247 

leszczyński 14 3106 829 221 

średzki 10 4581 3468 205 

jarociński 9 2129 251 200 

wolsztyński 4 6133 5466 190 

kaliski 10 3593 1848 185 

złotowski 4 1885 477 185 

pilski 10 2238 676 183 

kępiński 11 1643 617 167 

ostrzeszowski 11 2094 0 164 

kolski 7 1250 814 153 

słupecki 4 7771 3422 95 

wrzesiński 5 630 463 87 

obornicki 4 751 561 84 

grodziski 1 7156 6822 66 

rawicki 5 1066 376 57 

pleszewski 1 355 355 44 

m. Poznań 1 791 21 30 

krotoszyński 3 144 79 14 

m. Kalisz 1 63 36 2 
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3.2. Surowce ilaste 

 

Wielkopolska posiada 86 złóż surowców ilastych ceramiki budowlanej, 

których zasoby w 2010 roku wynosiły 106 348 tys. m3 i stanowiły 5,7% 

zasobów krajowych. Największe w regionie wydobycie odnotowała w 2010 

roku kopalnia Brzostów w powiecie jarocińskim (tab. 3.4). 

Udokumentowane zasoby surowców ilastych i ich eksploatacja pokrywają 

aktualne zapotrzebowanie regionu. 

 

Tab. 3.4 Surowce ilaste ceramiki budowlanej w rozbiciu na powiaty [18] 

Powiat 
Ilość 

złóż 

Zasoby 

geologiczne 

Zasoby 

przemysłowe 
Wydobycie 

[tys. Mg] 

jarociński 2 5174 4531 51 

kościański 2 1189 935 8 

kaliski 1 891 257 7 

ostrzeszowski 3 160 0 6 

grodziski 1 36 - 4 

gostyński 1 130 - 3 

leszczyński 1 421 347 2 

pilski 2 122 122 2 

poznański 1 609 609 1 

rawicki 1 1017 828 1 

 

Surowce ilaste do produkcji kruszywa lekkiego udokumentowano w 6 

złożach a najbogatsze z nich występują w powiecie wrzesińskim. 

Geologiczne zasoby bilansowe tej kopaliny wynosiły w 2010 roku 13 467 

tys.  m3 i stanowiły 8% zasobów krajowych.  

 

3.3. Piaski kwarcowe, szklarskie i formierskie  

 

Na terenie województwa znajduje się jedno złoże piasków formierskich, 

złoże Rumin w powiecie konińskim, o zasobach bilansowych 13 070 tys. m3, 

które nie jest jednak eksploatowane.  

Istnieje 10 złóż piasków kwarcowych (6 do produkcji cegły wapienno-

piaskowej i 4 do produkcji betonów komórkowych) o łącznych zasobach 

bilansowych 28 584 tys. m3 (stan na 2010r.) i stanowią ok. 7% zasobów 

całego kraju. Piaski te występują m.in. w złożach: Żabinko (powiat 

poznański), Dęby Szlacheckie (powiat kolski), Piła-Jezioro Piaszczyste 

(powiat czarnkowsko-trzcianecki).  
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 Piaski szklarskie (monomineralne piaski kwarcowe) eksploatowane 

są w Ujściu nad Notecią. Jakość uzyskiwanych piasków nie jest wysoka, ale 

spełnia wymagania producentów opakowań szklanych. Zasoby piasków 

wynoszą 7 937 tys. m3. 

 

 

4. Waloryzacja złóż kopalin skalnych województwa wielkopolskiego 

 

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 

                                                      
 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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miąższości złoża, zawodnienie złoża, stopień skomplikowania budowy 

złoża) i możliwość odstawy surowca do odbiorców (odległości od sieci 

drogowej i od potencjalnych odbiorców). Waloryzacja środowiskowa złóż 

oparta jest na określeniu ograniczeń dostępności z tytułu wymagań ochrony 

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

Waloryzacja z tytułu ograniczeń planistycznych wykorzystywalności złóż 

oparta jest na ocenie stopnia zabudowy terenu. 

Wybranym cechom złoża i kopaliny przypisywane są określone wartości 

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

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

określone niezależnie od zamierzeń odnośnie eksploatacji złoża, które są 

określane dopiero wówczas, gdy sporządzany jest projekt jego 

zagospodarowania. 

Podstawą rankingu jest ocena trójstopniowa każdej cechy, 

minimalizująca jej możliwy błąd. W każdej grupie kryteriów wyróżnia się 

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

każdego złoża za pomocą czteroliterowego symbolu: w kolejności walorów 

zasobowo-surowcowych, uwarunkowań górniczych, środowiskowych 

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

przedstawione na mapie złóż kopalin pozwalają na szybkie ich porównanie 

i wskazanie najwartościowszych złóż, zasługujących na szczególną ochronę. 

 

Jako kryteria waloryzacji geologiczno-złożowej przyjęto: 

- wielkość zasobów 

- walory surowcowe kopaliny (jakość kopaliny). 

 

Kryteria te są określane indywidualnie dla poszczególnych rodzajów 

kopalin. Kombinacja obu kryteriów daje w efekcie ocenę walorów 

zasobowo-surowcowych złóż i stanowi podstawę kwalifikacji złóż do jednej 

z trzech kategorii wartości złoża i odpowiednio potencjalnego jego 

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 tabelach 4.1- 

4.13. 
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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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Przedmiotem dalszej waloryzacji górniczej, środowiskowej 

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

surowcowych. 

Kryteria górnicze są dwojakiego rodzaju: 

 określające stopień trudności ich ewentualnej eksploatacji 

 określające możliwość odstawy surowca do odbiorców. 

W przypadku złóż kopalin skalnych eksploatowanych z zasady 

sposobem odkrywkowym, skalę trudności eksploatacji określają przede 

wszystkim: 

 grubość nadkładu 

 stosunek grubości nadkładu do miąższości złoża (N/Z) 

 zawodnienie złoża 

 stopień skomplikowania budowy złoża. 

Możliwość odstawy surowca do odbiorców jest uzależniona od: 

 odległości od sieci drogowej 

 odległości od potencjalnych istniejących lub możliwych odbiorców. 

Ocena warunków górniczych jest dwuetapowa. Pierwszy etap: 

trójstopniowa punktowa ocena w skali 1 (najwyższa) do 3 (najgorsza) 

w blokach:  

 nadkład i N/Z 

 zawodnienie i stopień skomplikowania budowy złoża 

 odległości od sieci drogowej i odległości od potencjalnych 

odbiorców. 

Drugi etap stanowi ocena łączna na podstawie sumy punktów i jest 

przeprowadzana w czterech kategoriach: 

 N – najwyższa 

 W – wysoka 

 Z – zadowalająca 

 X – niezadowalająca. 

Sposób waloryzacji górniczej złóż przedstawiono w poniższych 

tabelach. 
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Tab. 4.4 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 

 

Tab. 4.5 Waloryzacja górnicza - stopień skomplikowania budowy złoża 

i dopływ wody (punktacja 1 - 3) 

Budowa wewnętrzna 

złoża, tektonika, 

grupa zmienności** 

 

Dopływ wody 

Złoże suche 

lub 

eksploatacja 

spod wody 

Wyrobisko 

wgłębne*. Tylko 

wody opadowe 

(ze strefy 

drenażu) 

Wyrobisko 

wgłębne*. 

Dopływ z 

poziomów 

wodonośnych 

budowa prosta, 

jednorodna 

Gr. I 

1 2 3 

złożona, kilka odmian 

kopaliny (eksploatacja 

selektywna) 

Gr. II 

lub Gr. I. urabialność 

trudna 

2 2 3 

złożona j.w. oraz liczne 

ciała obce (kras, dajki), 

brak ciągłości (uskoki) 

Gr.III 

3 3 3 

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

Środowiska, Warszawa 2002 
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Tab. 4.6 Waloryzacja górnicza - dostępność złoża 

Dostępność komunikacyjna 

złoża 

Potencjalni odbiorcy surowca, istniejący lub 

możliwi 

Bliscy 

PŻ do 50 km 

KŁ do 100 km 

W, ICB do 2 

km 

Inne bez 

ograniczeń 

Dalecy 

PŻ do 100 km 

KŁ do 200 

km 

W do 20 km 

ICB do5 km 

Bardzo 

dalecy lub 

brak 

dobra przy głównych 

szlakach komunikacyjnych 

(do 10 km), 

istnieją drogi dojazdowe 

(powiatowe) 

1 2 3 

utrudniona, główne szlaki 

komunikacyjne >10 km, 

istnieją drogi dojazdowe 

powiatowe 

2 2 3 

Brak 

główne szlaki komunikacyjne 

>10 km, brak dróg 

dojazdowych 

3 3 3 

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

ICB – iły ceramiki budowlanej 

 

Tab. 4.7 Klasa złoża (waloryzacji górniczej) 

Skala ocen 

Suma 

punktów 
Klasa złoża 

3-4 N 

5-6 W 

7-8 Z 

9 X 

 

Waloryzacja środowiskowa złóż (ograniczeń dostępności z tytułu 

wymagań ochrony środowiska) uwzględnia cztery zasadnicze czynniki 

ograniczające dostępność złóż: 

 wymagania ochrony przyrody i krajobrazu 

 wymagania ochrony użytkowych wód podziemnych 

 ochronę gleb 

 ochronę lasów. 
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Kombinacja tych czynników parami i trójstopniowa punktowa skala ich 

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

sumy punktów na wydzielenie 3 stopni dostępności złóż: 

 N – najwyższa, 

 W – warunkowa, 

 Z – zastrzeżona. 

Proponowany sposób waloryzacji środowiskowej złóż przedstawiono 

w poniższych tabelach. 

 

Tab. 4.8 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. 4.9 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   
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Tab. 4.10 Klasa złoża (waloryzacji środowiskowej) 

Skala ocen 

Suma 

punktów 
Klasa złoża 

2-3 N 

4-5 W 

6-9 Z 

 

W ograniczeniach planistycznych wykorzystywalności złóż wyróżniane 

są cztery klasy dostępności terenu w zależności od stopnia zabudowy 

(tabela 4.11): 

 N – najwyższa 

 W – wysoka 

 Z – zabraniająca 

 X – wykluczająca. 

 

Tab. 4.11 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 wielkopolskiego przedstawiony 

jest w zestawieniu w tabeli 4.13. Na mapie zaprezentowany jest za pomocą 

opisu obok nazwy złoża. 
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4.2. Wyniki ogólnej waloryzacji 

 

 

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

31.12.2010 roku) na terenie województwa wielkopolskiego znajduje się 

1067 udokumentowanych złóż surowców skalnych, w tym 926 piasków i 

żwirów, 105 kopalin ilastych ceramiki budowlanej, 16 złóż kredy jeziornej i 

piszącej, 6 złóż piasków kwarcowych do produkcji cegły wapienno-

piaskowej, 6 złóż kopalin ilastych do produkcji kruszywa lekkiego, 4 złoża 

piasków kwarcowych do produkcji betonów komórkowych, 2 złoża 

surowców szklarskich oraz po jednym złożu piasków kwarcowych 

formierskich oraz gipsów i anhydrytów (tabela 2.1). Wśród nich, w wyniku 

przeprowadzonej waloryzacji, ze względu na walory surowcowe (zasoby i 

jakość kopaliny) 47 złóż zaliczono do klasy wysokiej ochrony (W) o 

potencjalnym znaczeniu gospodarczym regionalnym. Są to: 42 złoża 

piasków i żwirów, 2 złoża kopalin ilastych ceramiki budowlanej, po jednym 

złożu piasków kwarcowych do produkcji cegły wapienno-piaskowej i do 

produkcji betonów komórkowych oraz jedno złoże gipsów i anhydrytów 

(tabela 2.2). W analizowanym województwie nie ma złóż z klasy najwyższej 

ochrony (N) o potencjalnym znaczeniu gospodarczym krajowym. Pozostałe 

210 złóż reprezentuje klasę zwykłej ochrony (Z) o potencjalnym znaczeniu 

gospodarczym lokalnym. 

Dalszej waloryzacji górniczo-środowiskowo-planistycznej poddano 

tylko złoża wysokiej klasy złożowo-surowcowej (W), które mają znaczenie 

ponadlokalne i możliwość ich zagospodarowania oraz ochrony na potrzeby 

przyszłej eksploatacji jako źródła niezbędnych surowców mineralnych. Ta 

klasa złóż powinna być rozpatrywana na poziomie planowania 

przestrzennego w skali województwa. Pozostałe złoża klasy Z o małych 

zasobach lub niskiej jakości (przeważnie złoża piaskowo-żwirowe, piasków 

kwarcowych, kopalin ilastych oraz kredy jeziornej i piszącej) stanowią bazę 

zasobową surowców na potrzeby lokalne i gospodarka nimi powinna być 

rozpatrywana na poziomie gmin i powiatów. 



 
 

 
 

 

Tab. 4.12 Zestawienie udokumentowanych złóż surowców skalnych województwa wielkopolskiego wg stanu na 31.12.2010 r. 

 

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 piaski i żwiry 926 305 621 795659 12314 188 0 42 

2 piaski kwarcowe 

d/p cegły wapienno-

piaskowej 6 3 3 17939 87 3 0 1 
d/p betonów 

komórkowych 4 2 2 10506 70 2 0 1 

formierskie 1 0 1 13070 0 0 0 0 

3 
kopaliny ilaste 

ceramiki budowlanej 105 15 90 115694 86 49 0 2 

d/p kruszywa lekkiego 6 0 6 13467 0 3 0 0 

4 surowce szklarskie 2 1 1 7940 48 0 0 0 

5 gipsy i anhydryty 1 0 1 7683 0 1 0 1 

6 kreda jeziorna i kreda pisząca 16 0 16 10098,6 0 11 0 0 

 r a z e m 1067 326 741   257 0 47 
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Tab. 4.13 Waloryzacja złóż województwa wielkopolskiego wg stanu  

na 31.12.2010 r. 

Lp. Nazwa złoża Wiek 
Rodzaj 

litologiczny 

kopaliny 
Waloryzacja 

Zasoby 

tys. Mg. 

tys. m3* 

1 2 3 4 5 6 

Piaski i żwiry 

1 Borkowice Q pż WNZN 10651 

2 Chmielinko I Q pż WZNW 6672 

3 Czyżkowo III Q pż WWWN 1599 

4 Dąbrowa Q pż WNZN 8718 

5 Dąbrowa Góra Q pż WNZN 1683 

6 Gawrony Q pż WWNN 1574 

7 Głażewo TN Q pż WNZN 21030 

8 Gołębowo MD Q pż WNNN 7888 

9 Grądy Brdawskie Q pż WNNN 1027 

10 Józefowo III Q pż WNWN 6015 

11 Kaszczor – KR II Q pż WNWN 2977 

12 Kaszczor II Q pż WWZW 8076 

13 Kawczyn Q pż WWNW 5941 

14 Kochowo II Q pż WNWW 2490 

15 Konstantynów Stary Q pż WNZN 1236 

16 Kowanówko Q pż WWNN 23722 

17 Krosno Q pż WWNW 12252 

18 Linie MD Q pż WWNN 3672 

19 Lubcz Mały Q pż WWWW 8585 

20 Luboń V Q pż WWNW 1189 

21 Mirosław Ujski Q pż WNZN 2223 

22 Mochy Q pż WWWN 1288 

23 Niedźwiedziny I Q pż WWNN 1587 

24 Nowy Dwór Q pż WWWN 5860 

25 Okonek Q pż WWWW 1254 

26 Orzechowo Q pż WWZN 5448 

27 Osłonin Q pż WNZN 1726 

28 Podgaje Q pż WWZN 4661 

29 Poznań-Krzesiny 

OS 

Q pż WWNN 2170 

30 Przyjma Q pż WNNN 6818 

31 Róża Wielka-RT Q pż WWWN 3242 

32 Sarbia BW Q pż WZWN 2027 

33 Skrzatusz III Q pż WWZN 1163 

34 Stara Dąbrowa Q pż WWWW 5165 

35 Walkowice KR Q pż WNZN 9180 

36 Włościejowice I Q pż WWNW 3863 

37 Zaborowo Q pż WZWW 31342 
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Lp. Nazwa złoża Wiek 
Rodzaj 

litologiczny 

kopaliny 
Waloryzacja 

Zasoby 

tys. Mg. 

tys. m3* 

1 2 3 4 5 6 

38 Zalesie Q pż WWNN 1348 

39 Zawada I Q pż WWWN 1669 

40 Zbyczyna Q pż WWNN 1646 

41 Złotoryjsko KR Q pż WWNN 1030 

42 Żerków  Q pż WWNN 1235 

Piaski kwarcowe d/p cegły wapienno-piaskowej 

1 Romanowo Dolne N, M/Pl pk WNZN 10978 

Piaski kwarcowe d/p betonów komórkowych 

1 Dęby Szlacheckie Q pk WWWN 4090 

Kopaliny ilaste ceramiki budowlanej 

1 Łaszków N, M/Pl ic WWWW 9853 

2 Ziemnice N, M/Pl ic WWWN 6045 

Gipsy i anhydryty 

1 Wapno P gi WZNW 7683 

Uwaga:  

Wiek: Q-czwartorzęd, N - neogen, M/Pl- miocen/pliocen. Rodzaj litologiczny : pk – 

piaski kwarcowe, ic – iły i łupki ilaste ceramiki budowlanej, gi – gipsy, pż – piaski i 

żwiry 

 

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 (klasa N) posiada 

15 złóż, w tym 14 złóż piasków i żwirów oraz jedno złoże do produkcji 

cegły wapienno-piaskowej. Pozostałe 68% waloryzowanych złóż posiada 

warunki utrudnione (28 złóż w klasie W) i warunki trudne (4 złoża w klasie 

Z). Złoża te mają zwykle prostą budowę, zadowalającą dostępność 

komunikacyjną i zadowalający dostęp do potencjalnych odbiorców. 

Natomiast czynnikami utrudniającymi ich eksploatację są: grubość 

i trudność urabiania nadkładu (4 złoża w klasie Z) oraz zawodnienie (25 złóż 

w klasie W i Z). 

Waloryzacja środowiskowa wykazała, że wymagania ochrony 

środowiska nie stanowią ograniczenia dla 17 złóż piasków i żwirów oraz dla 

jednego złoża gipsu i anhydrytu. Natomiast dla pozostałych 

waloryzowanych złóż wymagania ochrony środowiska są utrudniającym 

(16 złóż w klasie W) lub zasadniczym (13 złóż w klasie Z) czynnikiem 

ograniczającym ich dostępność. W przypadku złóż o wysokich walorach 
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surowcowych (klasy W) dla 28% złóż występują poważne ograniczenia 

środowiskowe możliwości ich zagospodarowania a dla 34% ograniczenia 

utrudniające, mogące stwarzać pewną barierę dla budownictwa i 

drogownictwa w analizowanym województwie.  

W województwie wielkopolskim brak jest ograniczeń planistycznych 

zabraniających wykorzystanie waloryzowanych złóż. Dla 34 złóż stan 

zagospodarowania powierzchni nie stanowi bariery do wykorzystania 

waloryzowanych złóż, a w przypadku 13 złóż częściowo możliwość tą 

ogranicza. 

Najbardziej atrakcyjnymi złożami z uwagi na walory surowcowe, 

dostępność górniczą, środowiskową i planistyczną są złoża: 

- piasku i żwiru: Gołębowo MD, Grądy Brdowskie i Przyjma 

(waloryzacja WNNN); Józefowo III i Kaszczor-KR III (waloryzacja 

WNWN); Kochowo II (waloryzacja WNWW); Gawrony, Kowanówko, 

Linie MD, Niedźwiedziny I, Poznań-Krzesiny OS, Zalesie, Zbyczyna, 

Złotoryjsko KR i Żerków (waloryzacja WWNN); Kawczyn, Krosno, Luboń 

V i Włościejewice I (waloryzacja WWNW); Czyżkowo III, Mochy, Nowy 

Dwór, Róża Wielka-RT i Zawada I (waloryzacja WWWN); Lubcz Mały, 

Okonek i Stara Dąbrowa (waloryzacja WWW), 

- surowców ilastych ceramiki budowlanej: Ziemnice (waloryzacja 

WWWN), Łaszków (waloryzacja WWW), 

- piasków do produkcji betonów komórkowych: Dęby Szlacheckie 

(waloryzacja WWWN). 

 

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

2011 r.[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 

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 wielkopolskim na infrastrukturę kolejową składa się 

2091 km czynnych torów, z czego 60% to linie zelektryfikowane i przeszło 

55% więcej niż jedno torowe. 
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Na terenie Wielkopolski znajduje się 12 linii kolejowych o znaczeniu 

państwowym, 9 linii obwodnicowych (7 w Poznaniu i 2 we Wrześni) oraz 18 

linii posiadających charakter lokalny. Cztery linie kolejowe o znaczeniu 

państwowym zostały wpisane w układ linii międzynarodowych AGC 

(umowa europejska o głównych międzynarodowych liniach kolejowych) 

oraz AGTC (umowa europejska o ważniejszych liniach transportu 

kombinowanego i obiektach towarzyszących): nr 3, 131, 271 oraz 351. 

Program rozwoju infrastruktury transportowej do 2015 r. zakłada na 

obszarze województwa modernizację linii kolejowych na głównych szlakach 

do prędkości 160 km/h – 200 km/h. Ponadto na terenie województwa 

wielkopolskiego przewiduje się szereg modernizacji, w tym najważniejszą – 

modernizację Poznańskiego Węzła Kolejowego. 

 

Przez teren województwa wielkopolskiego przebiegają następujące linie 

kolejowe: 

 Linia numer 3 łącząca Warszawę Zachodnią z Frankfurtem nad 

Odrą, 

 Linia numer 14 łącząca Łódź Kaliską z Forst (Niemcy), 

 Linia Numer 18 łącząca Kutno z Piłą Główny, 

 Linia numer 203 łącząca Tczew z Kostrzynem, 

 Linia numer 271 łącząca Poznań Główny z Wrocławiem 

Głównym, 

 Linia numer 272 łącząca Kluczbork z Poznaniem Głównym; 

 Linia numer 281 łącząca Oleśnicę z Chojnicami, 

 Linia numer 351 łącząca Poznań Główny z Szczecinem 

Głównym, 

 Linia numer 353 łącząca Poznań Wschód z Żeleznodorożnyj 

(Rosja), 

 Linia numer 354 łącząca Piłę Główny z Poznaniem Głównym. 

 

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 wielkopolskiego [IX] 

Nazwa inwestycji kolejowej 
Czas 

realizacji 
Koszt projektu 

modernizacja linii kolejowej E 59 na odcinku Poznań - Szczecin 

 - Świnoujście, Nr 2004 -PL-92602-S 

2008-

2010 
3,600 mln EUR 

modernizacja linii kolejowej nr 357 Sulechów - Luboń na terenie 

województwa wielkopolskiego, mającej duże znaczenie w 

obsłudze połączeń małych miejscowości z aglomeracją 

poznańską, na odcinku Wolsztyn - Luboń 

2010-

2012 
84,482 mln PLN 

modernizacja linii kolejowej nr 356 Poznań Wschód – 

Bydgoszcz na terenie województwa wielkopolskiego, mającej 

duże znaczenie w obsłudze połączeń małych miejscowości z 

aglomeracją poznańską, na odcinku  

Poznań Wschód – Gołańcz - Etap I  

2010-

2013 

153,606 mln 

PLN 

projekt CCI 2004/PL/16/C/PT/005 Modernizacja linii kolejowej 

E 59, 

 odcinek Wrocław - Poznań (Etap I) 

2006-

2010 
30,000 mln EUR 

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 

 

Pod względem możliwości wywozu kruszyw z terenu województwa 

drogą kolejową, zagadnienie to nie będzie analizowane ponieważ 

województwo wielkopolskie głównie sprowadza na swój teren surowce 

skalne (kamienie drogowe i budowlane).  

Analizując posiadane dane odnośnie infrastruktury kolejowej należy 

zwrócić uwagę na dwa elementy: 

- na terenie województwa nie są zlokalizowane żadne punkty nadania 

kruszywa, umożliwiające przeładunek surowców z samochodów na wagony, 

- w okolicy tylko jednej kopalni (kopalnia „Jastrowie”) zlokalizowana 

jest bocznica kolejowa umożliwiająca wykorzystanie infrastruktury 

kolejowej do transportu kopalin. Brakuje natomiast informacji odnośnie jej 

wydajności a nawet informacji o jej wykorzystaniu przez kopalnię. Fakty te 

pozwalają na wskazanie, iż lokalni dostawcy surowców mineralnych w 

znakomitej większości opierają transport surowców skalnych  na 

infrastrukturze drogowej. Znajduje to również odzwierciedlenie w rodzaju 

eksploatowanej kopaliny (głównie piaski), które na terenie Polski są bardzo 

pospolite i transportowanie ich na większe odległości może się okazać 

nieopłacalne.  
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Na terenie województwa zlokalizowana jest duża ilość punktów 

wyładunkowych (punkty odbioru kruszywa) na potrzeby drogownictwa, 

budownictwa lub obu tych grup. Służą one w większości zaopatrywaniu 

województwa w kopaliny nie występujące lokalnie, a transportowane w 

dużej mierze z terenu województwa dolnośląskiego. Warto zaznaczyć, że 

jedynym większym miastem nie posiadającym punktu wyładunku kruszywa 

jest Turek. Na rysunkach 5.1-5.4 pokazano rozmieszczenie punktów 

wyładunku kruszyw w poszczególnych rejonach województwa 

wielkopolskiego. 

Z raportu PKP „Program dostosowania infrastruktury kolejowej dla 

potrzeb obsługi wywozu kruszywa z Dolnego Śląska” wynika, iż istniejąca 

infrastruktura kolejowa na terenie województwa wielkopolskiego w znacznej 

mierze wymaga naprawy. Obecnie 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. W tabeli 5.3 zebrano odcinki krytyczne linii 

kolejowych, które wymagają rewitalizacji. 

Według informacji PKP, 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 wielkopolskie. 

PKP PLK planuje podjąć naprawy w okresie najbliższych kilku lat w 

ramach środków budżetowych i środków unijnych m. in. na linii 271. Spółka  

nie przewiduje żadnych inwestycji w tworzenie punktów wyładunku 

kruszyw. Przedstawiony plan modernizacyjny z pewnością wpłynie na 

usprawnienie transportu surowców skalnych z województwa dolnośląskiego 

na teren województwa wielkopolskiego. Nie wpłynie to niestety na lokalny 

transport surowców na terenie województwa wielkopolskiego, z uwagi na 

znikomą wielkość wykorzystania tego rodzaju transportu przez regionalnych 

dostawców kruszyw mineralnych. 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

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

Nr linii 271 272 281 353 

Początek trasy Wrocław Kluczbork Oleśnica Poznań Wsch. 

Koniec trasy Poznań Poznań Chojnice Skandawa 

Odcinek krytyczny 
Rawicz – Bojanowo 

Czempiń - Luboń 

Chocicza – środa 

Wielkopolska 
Grabowno - Zduny Gniezno - Trzemeszno 

Dopuszczalna prędkość 

techn. [km/h] 
50 - 80 30 - 70 30 - 80 50 - 100 

Ogólny stan techniczny: [%] [%] [%] [%] 

dobry 70 5 22 46 

dostateczny 21 50 67 25 

niezadowalający 9 45 21 29 

Stopień wykorzystania 

zdolności przepustowej (%) 
58 64 87 50 

 



 
 

 
 

 

Rys. 5.1 Istniejąca infrastruktura kolejowa w północnej części województwa wielkopolskiego 

 



 
 

 
 

 

Rys. 5.2 Istniejąca infrastruktura kolejowa w centralnej i zachodniej części województwa wielkopolskiego 



 
 

 
 

 

Rys. 5.3 Istniejąca infrastruktura kolejowa w południowej części województwa wielkopolskiego 



 
 

 
 

 

Rys. 5.4 Istniejąca infrastruktura kolejowa we wschodniej części województwa wielkopolskiego 
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5.2. Charakterystyka infrastruktury drogowej 

 

5.2.1. Drogi lokalne 

 

Wykorzystując informacje zamieszczone w Banku Danych Lokalnych, 

dotyczące infrastruktury transportowej, możliwe jest określenie ogólnej 

wielkości sieci dróg publicznych, z uwzględnieniem podziału na 

poszczególne powiaty. Według danych umieszczonych w bazie, sieć dróg 

lokalnych (powiatowych i gminnych) między rokiem 2009 a 2010, 

zwiększyła się o 769 km. 

Tab. 5.4 Sieć dróg lokalnych w powiatach [X] 

Powiat  2009  2010  
wzrost 

[km]  

wzrost 

[%]  

turecki 660 746 86 13,0 

kolski 446 526 80 17,9 

wrzesiński 904 976 72 8,0 

średzki 1045 1101 56 5,4 

pleszewski 692 744 52 7,5 

czarnkowsko-trzcianecki 1070 1117 47 4,4 

kępiński 1164 1206 42 3,6 

nowotomyski 951 992 41 4,3 

ostrowski 362 400 38 10,5 

chodzieski 1188 1226 38 3,2 

słupecki 743 779 36 4,8 

krotoszyński 705 740 35 5,0 

pilski 768 802 34 4,4 

ostrzeszowski 898 931 33 3,7 

koniński 166 198 32 19,3 

gnieźnieński 245 275 30 12,2 

leszczyński 1177 1202 25 2,1 

wągrowiecki 734 759 25 3,4 

kościański 1220 1244 24 2,0 

złotowski 904 927 23 2,5 

gostyński 707 726 19 2,7 

rawicki 1340 1359 19 1,4 

jarociński 1225 1242 17 1,4 

m. Kalisz 1917 1930 13 0,7 

międzychodzki 1600 1612 12 0,8 

grodziski 1279 1288 9 0,7 

poznański 79 88 9 11,4 

obornicki 1372 1376 4 0,3 
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Powiat  2009  2010  
wzrost 

[km]  

wzrost 

[%]  

m. Poznań 1068 1068 0 0,0 

wolsztyński 1451 1447 -4 -0,3 

m. Konin 1763 1741 -22 -1,2 

kaliski 391 365 -26 -6,6 

szamotulski 806 780 -26 -3,2 

m. Leszno 1739 1709 -30 -1,7 

śremski 1538 1464 -74 -4,8 

 

Na terenie województwa wielkopolskiego najbardziej sieć dróg 

lokalnych rozwinęła się w powiecie tureckim. Na przełomie roku 2009 i 

2010 łącznie do dyspozycji kierowców oddano 86 km dróg gminnych i 

powiatowych, co stanowi wzrost o 13 procent w stosunku do roku 

poprzedniego. Względnie największą rozbudowę sieci odnotowano w 

powiecie konińskim, gdzie powiększyła się ona niemal o jedna piątą, 

pomimo oddania do użytku jedynie 32 km dróg. Największe wzrosty 

kilometrów poza powiatem tureckim odnotowano również w  powiatach 

kolskim, wrzesińskim oraz średzkim. Łącznie sieć na tych terenach 

powiększyła się o ponad 200 km (tab. 5.4). 

 

Poza realnym powiększeniem sieci dróg lokalnych, znaczący wpływ, z 

punktu widzenia przemysłu górniczego surowców skalnych, mają także 

inwestycje polegające na przebudowie i modernizacji zniszczonych 

odcinków dróg powiatowych i gminnych. Jest to aspekt o tyle istotny, 

ponieważ w przeciągu ostatnich kilku lat, dzięki funkcjonowaniu 

Narodowego Programu przebudowy Dróg Lokalnych, wykonano wiele tego 

typu inwestycji. 

 

Zgodnie ze sprawozdaniem z realizacji Programu na terenie 

województwa wielkopolskiego, na wykonanie inwestycji przeznaczono 286 

mln złotych wkładu beneficjentów oraz niewiele mniej (219 mln zł) dotacji z 

budżetu Państwa, do wydania w latach 2009 – 2011. W czasie trwania 

Programu zrealizowano 208 projektów związanych z infrastrukturą drogową 

(tab. 5.5), w tym wykonano modernizację 530 km dróg lokalnych. Struktura 

realizowanych inwestycji objęła budowę (21% projektów), remont (6%) oraz 

przebudowę (73%) istniejących odcinków sieci dróg powiatowych i 

gminnych. 
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Rys. 5.5 Zmiana długości dróg powiatowych i gminnych w powiatach 

województwa wielkopolskiego[X] 

 

Tab. 5.5 Liczba projektów zatwierdzonych do realizacji w kolejnych latach 

trwania NPPDL w województwie wielkopolskim [XI] 

Ilość projektów Lista 

pierwotna 

Lista 

rezerwowa 

Razem 

2009 
gminy 29 13 42 

powiaty 25 7 32 

2010 
gminy 29 17 46 

powiaty 20 7 27 

2011 
gminy 22 16 38 

powiaty 15 8 23 
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W ramach programu zrealizowano również następujące inwestycje: 

- 31 rond, 

- 33 km ścieżek rowerowych, 

- 514 przebudowanych skrzyżowań, 

- 45 km nowych ciągów pieszo – rowerowych 

 

 

Rys. 5.6 Liczba realizowanych projektów w powiatach i gminach 

województwa wielkopolskiego z uwzględnieniem przedziałów kosztowych 

 

Większość inwestycji gminnych i powiatowych były to projekty 

obejmujące koszty z przedziału 1-3 mln PLN. Inwestycje o najwyższych 

nakładach inwestycyjnych powyżej 6 mln PLN były realizowane z udziałem 

powiatów (rys. 5.6). 
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Rys. 5.7 Lokalizacja odcinków dróg lokalnych remontowanych w ramach 

NPPDL  na terenie województwa [XI] 
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Województwo wielkopolskie dysponuje efektywną i rozległą siecią dróg 

krajowych i wojewódzkich, które skutecznie realizują zadanie dystrybucji 

surowców skalnych na terenie województwa jak i ich wwozu spoza jego 

granic (rys. 5.8). 

Przez obszar województwa wielkopolskiego przebiegają następujące 

drogi krajowe: A2, 2, 92, 5, 8, 10, 11, 12, 15, 22, 24, 25, 32, 36, 39, 72, 83. 

Najważniejsze z nich to: 

− autostrada A2: (Berlin) granica państwa – Świecko – Poznań – Łódź – 

Warszawa – granica państwa (Mińsk), 

− droga S5: autostrada A1 (Grudziądz) – Bydgoszcz – Poznań – Leszno 

– S8 (Wrocław), 

− droga S8: Wrocław – Kępno – Sieradz – autostrada A1 – Rawa 

Mazowiecka – Warszawa – Augustów – Budzisko – granica państwa 

(Kowno), 

− droga ekspresowa S10: autostrada A6 (Szczecin) – Piła – Bydgoszcz – 

Toruń – S7 (Płońsk), 

− droga ekspresowa S11: Kołobrzeg – Koszalin – Piła – Poznań – 

Ostrów Wielkopolski – Tarnowskie Góry – autostrada A1. 

  

Ponad 20% długości dróg krajowych na terenie województwa nie 

odpowiada wymaganej klasie technicznej, w tym szczególnie na odcinkach 

przebiegających przez miejscowości. 

Długość dróg wojewódzkich przebiegających przez teren województwa 

wielkopolskiego wynosi 2 677,18 km. Długość pozamiejskiej sieci dróg 

wojewódzkich to 2 344,93 km, natomiast dróg miejskich 332,25 km.  

Z ogólnej długości dróg tej kategorii 2 646,48 km dróg (98,85%) posiada 

nawierzchnię bitumiczną, a pozostałe 1,15% tłuczniowo – brukową i 

gruntową. Pilnego remontu wymaga 360,0 km dróg i 15 obiektów 

mostowych. 

 

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 

liczby pojazdów, zliczone podczas pomiarów terenowych na 

5.2.2 Drogi ponadlokalne 
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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 

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. 
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Rys. 5.8 Drogi krajowe i wojewódzkie w województwie wielkopolskim [XIII] 
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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 

wielkopolskim tylko jednego dużego skupiska wydobycia surowców 

skalnych (okolice Poznania), analiza została wykonana dla tego jednego 

rejonu. 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.  

 

Aby sprawdzić poprawność wykonanego badania, wykonano również 

porównanie odcinków dróg dla określonej przestrzeni z wygenerowanym 

poziomem gęstości wydobycia oraz analogiczne 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 wielkopolskim 

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. 

 



 
 

 
 

 

 

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

Nr 

drogi 
Nazwa odcinka 

Wszystkie 

pojazdy 

(razem z 

motocyklami 

i rowerami) 

Autobusy 
Ciągniki 

rolnicze 

Osobowe  

i mikrobusy 

Lekkie 

ciężarowe 

Ciężarowe 

bez 

przyczepy 

Ciężarowe z 

przyczepą 

Rodzaj 

drogi 

A2 Komorniki/węzeł/-Dębina/węzeł/ 35154 111 1 20542 3575 1776 9094 kr. 

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

A2 Dębina/węzeł/-Krzesiny/węzeł/ 39500 83 0 25726 3345 1597 8695 kr. 

A2 Żdżary/węzeł/-Koło/węzeł/ 22456 86 0 11663 1918 896 7893 kr. 

A2 Sługocin/węzeł/-Modła/węzeł/ 21922 78 0 10894 2041 1053 7856 kr. 

A2 Modła/węzeł/-Żdżary/węzeł/ 22984 90 0 11899 2035 1093 7851 kr. 

A2 Września/węzeł/-Słupca/węzeł/ 22166 92 0 11130 2193 1026 7707 kr. 

A2 Krzesiny/węzeł/-Września/węzeł/ 18858 83 0 9071 1282 981 7430 kr. 

A2 Słupca/węzeł/-Sługocin/węzeł/ 19261 91 0 9166 1671 977 7346 kr. 

2 Trzciel-Bolewicko 18563 96 2 8904 1582 814 7140 kr. 

A2 Buk/węzeł/-Komorniki/węzeł/ 15946 61 0 7397 1022 465 6989 kr. 

A2 Koło-Dąbie 17978 71 0 9289 1459 888 6254 kr. 

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

A2 Nowy Tomyśl/węzeł/-Buk/węzeł/ 13659 58 0 6106 978 365 6140 kr. 

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

305 Pocz. Dr.-Zjazd Z Autostrady 13343 67 0 7752 1121 307 4056 woj. 

433 m. Swarzędz 18569 204 19 14464 1560 613 1616 woj. 

305 zjazd Z Autostrady-Nowy Tomyśl 7069 35 7 4709 664 311 1279 woj. 
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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.  

 

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. 5.8). 

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 (Generalny Pomiar 

Ruchu). Ilość samochodów określono bazując na rocznej wielkości 

wydobycia wg wzoru: 
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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 28 t). 

 

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 pięciu najbardziej krytycznych 

miejsc: 

- Pobiedziska – Kobylnica, 

- Sława – Skoki, 

- Wysogotowo – Więckowice, 

- Luboń – Mosina, 

- Wierzyce – Iwno. 

 

Łącznie w punktach krytycznych zlokalizowane są złoża surowców 

skalnych (100% złóż piasków i żwirów) o łącznych zasobach 

przemysłowych wynoszących 13 257 tys. Mg. Wydobycie realizowane w 

pobliżu punktów krytycznych wynosi 3 090 tys. Mg . 

 

Analizując udział zakładów górniczych w generowaniu natężenia ruchu 

na drogach krajowych i wojewódzkich (tab. 5.8), łatwo zauważyć, że 

kopalnie mające udział największy udział, 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 Lubcz Mały I, Małgów 

oraz kopalnie z rejonu Swobody realizują transport stanowiący 65% udziału 

w natężeniu ruchu pojazdów ciężarowych na danych odcinkach drogi. 



 
 

 
 

 

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

wielkopolskiego [21] 

Nazwa złoża Kopalina 
Wydobycie 

2010 
Powiat 

Odległoś

ć 

Nr 

drogi 
Nazwa odcinka Pojazdy 

Ciężarowe 

bez 

przyczep 

Ciężarowe z 

przyczepami 

Udział 

kopalni w  

transporcie 

Udział 

całego 

transportu 

górniczego 

  [tys. Mg]  [km]      [%] [%] 

Niedźwiedziny KN 347 wągrowiecki 0-2,5 196 Sława-Skoki 5836 123 228 21,14 29 

Niedźwiedziny 

KR 
KN 137 wągrowiecki 0-2,5 196 Sława-Skoki 5836 123 228 8,35 29 

Borówko KN 6 poznański 0-2,5 5 
Pobiedziska-

Kobylnica 
16227 499 1251 0,07 19 

Złotniczki I KN 12 poznański 0-2,5 5 
Pobiedziska-

Kobylnica 
16227 499 1251 0,13 19 

Borówko I KN 1670 poznański 0-2,5 5 
Pobiedziska-

Kobylnica 
16227 499 1251 18,54 19 

Nadrożno KN 3 poznański 0-2,5 5 
Pobiedziska-

Kobylnica 
16227 499 1251 0,03 19 

Luboń II KN 23 poznański 0-2,5 430 Luboń-Mosina 17787 320 249 1,28 18 

Luboń IV KN 16 poznański 0-2,5 430 Luboń-Mosina 17787 320 249 0,89 18 

Dąbrowa MD-2 KN 8 poznański 0-2,5 307 
Wysogotowo-

Więckowice 
12847 899 424 0,26 16 

Dąbrowa WD-II KN 466 poznański 0-2,5 307 
Wysogotowo-

Więckowice 
12847 899 424 15,26 16 

Sanniki KN 21 poznański 0-2,5 434 Wierzyce-Iwno 6172 309 506 0,58 11 

Gołuń KN 106 poznański 0-2,5 434 Wierzyce-Iwno 6172 309 506 2,91 11 

Gołuń I KN 245 poznański 0-2,5 434 Wierzyce-Iwno 6172 309 506 6,72 11 

Wierzyce III KN 30 gnieźnieński 0-2,5 434 Wierzyce-Iwno 6172 309 506 0,82 11 



 
 

 
 

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

wielkopolskiego [21] 

Nazwa złoża Kopalina 
Wydobycie 

2010 
Powiat Odległość 

Nr 

drogi 
Nazwa odcinka Pojazdy 

Ciężarowe 

bez 

przyczep 

Ciężarowe z 

przyczepami 

Udział 

transportu 

górniczego 

  [tys. Mg]  [km]      [%] 

Lubcz Mały I KN 3 

czarnkowsko-

trzcianecki 0-2,5 123 Huta Szklana-DK 22 457 9 20 65 

Małgów KN 10 kaliski 0-2,5 471 Kozminek-Rzymsko 1099 37 20 65 

Swoboda-5 KN 11 kaliski 2,5-5 471 Kozminek-Rzymsko 1099 37 20 65 

Swoboda - 2 KN 34 kaliski 2,5-5 471 Kozminek-Rzymsko 1099 37 20 65 

Swoboda - 4 KN 35 kaliski 2,5-5 471 Kozminek-Rzymsko 1099 37 20 65 

Łężce II KN 43 międzychodzki 0-2,5 186 

Upartowo-Chrzypsko 

Wielkie 459 15 16 37 

Dęborzyce KN 109 szamotulski 0-2,5 187 Pniewy-Lipnica 2588 75 155 30 

Zajączkowo KN 227 szamotulski 0-2,5 187 Pniewy-Lipnica 2588 75 155 30 

Niedźwiedziny KN 347 wągrowiecki 0-2,5 196 Sława-Skoki 5836 123 228 29 

Niedźwiedziny KR KN 137 wągrowiecki 0-2,5 196 Sława-Skoki 5836 123 228 29 

Sławin KN 4 ostrowski 0-2,5 450 Kalisz-Wielowies 3972 83 36 25 

Ołobok III KN 23 ostrowski 0-2,5 450 Kalisz-Wielowies 3972 83 36 25 

Ołobok IV KN 6 ostrowski 0-2,5 450 Kalisz-Wielowies 3972 83 36 25 

Witrogoszcz KN 33 pilski 2,5-5 242 Gr. Woj.-Łobżenica 716 18 18 25 

Stobno V KN 24 kaliski 2,5-5 450 Kalisz-Wielowies 3972 83 36 25 

Stobno II KN 5 kaliski 2,5-5 450 Kalisz-Wielowies 3972 83 36 25 

Rososzyca III KN 4 ostrowski 2,5-5 450 Kalisz-Wielowies 3972 83 36 25 

Studzianna KN 180 gostyński 2,5-5 437 Dolsk-Koszkowo 2624 108 115 23 

Lipówka JG KN 8 śremski 2,5-5 437 Dolsk-Koszkowo 2624 108 115 23 
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5.4. Transport surowców skalnych w oparciu o analizy przestrzenne  

  

  Chcąc przedstawić wielkości ruchu drogowego generowanego przez 

transport surowców skalnych w województwie wielkopolskim (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.  

Wyniki analiz przedstawiono na rysunku 5.9, na którym wyraźnie widać, 

że przestrzenne rozmieszczenie złóż piaskowo żwirowych jest w stanie 

pokryć popyt lokalny całego województwa (nie brano pod uwagę zasobów 

oraz zużycia kruszyw naturalnych). 

Następnie obliczono średnie dobowe wydobycie w poszczególnych 

zakładach górniczych, dzieląc roczną produkcję przez liczbę dni roboczych 

w danym okresie. Przyjmując 28 Mg 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 

określono koncentrację źródeł strumieni transportowych w przestrzeni 

województwa. Zgodnie z założeniami strumienie transportowe były 

określane wyłącznie przy pomocy transportu drogowego. Rezultaty analizy 

przedstawiono na rysunku 5.10 wraz z zaznaczeniem miejsc występowania 

zakładów górniczych . Analiza ta nie uwzględnia kursu powrotnego, tylko 

drogę od źródła do potencjalnego odbiorcy. Reasumując, największa liczba 

pojazdów ciężarowych występuje na drogach powiatów: poznańskiego, 

szamotulskiego, nowotomyskiego, tureckiego oraz międzychodzkiego. 

  Porównując wielkości natężenia ruchu  na drogach wojewódzkich wg 

GPR 2010, a wielkościami wygenerowanymi poprzez zastosowanie narzędzi 

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

ciężkich służących do przewozu surowców skalnych. Wyniki takiej analizy 

przedstawiono na rysunku 5.11, na tle wytypowanego obszaru, jako 

najbardziej obciążonego transportem surowców skalnych. 

 



 
 

 
 

 

Rys. 5.9 Ekwidystanty od złóż kruszyw naturalnych 



 
 

 
 

 

Rys. 5.10 Gęstość dróg obciążonych transportem kruszyw naturalnych 
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Na wytypowanym terenie możliwe było odnalezienie dróg potencjalnie 

obciążonych transportem i sprawdzenie czy występują one w GPR 2010. 

Odnalezione drogi to:  

nr 178 – odcinki drogi: w m. Czarnków i w m. Oborniki,  

nr 182 – odcinek drogi w m. Czarnków,  

nr 184 – odcinki drogi: w m. Szamotuły, Pamiątkowo – Przeźmierowo, 

nr 196 – odcinek drogi Poznań - Murowana Goślina, 

nr 260 – odcinek drogi w m. Gniezno, 

nr 306 – odcinek drogi Buk (obwodnica). 

 

 Dodatkowo wyznaczono ekwidystantę o promieniu 5 km od 

zakładów górniczych w celu wytypowanie dróg leżących w zasięgu kopalni, 

którymi potencjalnie możliwy byłby wywóz kruszyw żwirowo-piaskowych. 

Na rysunku 5.11 przedstawiono wytypowane odcinki dróg, (krajowe i 

wojewódzkie) które mogą być najbardziej narażone na degradację, ze 

względu na transport surowców. Kolorem zielonym przedstawione odcinki 

dróg krajowych a niebieskim odcinki dróg wojewódzkich obciążone 

transportem kopalin. Jednak najbardziej obciążone są drogi powiatowe lub 

gminne, które umożliwiają dojazd do dróg krajowych oraz wojewódzkich. 

Ze względu na ich ilość w okolicach zakładów górniczych na mapie ich nie 

przedstawiono, jednak planuje się uściślenie tego tematu poprzez 

wytypowanie głównych tras dojazdowych do dróg krajowych i 

wojewódzkich. 

 

Wszystkie zaprezentowane wyniki przedstawiają jedynie ogólną 

sytuację natężenia dróg transportem kruszyw, dokładniejsze analizy są 

ograniczone ze względu na brak możliwości ilościowego porównania 

wielkości transportu.  

 Pozostałe surowce skalne województwa wielkopolskiego nie 

wpływają znacząco na zmianę natężenia na drogach, jednak powinny być 

uwzględniane w późniejszych analizach. 

 



 
 

 
 

 

Rys. 5.11 Odcinki dróg najbardziej obciążone transportem drogowym
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6. Pokrycie zapotrzebowania na surowce skalne względem inwestycji 

 

6.1. Produkcja surowców skalnych w regionie wielkopolskim 

 

Struktura zasobowa województwa wielkopolskiego nie odbiega 

kształtem od innych regionów Polski, prezentując największy udział złóż 

kruszyw naturalnych, które stanowią ponad 97% jej wielkości (tab. 6.2). 

Drugą pod względem wielkości zasobu kopaliną są surowce ilaste ceramiki 

budowlanej, zlokalizowane w 105 złożach, o oszacowanej wielkości 

zasobów przemysłowych równej 17 474 tys. Mg.  Eksploatacja 88 tys. Mg 

rocznie tej kopaliny stanowi jednak niewielki procent całkowitej produkcji 

regionu (0,7%). Województwo wielkopolskie posiada również niewielkie 

zasoby piasków kwarcowych (5,6 mln Mg), których łączna produkcja 

wynosi 158 tys. Mg rocznie. Pod względem produktywności powiatów 

województwa wielkopolskiego, zdecydowanie przoduje powiat poznański, 

na terenie którego realizuje się ponad 30% produkcji górniczej, a łączna 

wielkość zasobów przemysłowych wynosi ponad 34 mln Mg (tab. 6.1). 

Bardziej zasobnym w surowce skalne jest tylko powiat turecki (ponad 53 

mln Mg), jednak poziom wydobycia jest zdecydowanie mniejszy i wynosi 

niewiele ponad 5% całkowitej produkcji województwa. 

Pod względem atrakcyjności oferowanych kopalin, województwo 

wielkopolskie stanowi ważny krajowy ośrodek dostarczający piaski 

kwarcowe. Przede wszystkim piasek wykorzystywany do produkcji betonów 

komórkowych, stanowi górniczy potencjał regionu, z uwagi na rzadkość 

jego występowania. Województwo wielkopolskie stanowi drugi co do 

wielkości ośrodek dostarczający tę kopalinę, w kraju. Również eksploatacja 

piasków kwarcowych do produkcji cegły wapienno – piaskowej decyduje o 

przemysłowej atrakcyjności regionu. Wielkość produkcji tej kopaliny stawia 

województwo wielkopolskie w ścisłej czołówce na terenie Polski. 
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Tab. 6.1 Struktura lokalizacyjna produkcji i zasobów kopalin z podziałem na 

powiaty (18) 

Powiat 

Wydobycie  

2010 

Zasoby 

przemysłowe 

2010 

Zasoby 

geologiczne 

2010 

Ilość 

złóż 
% 

poznański 4179 34058 95920 95 33,11 

gnieźnieński 854 18850 35921 52 6,77 

nowotomyski 789 21860 45798 29 6,25 

szamotulski 759 6983 26735 30 6,01 

turecki 680 53797 86987 56 5,39 

wągrowiecki 505 13477 37074 23 4,00 

czarnkowsko-

trzcianecki 
410 21223 72820 65 3,25 

śremski 388 5490 22273 41 3,07 

międzychodzki 344 21099 51902 24 2,73 

koniński 295 12897 67568 56 2,34 

kościański 271 5026 20004 21 2,15 

ostrowski 255 774 12935 65 2,02 

jarociński 254 5837 17448 33 2,01 

średzki 236 15323 23237 37 1,87 

leszczyński 235 1345 28074 43 1,86 

pilski 233 10331 42481 40 1,85 

wolsztyński 226 6601 29644 22 1,79 

złotowski 192 1338 17121 22 1,52 

kaliski 192 2126 18193 24 1,52 

kolski 188 14893 30745 32 1,49 

gostyński, 

śremski 
180 2083 4316 1 1,43 

ostrzeszowski 176 104 8696 34 1,39 

kępiński 167 617 10863 35 1,32 

gostyński 117 2020 8282 18 0,93 

słupecki 95 3422 13296 15 0,75 

wrzesiński 87 893 11056 24 0,69 

obornicki 84 1019 37529 25 0,67 

grodziski 70 6822 11272 12 0,55 

rawicki 70 1406 7901 31 0,55 

pleszewski 44 551 11246 13 0,35 

m. Poznań 30 21 3007 5 0,24 

krotoszyński 14 4805 6671 11 0,11 

m. Kalisz 2 36 3530 4 0,02 

chodzieski 0 260 4218 5 0,00 

wałecki 0 0 12402 1 0,00 

m. Leszno 0 0 31342 1 0,00 
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Tab. 6.2 Struktura zasobowa surowców skalnych w województwie 

wielkopolskim (18) 

Kopalina 
Wydobycie 

2010 

Zasoby 

przemysłowe 

2010 

Zasoby 

geologiczne 

2010 

Ilość 

złóż 
% 

gipsy i anhydryty 0 0 7683 1 0,00 

piaski formierskie 0 0 13070 1 0,00 

piaski kwarcowe d/p 

betonów komórkowych 
70 3609 10506 4 0,55 

piaski kwarcowe d/p 

cegły wap-piaskowej 
88 2049 17939 6 0,70 

surowce ilaste ceramiki 

budowlanej 
85 17474 115698 105 0,67 

surowce szklarskie 48 7610 7940 2 0,38 

kruszywa naturalne 12330 266645 795671 926 97,69 

 

 

6.2. Popyt lokalny w województwie wielkopolskim 

 

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.  
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6.2.1. Budownictwo kubaturowe 

 

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w województwie 

wielkopolskim w roku 2010 oddano do użytku budynki o łącznej kubaturze 

12,4 mln m3 (tab. 6.3), co bezpośrednio określa wielkość zapotrzebowania 

na surowce skalne, wykorzystywane w procesie budowy (m. in. piaski 

kwarcowe, wapienie i margle). Wielkość ta stanowi trzeci co do wielkości 

wynik w Polsce, czyniąc województwo wielkopolskie istotnym ośrodkiem 

generowania popytu. 

 

Tab. 6.3 Kubatura budynków oddanych do eksploatacji w 2010 roku 

 w województwach Polski 

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 

 

Analizując istniejące w województwach drogi publiczne, dzięki 

informacjom statystycznym, można łatwo określić ich roczny 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. 

 

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 
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bardziej szczegółowych informacji na temat lokalizacji poszczególnych 

inwestycji budowlanych, do analizy wykorzystano najmniejszą dostępną 

jednostkę terytorialną, jaką jest powiat (tab. 6.4).  

Tab. 6.4 Kubatura budynków oddanych do eksploatacji w 2010 roku w 

powiatach województwa wielkopolskiego [X] 

Powiat Kubatura budynków 2010 [m3] 

Poznań 10 

Kalisz 110 

Leszno 177 

Konin 330 

wolsztyński 4415 

obornicki 6699 

średzki 6799 

pleszewski 9299 

poznański 9804 

jarociński 11097 

śremski 11212 

kępiński 12035 

międzychodzki 12106 

wągrowiecki 13920 

kaliski 14824 

ostrzeszowski 14874 

leszczyński 15403 

chodzieski 15798 

wrzesiński 16466 

słupecki 16904 

kościański 17267 

ostrowski 17539 

rawicki 18789 

grodziski 19387 

czarnkowsko-trzcianecki 19466 

nowotomyski 20120 

krotoszyński 20548 

szamotulski 21276 

gostyński 25102 

złotowski 25837 

turecki 26512 

gnieźnieński 28446 

pilski 28725 

koniński 33692 

kolski 35000 

Poziom zrealizowanych inwestycji, według danych zawartych w Banku 

Danych Lokalnych GUS, na terenie województwa wielkopolskiego 
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największy był na terenach powiatów: kolskiego, konińskiego i  pilskiego. 

Wśród wymienionych powiatów największe wielkości całkowitej kubatury 

odnotowano w gminach Przedecz, Olszówka i Łobżenica (tab. 6.5). 

 

Tab. 6.5 Gminy o największej wielkości kubatury całkowitej budynków 

oddanych w 2010 r. w województwie wielkopolskim [X] 

Kubatura budynków 2010 [m3] 

powiat  Gmina 1  Gmina 2  Gmina 3  

pilski 
Łobżenica 

3576 

Ujście 

3400 

Wysoka 

3258 

koniński 
Kleczew 

3180 

Wilczyn 

2844 

Rychwał 

2827 

kolski 
Przedecz 

3633 

Olszówka 

3528 

Dąbie 

3504 

 

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 (Poznań), natomiast miejsca o dużej kubaturze 

umieszczone są względem nich peryferyjnie i nie wykazują żadnej 

widocznej zależności. 

 

Analizując roczną zmienność rozmieszczenia i wielkości popytu w 

regionie wielkopolskim, 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 nowo powstałych 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. 
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Rys. 6.1 Mapa wielkości budownictwa kubaturowego w poszczególnych 

gminach województwa wielkopolskiego [X] 

 

Tab. 6.6 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] 

Rokoniewice 759 Roztarzewo 4 

Ujście 900 Ujście Noteckie II 21 

Kamieniec 1659 Nietążkowo 5 

 

W tabeli 6.6 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 
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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 Ujście Noteckie II i Nietążkowo 

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 popytu na surowce skalne w województwach Polski  

 

6.2.2. Drogi publiczne 

 

Analizując istniejące w województwach drogi publiczne, dzięki 

informacjom statystycznym, można łatwo określić ich roczny 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 wielkopolskim między rokiem 2009 i 2010 sieć 

drogowa rozwinęła się bardzo nieznacznie, odnotowując przyrost długości 

zaledwie o 193,4 km (0,5%) co plasuje województwo na 3 od końca miejscu 

w skali kraju. 
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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 

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

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

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

 łódzkie 24160,5 25556,1 1395,6 5,8 

 warmińsko-mazurskie 21328,3 22569,0 1240,7 5,8 

 kujawsko-pomorskie 25350,4 26480,8 1130,4 4,5 

dolnośląskie 22429,0 23468,0 1039,0 4,6 

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

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

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

 śląskie 25285,1 25683,8 398,7 1,6 

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

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

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

 

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. W tabeli 6.7 

przedstawiono roczną zmianę wielkości sieci dróg lokalnych, określając w 

ten sposób ilość zrealizowanych inwestycji drogowych. Porównanie tych 

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.  
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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] 

nowotomyski 41 Chmielinko II 

Grońsko 

169 

71 

ostrzeszowski 33 Rogaszyce 65 

turecki 86 Tarnowa 41 

kolski 80 Majdany-VIII 33 

 

Zestawienie przypadków, w których rozrost sieci dróg lokalnych idzie w 

parze ze wzrostem produkcji pobliskich zakładów górniczych pokazuje 

tabela 6.9. Widać, że jedynie w 4 powiatach odnotowano korelację 

pomiędzy rozbudową sieci dróg lokalnych oraz wzrostem wydobycia 

piasków i żwirów. 

Rozpatrując udział jaki mają kopalnie regionu wielkopolskiego 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 wielkopolskiego, z nałożeniem lokalizacji inwestycji 

drogowych. Powstałe opracowanie mapowe ukazuje wprost, iż wzrost 

wydobycia kruszyw naturalnych nastąpił w powiatach na terenie których,  

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

potwierdzają również liczby. Spośród 10 powiatów, przez które przebiegają 

odcinki nowo budowanych dróg ekspresowych, 3 z nich nie wykazują 

wzrostu wydobycia. W 5 powiatach stwierdzono niewielki wzrost poniżej 50 

tys. Mg, w 2 wzrost powyżej 50 tys. Mg (tab. 6.10). 
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Tab. 6.9 Zmiana poziomu wydobycia kruszyw naturalnych w powiatach 

przez które przechodzą inwestycje drogowe 

Powiat 

Wzrost 

wydobycia 

[tys. Mg] 

Inwestycje 

ostrzeszowski 91 S8 

poznański 77 S5, S11 

gnieźnieński 29 S5 

rawicki 12 S5, S11 

jarociński 11 S11 obwodnica Jarocina 

kępiński 11 S8 

leszczyński 5 S5 

kościański -7 S5 

średzki -25 S11 obwodnica Jarocina 

ostrowski -134 S11 BL 

 

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 6.11 widać, że największy wzrost 

dotyczy powiatów związanych z realizacją odcinków drogi ekspresowej S8, 

co niewątpliwie ma związek z jej długością. Generuje ona w województwie 

wielkopolskim wzrost wydobycia na poziomie 102 tys. Mg. Drugą co do 

wielkości inwestycją generującą wzrost wydobycia jest droga ekspresowa 

S5, która przechodząc przez tereny 5 powiatów, generuje wzrost produkcji 

na poziomie 71 tys. Mg rocznie. 

Tab. 6.10 Łączny wzrost wydobycia surowców skalnych w sąsiedztwie 

inwestycji drogowych 

Inwestycje 
Łączny wzrost wydobycia w 

powiatach [tys. Mg] 

S8 102 

S5 71 

S11 45 

S11 obwodnica Jarocina -14 

S11 BL -134 
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6.3. Popyt krajowy 

 

Nie ulega kwestii, że struktura transportu międzyregionalnego związana 

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 wielkopolskie. Jak już wspomniano, 

region ten jest niezbyt bogaty w kopaliny wykorzystywane w budownictwie, 

występują tutaj jedynie znaczące ilości piasków kwarcowych do produkcji 

betonów i cegieł oraz surowce ilaste. 

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. 



 
 

 
 

 

Rys. 6.3 Roczny poziom produkcji surowców skalnych w województwach [18] 
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Analizując funkcję jaką pełni województwo wielkopolskie 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.  

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 wielkopolskiego 

jest unikatowe w skali kraju. 

Transport surowców skalnych poza granice województwa jest niewielki. 

Ma to związek z ograniczonymi zasobami, jak również dużym popytem 

wewnętrznym. 
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Piaski kwarcowe do produkcji betonów komórkowych 

Z uwagi na sąsiedztwo województw dolnośląskiego oraz pomorskiego 

również oferujących piaski kwarcowe, wywóz kopaliny odbywa się przede 

wszystkim w kierunku wschodnim. Z uwagi na znaczny, lokalny poziom 

zapotrzebowania na piaski występujący w województwie wielkopolskim, 

wywożone są poza jego granice relatywnie niewielkie ilości produkcji 

całkowitej. Największe wielkości surowców trafiają do województwa 

śląskiego (2,3% produkcji) oraz do województwa mazowieckiego (1,5% 

produkcji), które pomimo występowania znacznej produkcji własnej, 

zmuszone są kupować kopalinę z innych regionów z uwagi na olbrzymi 

popyt. 

 

Piaski kwarcowe do produkcji cegły wapienno - piaskowej 

Z uwagi na fakt, iż województwo wielkopolskie legitymuje się trzecim 

co do wielkości poziomem wydobycia tej kopaliny w Polsce, jej wywóz 

skierowany jest niemal we wszystkich kierunkach i do większości 

województw. Transport nie odbywa się jedynie do regionów o znacznym 

poziomie produkcji piasków kwarcowych oraz relatywnie niewielkim ich 

zużyciu (na przykład województwo mazowieckie i warmińsko – mazurskie). 

Największe wielkości przewozów zlokalizowano na trasach do 

województwa śląskiego (1,5% produkcji), lubuskiego (0,8%) oraz 

pomorskiego (0,6%). 

 

Podsumowując, 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 

wielkopolskiego można zauważyć, że zaopatruje ono przede wszystkim 

województwa śląskie, podkarpackie, podlaskie oraz zachodnio – pomorskie. 

 

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 



 
 

78 
 

zaspokajają popyt generowany przez realizację inwestycji budowlanych i 

drogowych. 

Można zauważyć, że kopalinami zaspokajającymi w 100% 

zapotrzebowanie regionu są: 

- piaski kwarcowe do produkcji betonów komórkowych, 

- piaski kwarcowe do produkcji cegły wapienno-piaskowej. 

 

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 wielkopolskim 

Kopalina Bilans [%] 

piaski kwarcowe d/p betonów komórkowych 8,95 

piaski kwarcowe d/p cegły wap.-piaskowej 4,57 

surowce ilaste ceramiki budowlanej -5,72 

surowce szklarskie -7,30 

piaski formierskie -9,70 

wapienie i margle przem. cementowego -9,70 

gliny ceramiczne kamionkowe -9,70 

 

 

W zestawieniu (tab. 6.11) pokazano nadwyżki i niedobory 

poszczególnych kopalin, bazując na określonym przez ilość inwestycji 
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budowlanych poziomie zużycia. Komórki zaznaczone kolorem żółtym 

oznaczają kopaliny, których poziom wydobycia pozwala na zaspokojenie 

potrzeb lokalnych oraz przeznaczenie pozostałej części do sprzedaży poza 

granicami regionu. Kolorem fioletowym zaznaczono kopaliny, których 

poziom wydobycia nie wystarcza na zaspokojenie lokalnego popytu, a 

wartość liczbowa oznacza wielkość produkcji jaką 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. Należy jednak zwrócić 

uwagę na znaczne ilości kopalin, które zostały rozpoznane jednak ich 

eksploatacja nie jest realizowana. Surowce 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. Województwo 

wielkopolskie posiada udokumentowane złoża kopalin z rodzaju gipsów i 

anhydrytów, których zasoby geologiczne oszacowano na ponad 7,5 mln Mg 

oraz prawie dwukrotnie większą ilość (13 mln Mg) piasków formierskich. 

Eksploatacja tych kopalin umożliwiłaby wykorzystanie ich podczas obsługi 

bieżących lokalnych inwestycji, jednocześnie pozwalając na uniknięcie 

kosztownego procesu sprowadzania ich z pozostałych województw. 

 

Mając na uwadze wielkości dostaw surowców z regionu 

wielkopolskiego poza jego granice, możliwe jest określenie, jak spadek 

zapotrzebowania wpłynie na poszczególne, wywożone do danego 

województwa rodzaje kopalin. 

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 

odzwierciedlać 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 
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wielu wariantów zaspokajania zapotrzebowania, możliwości udziału 

poszczególnych kopalni w zaspokajaniu popytu są nieograniczone. 

 

Tab. 6.12 Zmiany wielkości popytu w województwach z zestawieniem 

kopalin wywożonych z województwa wielkopolskiego 

Województwo Zmiana wielkości 

popytu [%] 

Kopaliny wywożone z 

województwa wielkopolskiego 

lubuskie 75,9 PC 

zachodniopomorskie -23,1 PC, PB 

kujawsko-pomorskie -20,5 PB 

pomorskie -8,1 PC 

dolnośląskie -23,9 PC 

opolskie -10 PB 

śląskie -16,4 PC, PB 

łódzkie -25,6 PC 

małopolskie -24 - 

świętokrzyskie 23,5 PB 

podkarpackie 0,2 PC, PB 

warmińsko–mazurskie 3,1 - 

podlaskie 11,5 PC, PB 

mazowieckie -23,1 PB 

lubelskie -11 PC 

wielkopolskie -25,8 - 

 

Tab. 6.13 Wpływ zmiany zapotrzebowania na poziom produkcji zakładów 

górniczych regionu wielkopolskiego 

kopalina 

wielkopolskie 

teoretyczne 

zmniejszenie 

zapotrzebowania 

[%] 

zmniejszenie 

produkcji 

[%] 

PIASKI KWARCOWE D/P 

CEGŁY WAP.-PIASKOWEJ 
-5,30 -0,35 

PIASKI KWARCOWE D/P 

BETONÓW KOMÓRKOWYCH 
-7,92 0,31 

 

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 wielkopolskim (tab. 6.13). Z 

uwagi na niewielką ilość surowców unikatowych w skali kraju 
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wydobywanych w województwie wielkopolskim i poddanych analizie nie 

można stwierdzić, że zmienność zapotrzebowania determinuje wielkość 

produkcji. W przypadku piasków kwarcowych do produkcji cegły widać 

niewielki spadek produkcji wynikający ze zmniejszenia zapotrzebowania, 

jednak w przypadku piasków do produkcji betonów, już takiej korelacji nie 

ma. Można powiedzieć, że województwo wielkopolskie dostarcza zbyt małej 

ilości danych dla rozwiązania tak skomplikowanego zagadnienia. 

W tabeli 6.14 zebrano kopalnie, których wielkość produkcji zmieniła się 

zgodnie ze zmianą wielkości zapotrzebowania 

 

Zakładając, iż wynik powyższej analizy jest poprawny, wskazano 

kopalnie z regionu wielkopolskiego, które biorą udział w zaspokajaniu 

zapotrzebowania na poszczególne surowce skalne w skali kraju (tab. 6.14). 

 

Tab. 6.14 Zestawienie kopalni, których wielkość produkcji zmieniła się 

zgodnie ze zmianą wielkości zapotrzebowania 

Nazwa 

złoża 
Powiat Kopalina 

Wydobycie 

2009 

[tys. Mg] 

Wydobycie 

2010 

[tys. Mg] 

Zmiana 

wydobycia 

[tys. Mg] 

Zmiana 

wydobycia 

[%] 

Buczek 

Mały 
złotowski PC 13 7 -6 -46,1538 

Sienno wągrowiecki PC 38 21 -17 -44,7368 

Żabinko poznański PC 68 60 -8 -11,7647 

 

 

7. Działania strategiczne 

 

7.1. Prognoza wydobycia i zapotrzebowania kruszywa naturalnego 

i łamanego w regionie wielkopolskim na lata 2012-2020 

 

Podstawą do oszacowania przyszłego zapotrzebowania na kruszywa 

łamane i piaskowo-żwirowe na cele budownictwa infrastrukturalnego 

w województwie wielkopolskim jest przeanalizowanie planów (programów) 

dotyczących przyszłych inwestycji drogowych i kolejowych na szczeblu 

krajowym, regionalnym i lokalnym. 

Na podstawie „Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015” 

oraz późniejszych zmian w regionie wielkopolskim zaplanowane do budowy 

zostały następujące drogi krajowe: 
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Zadania priorytetowe, których realizacja może zostać rozpoczęta do 

2013 roku: 

 budowa drogi S-5 Żnin - Gniezno, odc. Mielno (węzeł 

Mielno) z węzłem - Gniezno (dk 5, węzeł Łubowo), 

 budowa drogi S-5 Poznań- Wrocław, odc. Poznań (A-2 węzeł 

"Głuchowo") - w. Kaczkowo, 

 budowa zachodniej obwodnicy Poznania w ciągu S11, odc. 

płn. Złotkowo-A2 (węzeł Głuchowo) etap II b, 

 budowa obwodnicy Ostrowa Wielkopolskiego w ciągu  

dk S-11, II etap, 

 budowa obwodnicy Koźmina Wielkopolskiego w ciągu dk 15, 

 przebudowa dk 2 na odc. Kościelec - Koło – Kłodawa, 

 wzmocnienie dk 15 na odc. Gniezno – Września. 

 

Zadania inwestycyjne, których realizacja rozpocznie się do 2013 roku: 

 budowa drogi S-5 Gniezno – Poznań (węzeł "Kleszczewo"), 

 budowa drogi S-5 Leszno (w. Kaczkowo) – Korzeńsko z 

węzłem - w. Korzeńsko z węzłem (koniec obw. m. Rawicz), 

 budowa drogi ekspresowej S8 Syców - Kępno -Wieruszów – 

Walichnowy, 

 budowa zachodniej obwodnicy Poznania w ciągu S11, odc. 

płn. Złotkowo-A2 (węzeł Głuchowo), etap I i IIa 

 budowa obwodnicy Ostrowa Wielkopolskiego w ciągu  

dk S-11, etap I. 

 

Zadania, których realizacja przewidywana jest po roku 2013: 

 budowa drogi S-5 Żnin - Gniezno, na odcinku Żnin - węzeł 

Mielno (bez węzła), 

 budowa drogi S-11 Kołobrzeg – Koszalin – Poznań  

(z wyjątkiem obwodnicy Poznania i Wyrzysk) – Ostrów 

Wlkp. (z wyjątkiem obwodnicy Ostrowa Wlkp. i Kępna) – 

Tarnowskie Góry – A-1, 

 budowa obwodnicy Kępna w ciągu S-11, 

 budowa obwodnicy Jarocina S-11, 

 budowa między – obwodnicowych odcinków drogi S-11 na 

trasie Kępno – Lubliniec. 
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Zapotrzebowanie surowców skalnych (łamanych i piaskowo-żwirowych) 

na drogi krajowe to tylko część materiałów potrzebnych do realizacji 

budowy i modernizacji dróg w Polsce. Dużym zapotrzebowaniem 

charakteryzują się też drogi samorządowe. Należy również pamiętać o 

liniach kolejowych, które szczególnie faworyzowane są przez administrację 

UE. 

Realizacja tych przedsięwzięć uzależniona jest od wielkości obecnie 

pozyskiwanych i wykorzystywanych środków oraz przyznawania Polsce 

nowych, w budżecie unijnym na lata 2014 -2020. Należy do tych danych 

podchodzić bardzo ostrożnie ze względu na rzeczywisty stan gospodarki 

krajów starej UE oraz spowolnienia gospodarek głównych płatników. 

Prognozę przyszłego wydobycia kruszywa piaskowo-żwirowego na lata 

2013-2020 w regionie wielkopolskim 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 wielkopolskiego w krajowej produkcji kruszywa naturalnego, 

który wyniósł około 6,4%. Podkreślić należy, iż wartość ta obarczona jest 

niewielkim błędem statystycznym, ponieważ roczny udział w całym 

analizowanym okresie plasował się na stosunkowo równym poziomie i 

wahał się w granicach 5,7 – 7,6%. 

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 wielkopolskim na lata 2013-2020 (rys. 7.1). 
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Rys. 7.1 Prognoza wydobcia kruszyw naturalnych do 2020 roku [7] 

 

Po gwałtownym spadku wydobycia w roku 2012, trend ten będzie 

kontynuowany i osiągnie swoje minimum w 2014 roku na poziomie  

12,2  mln Mg. Po tym okresie produkcja kruszywa w regionie nieznacznie 

wzrośnie oraz ustabilizuje na poziomi około 13 mln Mg. Możliwy jest 

również nieznaczny wzrost wydobycia po 2018 roku, na co wskazuje 

wykreślona linia trendu. 

 

Regionalny rozkład prognozowanego zapotrzebowania na kruszywo 

naturalne w przemyśle betonowym według przyjętych scenariuszy 

gospodarczych kraju jest zróżnicowany (rys. 7.2). Zależy on od wielu 
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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 wielkopolski wraz 

z łódzkim, Małopolską oraz Dolnym Śląskiem, należy do województw 

odgrywających ważną rolę w zapotrzebowaniu. 

 

Porównując prognozowane wartości z zużyciem z roku 2010 

wynoszącym 4,9 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 4,4 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 4,1 oraz 3,8 mln Mg i następnie nieznacznie 

wzrośnie, odpowiednio do 4,3 oraz 4,0 mln Mg. 

 

Zużycie kruszyw łamanych do produkcji betonów jest w województwie 

wielkopolskim stosunkowo duże, jednak i tak zdecydowana 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 1,0-1,2 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 wielkopolskie stanowi centralną część kraju gdzie 

krzyżują się 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 utrzymanie w 

najbliższym czasie znacznych nakładów inwestycyjnych na drogi w 

regionie, zużycie kruszyw łamanych będzie wynosić do roku 2015 średnio 

4,3 mln Mg, po czym bardzo nieznacznie spadnie osiągając w 2020 roku 4,2 

mln Mg. W scenariuszu umiarkowanym spadek zużycia jest bardziej 

zauważalny. W pierwszych latach prognozy zużycie może wynieść rocznie 

około 3,0 mln Mg, po czym spadnie do 2,3 mln Mg. Ewentualne 

spowolnienie gospodarcze w kraju bardzo dotkliwie odbije się na zużyciu 

kruszyw łamanych w całym kraju, również w rozpatrywanym 

województwie. Zużycie z 2,4 mln Mg w najbliższych latach, może spaść 

nawet do poziomu 1,2 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. Wielkopolskie z zapotrzebowaniem 

około 0,8 mln Mg na rok zajmie czwartą od końca 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. 
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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] 



 

 
 

 

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] 



 

90 
 

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 roczny 

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 wielkopolskim 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 wielkopolskim 

dla scenariusza prawdopodobnego. Modelowano kierunki i wielkość 

przewozów kruszywa do roku 2020. 

Scenariusz bazowy wskazuje największy poziom oddziaływania popytu 

w roku 2013, na złoże „Komorniki I”, stanowiące własność spółki 

„Kruszgeo”. Skupianie niemal 10% generowanego w województwie 

zapotrzebowania stawia wymienione złoże na pozycji lidera, i pozwala 

przypuszczać, iż w najbliższej przyszłości zakład nie będzie miał problemu 

ze znalezieniem zbytu na oferowany asortyment. Zajmowana pozycja, 

określa również doskonałe ulokowanie złoża w tworzącym się 

koniunkturalnym środowisku. Najmniejsze skupienie zapotrzebowania, 

wygenerowane zostało dla złoża „Kiełpinek”, które balansuje na granicy 

wielkości sprzedaży, i w przyszłości może być zmuszone do ograniczenia 

produkcji. Największe przestrzenne zróżnicowanie popytu odnotowuje złoże 

„Stara Dąbrowa I – Zachód”, które dzięki znacznej wielkości produkcji jest 

w stanie zaspokajać popyt zlokalizowany na terenach 82 gmin 

województwa. Sytuacja ta pozwala przypuszczać, iż bez względu na zmiany 

koniunktury, pozycja kopalni należącej również do spółki „Kruszgeo” jest  

ustabilizowana. 

 

Tab. 7.1 Statystyki scenariusza prawdopodobnego w roku 2013 

zasoby 

geologiczne

zasoby 

przemysłowe
wydobycie wystarczalność

7694 E Komorniki I 2020
KRUSZGEO Wielkopolskie 

Kopalnie Sp. z o.o.
1625 588 128 5

11765 T Kiełpinek 2028
Zakład Gospodarki 

Komunalnej Lipka
146 - - -

8843 E
Stara Dąbrowa I-

Zach.
2015

KRUSZGEO Wielkopolskie 

Kopalnie Sp. z o.o.
4615 4453 22 202

1354 E Kochowo 2014 POL-DRÓG PIŁA Sp. z o.o. 5556 1354 22 62

[Tys Mg] [Tys Mg] [Tys Mg/rok] [lata]

Numer 

syst.
Zagosp. Nazwa złoża

Wygaśnięcie 

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

wg scenariusza prawdopodobnego 

 

W drugim okresie rozpatrywanego scenariusza bazowego, pozycja 

lidera, wśród złóż skupiających największe oddziaływanie popytu, pozostaje 

bez zmian i zajmuje je złoże „Komorniki I” należące do spółki „Kruszgeo”. 

Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku złóż skupiających najmniejsze 

zapotrzebowanie. Najgorszy wynik ponownie określony został dla złoża 

„Kiełpinek”. Wskazany poziom zapotrzebowania oddziałującego na to złoże 

zmniejszył się w stosunku do okresu poprzedzającego o 0,01%. Imponujący, 

ponad 400% wzrost wygenerowanego oddziaływania popytu odnotowało 

złoże „Rusko-M”. Fakt ten ma związek przede wszystkim z odległością od 

linii kolejowej, która w ramach projektu „Modernizacja linii kolejowej E 59 

na odcinku Poznań - Szczecin – Świnoujście” może generować znaczne 

zapotrzebowanie na kruszywa. Łącznie dla rozpatrywanego okresu 

odnotowano zmniejszenie oddziaływania zapotrzebowania w przypadku 226 

złóż surowców skalnych oraz zwiększenie w przypadku 63 złóż, w tym dla 

12 złóż, ponad dwukrotne. 
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Tab. 7.2 Statystyki scenariusza prawdopodobnego w roku 2015 

zasoby 

geologiczne

zasoby 

przemysłowe
wydobycie wystarczalność

7694 E Komorniki I 2020
KRUSZGEO Wielkopolskie 

Kopalnie Sp. z o.o.
1625 588 128 5

11765 T Kiełpinek 2028
Zakład Gospodarki 

Komunalnej Lipka
146 - - -

12088 T Jaźwiny 2019 brak danych 286 - - -

8843 E
Stara Dąbrowa I-

Zach.
2015

KRUSZGEO Wielkopolskie 

Kopalnie Sp. z o.o.
4615 4453 22 202

1354 E Kochowo 2014 POL-DRÓG PIŁA Sp. z o.o. 5556 1354 22 62

11526 E Niedźwiedziny KR 2030 brak danych 1178 902 425 2

3746 E Grońsko brak danych brak danych 222 65 8 8

7161 E Rosko-M 2022

Zakład Usługowy Prac 

Ziemnych;  Marcinkowski 

Robert

180 159 10 16

[Tys Mg] [Tys Mg] [Tys Mg/rok] [lata]

Numer 

syst.
Zagosp. Nazwa złoża

Wygaśnięcie 

koncesji
Użytkownik

 
 

 

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

wg scenariusza prawdopodobnego 

 

Rok 2017 rozpatrywanego scenariusza prawdopodobnego nie przynosi 

zmiany w stosunku do złoża odnotowującego największe oddziaływanie 

popytu, i jest nim w dalszym ciągu złoże „Komorniki II”. Najgorszą pozycję 

zajmuje w dalszym ciągu złoże „Kłąbinek”, z zapotrzebowaniem 
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pozostającym na nie zmienionym poziomie. Największy wzrost 

oddziaływania popytu, nie jest tak spektakularny, jak w przypadku roku 

2015, i wynosząc niewiele ponad 150% oddziaływania dotychczasowego, 

opisuje złoże Jaźwiny III, charakteryzujące się produkcją na poziomie  

308 tys. Mg rocznie. Fakt odnotowanego wzrostu wiąże się przede 

wszystkim z realizacją obwodnicy Ostrowa Wielkopolskiego stanowiącej 

element budowy drogi ekspresowej S11. Rozpatrywany okres charakteryzuje 

się większą niż poprzedni stabilizacją w zakresie zmienności oddziaływania 

zapotrzebowania na złoża. Zmniejszenie jak i zwiększenie oddziaływania 

dotyczy zbliżonej liczby złóż, wynoszącej odpowiednio 133 i 156. 

 

 

 
 

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

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

zasoby 

geologiczne

zasoby 

przemysłowe
wydobycie wystarczalność

7694 E Komorniki I 2020
KRUSZGEO Wielkopolskie 

Kopalnie Sp. z o.o.
1625 588 128 5

11765 T Kiełpinek 2028
Zakład Gospodarki 

Komunalnej Lipka
146 - - -

8843 E
Stara Dąbrowa I-

Zach.
2015

KRUSZGEO Wielkopolskie 

Kopalnie Sp. z o.o.
4615 4453 22 202

1354 E Kochowo 2014 POL-DRÓG PIŁA Sp. z o.o. 5556 1354 22 62

6188 E Klempicz dz.341 brak danych brak danych 2374 2374 146 16

14336 E Jaźwiny III 2021 Stanisław Broniecki 308 - 3 -

11801 E Swoboda - 2 2019 brak danych 249 - - -

[Tys Mg] [Tys Mg] [Tys Mg/rok] [lata]

Numer 

syst.
Zagosp. Nazwa złoża

Wygaśnięcie 

koncesji
Użytkownik

 

W ostatnim okresie rozpatrywanego scenariusza bazowego w dalszym 

ciągu złoże „Komorniki I” jako miejscem skupiającym największe 

zapotrzebowanie na kruszywa. Pozycja ostatnia również pozostaje bez 

zmian, jednak poziom oddziaływania popytu na złoże „Kiełpinek” jest 

ponad dwukrotnie wyższy niż w poprzednim okresie. Rok 2020 w świetle 

opisywanej analizy, jest rokiem przynoszącym największe pozytywne 

zmiany koniunkturalne w opisywanym scenariuszu prawdopodobnym. 

Zwiększenie oddziaływania zapotrzebowania zarejestrowano w przypadku 

80 złóż surowców skalnych, w tym dla 53 złóż było to zwiększenie 

dwukrotne. Rekordowe, siedmiokrotne zainteresowanie surowcem 

odnotowano w przypadku złoża „Józefowo MG”, charakteryzujące się 

wydobyciem na poziomie 122 tys. Mg rocznie. Wzrost ten może tłumaczyć 

fakt bliskiego sąsiedztwa przebiegu linii kolejowej, której gruntowna 

przebudowa planowana jest w ramach realizacji inwestycji „Modernizacja 

korytarza kolejowego nr II (E 20 i CE 20)”. Planowane prace dotyczą m.in.  

przebudowy nawierzchni i podtorza, co wpłynie znacznie na poziom 

zapotrzebowania na kruszywa w rejonie. 

Tab. 7.4 Statystyki scenariusza prawdopodobnego w roku 2020 

zasoby 

geologiczne

zasoby 

przemysłowe
wydobycie wystarczalność

7694 E Komorniki I 2020
KRUSZGEO Wielkopolskie 

Kopalnie Sp. z o.o.
1625 588 128 5

11765 T Kiełpinek 2028
Zakład Gospodarki 

Komunalnej Lipka
146 - - -

8843 E
Stara Dąbrowa I-

Zach.
2015

KRUSZGEO Wielkopolskie 

Kopalnie Sp. z o.o.
4615 4453 22 202

1354 E Kochowo 2014 POL-DRÓG PIŁA Sp. z o.o. 5556 1354 22 62

9177 E Józefowo MG 2020
Marian Gmiąt;Zakład 

Usługowo-Transportowy
122 - 19 -

11969 E Luciny 2019
Piotr Michałowski;"Żwir-Kop" 

Handel-Usługi
1192 1192 180 7

1595 E Zajączkowo 2020
"KRUSZGEO" Wielkopolskie 

Kopalnie Sp. z o.o.
7800 822 294 3

[Tys Mg] [Tys Mg] [Tys Mg/rok] [lata]

Numer 

syst.
Zagosp. Nazwa złoża

Wygaśnięcie 

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

wg scenariusza prawdopodobnego 

 

Scenariusz prawdopodobny, stanowiący wariant bazowy dla porównań 

ze scenariuszem optymistycznym i pesymistycznym pokazuje, iż w 

początkowym okresie analizy łączna wielkość wywozu surowców z obszaru 

województwa wynosić będzie około 9,5% transportu całkowitego. Zauważyć 

należy, iż zdecydowana większość przewozu dotyczy piasków kwarcowych 

do produkcji betonów komórkowych na teren województwa śląskiego i 

wynosi ok. 7%. Pozostałą część stanowi piasek kwarcowy do produkcji 

cegły wapienno piaskowej i wywożony jest na teren województwa 

dolnośląskiego. Oddziaływanie całkowitego popytu, generowanego przez 

wszystkie województwa w Polsce, w stosunku do wielkopolskich złóż 

kopalin, wynosi w analizowanym okresie średnio 22% popytu krajowego. 

Rok 2015 analizowanego scenariusza, przynosi niewielkie zmiany 

pokazując, iż ogólna wielkość wywozu zwiększa się o około 5% i jest w 

znacznej mierze powodowana niemal 10% wzrostem wywozu kopaliny 

transportowanej na Dolny Śląsk. Średni poziom oddziaływania popytu 

krajowego w opisywanym okresie nie zmienił się znacznie, a różnica wynosi 

ok. 0,1%, jednak na odnotowanie zasługuje fakt ponad 60% wzrostu 
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zainteresowania piaskami do produkcji betonów komórkowych, 

generowanego przez województwo małopolskie. 

Kolejny analizowany okres nie przynosi znaczących zmian, pokazując 

nieznaczny spadek ogólnej wielkości transportu, wynoszącej ok 0,5%, co 

stanowi wartość mieszczącą się w granicy błędu obliczeń. Struktura 

oddziaływania popytu krajowego zmieniła się w przypadku zapotrzebowania 

na piaski do produkcji cegły wapienno – piaskowej, co powodowane jest 7% 

zmniejszeniem popytu ze strony województwa małopolskiego. 

Ostatni badany okres przynosi niewielkie 3% zmiany w całkowitej 

wielkości wywozu, generowanej przede wszystkim przez dający się 

zauważyć spadek transportu piasków do produkcji cegły wapienno - 

piaskowej, którego wartość obniżyła się w stosunku do okresu poprzedniego 

o ok 5,5%. Całkowity popyt na wydobywane kopaliny nieznacznie się 

zmniejszył, przy czym w przypadku zapotrzebowania na piaski do produkcji 

cegły wapienno – piaskowej generowanego przez województwo lubuskie, 

jego poziom zmniejszył się o niemal 47%. 

 

Pierwszy badany okres scenariusza optymistycznego przynosi 

najbardziej widoczną zmianę w kształtowaniu zapotrzebowania na kopaliny 

wydobywane w województwie wielkopolskim. W przypadku roku 2013 

liczba województw wpływających na poziom zapotrzebowania na surowce 

szklarskie, jest największa dla wszystkich analizowanych okresów i wynosi 

aż siedem. Tylko w opisywanym roku 2013, przestrzenne rozmieszczenie 

zapotrzebowania, zmusza województwo podkarpackie do poszukiwania 

wskazanego surowca na terenie województwa wielkopolskiego, co ma 

związek z zakładanym poziomem rozwoju budownictwa kubaturowego. 

Scenariusz optymistyczny nie przynosi widocznych zmian związanych z 

wielkością wywożonych surowców poza granice województwa. W roku 

2015 odnotowano nieznaczny 1% wzrost wywozu obydwu rodzajów 

eksploatowanych kopalin, natomiast następne lata, względem scenariusza 

bazowego, przynoszą systematyczne spadki wielkości mas przewozowych. 

W roku 2017 wynosi ona ok. 1,5% dla obu rodzajów kopalin, natomiast rok 

2020 odznacza się spadkiem większym, wynoszącym odpowiednio 3% dla 

piasków kwarcowych do produkcji betonów komórkowych i niemal 6% dla 

piasków kwarcowych do produkcji cegły wapienno – piaskowej. Opisując 

scenariusz optymistyczny należy zwrócić uwagę na różnice w kształtowaniu 

się zapotrzebowania generowanego przez pozostałe województwa. 

Analizując wszystkie okresy opisywanego scenariusza zmienność 

zainteresowania wydobywanymi kopalinami była analogiczna w stosunku do 
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scenariusza bazowego, co może jedynie potwierdzać możliwość wystąpienia 

takiej ewentualności. 

Scenariusz pesymistyczny, w przypadku województwa wielkopolskiego 

również nie pokazuje istotnych zmian w kształtowaniu się 

międzyregionalnego przewozu kruszyw. Porównanie wyników każdego z 

okresów opisywanego scenariusza pesymistycznego zarówno z okresem 

analogicznym jak i z okresem poprzedzającym scenariusza bazowego 

pokazuje dokładnie takie same tendencje, ze zmianami wartości na poziomie 

0,5%. Fakt ten może prowokować twierdzenie, iż produkcja surowców 

skalnych na skalę krajową, w przypadku województwa wielkopolskiego 

odznacza się wysoka stabilnością i  wykazuje odporność na kształtowanie 

się ogólnych zmian koniunkturalnych w skali kraju. Przypuszczenie to 

można tłumaczyć poziomem udziału województwa w pokryciu 

zapotrzebowania krajowego oraz jego lokalizacją. 

 

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 wielkopolskiego, 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. 
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Inwestycja drogowa S5 - odcinek południowy 

 

Pierwszą szczegółowo rozpatrywaną inwestycją drogowa jest 

południowy odcinek drogi ekspresowej S5, którego łączna długość wynosić 

będzie 104 km. Będzie on biegł od granicy województwa wielkopolskiego z 

dolnośląskim do Węzła Głuchowo. Przygotowywany obecnie odcinek 

składać się będzie z 4 następujących fragmentów drogi: 

 Granica województwa wielkopolskiego - Węzeł Kaczkowo, 

 Węzeł Kaczkowo - Leszno - Węzeł Radomicko, 

 Węzeł Radomicko - Kościan - Węzeł Wronczyn, 

 Węzeł Wronczyn - Węzeł Głuchowo. 

 

W obrębie planowanego obiektu drogowego znajduje się 15 punktów 

odbioru kruszywa, z czego 3 leżą w odległości mniejszej niż 5 km, 4 na 

dystansie od 5 do 10 km i 8 pomiędzy 10 a 15 km. Średnia odległości tych 

punktów od planowanej drogi S5 w linii prostej wynosi 9292,2 m zaś droga 

dojazdu 12149,5 m. Rozmieszczenie przestrzenne tych stacji oraz 

podstawowe dane techniczno-eksploatacyjne przedstawiono na rysunku 7.12 

i w tabeli 7.5. 

Odległości punktów rozładunkowych od inwestycji drogowej 

"S5-odcinek południowy"
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Rys. 7.11 Odległości punktów rozładunkowych od inwestycji drogowej  

S5-odcinek południowy 
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Rys. 7.12 Rozmieszczenie punktów odbioru kruszywa oraz ich trasy 

dojazdowe do inwestycji drogowej S5 - odcinek południowy (zdjęcie 

satelitarne [II]) 



 

 
 

Tab. 7.5 Parametry techniczno-eksploatacyjne oraz odległości stacji odbioru kruszywa od południowego odcinka drogi S5 

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] 

Czempiń kościański 
2-torowa 

zelektryfikowana 
271 500 1 1 7433,3 5804,3 1629,0 

Kościan kościański 
2-torowa 

zelektryfikowana 
366 330 2 1 2881,5 2537,7 343,9 

Leszno m. Leszno 
2-torowa 

zelektryfikowana 
271 588 1 1 4651,0 3428,3 1222,7 

Luboń k. 

Poznania 
poznański 

2-torowa 

zelektryfikowana 
271 210 5 1 11784,4 9027,9 2756,4 

Mosina poznański 
2-torowa 

zelektryfikowana 
271 200 1 1 12092,1 10897,7 1194,4 

Palędzie poznański 
2-torowa 

zelektryfikowana 
3 600 2 2 7306,9 2716,8 4590,1 

Poznań 

Górczyn 
m. Poznań 

2-torowa 

zelektryfikowana 
3 220 1 1 9927,6 8619,0 1308,7 
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Z analizy danych na rysunku 7.11 oraz w tabeli 7.5 wynika, iż obiektem 

o najkrótszej trasie dojazdu do budowanego odcinka drogi jest stacja w 

miejscowości Kościan. Wynosi ona 2881,5 m. Natomiast najdalej położona 

jest stacja Mosina. Droga z tego miejsca wynosi aż 12092,1 m i w stosunku 

do odległości w linii prostej jest prawie o 31% dłuższa. 

 

Inwestycja drogowa S5 - odcinek południowy 

 

Kolejną szczegółowo rozpatrywaną inwestycją drogową jest północny 

odcinek drogi ekspresowej S5, którego łączna długość wynosić będzie około 

52,9 km. Będzie on biegł od Węzła Kleszczewo do granicy województwa 

wielkopolskiego z kujawsko-pomorskim. Przygotowywany obecnie odcinek 

składać się będzie z 3 następujących fragmentów drogi: 

 Odcinek I Wschodniej Obwodnicy Poznania (od Węzła Kleszczewo), 

 Odcinek II Wschodniej Obwodnicy Poznania (do Węzła Czachurki), 

 Węzeł Czachurki - Granica województwa wielkopolskiego. 

 

W obrębie planowanego obiektu drogowego znajduje się 13 punktów 

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

dystansie od 5 do 10 km i 6 pomiędzy 10-15 km. Średnia odległość tych 

punktów od planowanej drogi S5 w linii prostej wynosi 8881,1 m zaś droga 

dojazdu 11514,4 m. Rozmieszczenie przestrzenne tych stacji oraz 

podstawowe dane techniczno-eksploatacyjne przedstawiono na rysunku 7.13 

i w tabeli 7.6. 

 

Z analizy danych na rysunku 7.14 oraz w tabeli 7.6 wynika, iż obiektem 

o najkrótszej trasie dojazdu do budowanego odcinka drogi jest stacja w 

miejscowości Kostrzyn Wielkopolski (2069,6 m). Najdalej oddalony 

natomiast punkt rozładunkowy znajduje się  w Środzie Wielkopolskiej. Jego 

droga dojazdowa wynosi aż 18587,5 m i w stosunku do odległości w linii 

prostej jest o ponad 22% dłuższa. 
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Rys. 7.13 Rozmieszczenie punktów odbioru kruszywa oraz ich trasy 

dojazdowe do inwestycji drogowej S5 - odcinek północny (zdjęcie satelitarne 

[II]) 

Odległości punktów rozładunkowych od inwestycji drogowej 
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Rys. 7.14 Odległości punktów rozładunkowych od inwestycji drogowej  

S5 - odcinek północny 



 

 
 

Tab. 7.6 Parametry techniczno-eksploatacyjne oraz odległości stacji odbioru kruszywa od północnego odcinka drogi S5 

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] 

Gądki poznański 
2-torowa 

zelektryfikowana 
272 - - - 11909,3 5868 6041,3 

Gębarzewo gnieźnieński 
2-torowa 

zelektryfikowana 
281 - - - 10212,7 6017,4 4195,3 

Gniezno 

Winiary 
gnieźnieński 

1-torowa 

niezelektryfikowana 
281 500 2 1 2653,6 2019,9 633,7 

Kostrzyn 

Wielkopolski 
poznański 

2-torowa 

zelektryfikowana 
3 342 1 1 2069,6 1748,6 320,9 

Pobiedziska poznański 
2-torowa 

zelektryfikowana 
353 - - - 6973,9 6272,7 701,2 

Poznań 

Franowo 
m. Poznań 

2-torowa 

zelektryfikowana 
394 600 4 6 13258,7 11872,8 1385,9 

Poznań 

Krzesiny 
m. Poznań 

2-torowa 

zelektryfikowana 
272 - - - 14618,1 10793,5 3824,6 

Środa 

Wielkopolska 
średzki 

2-torowa 

zelektryfikowana 
272 - - - 18587,5 14888,7 3698,8 

Trzemeszno gnieźnieński 
2-torowa 

zelektryfikowana 
353 1855 3 1 17915,6 13524 4391,6 
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Inwestycja drogowa S11 - Zachodnia Obwodnica Poznania 

 

Kolejną szczegółowo rozpatrywaną inwestycją drogową jest Zachodnia 

Obwodnica Poznania, która stanowi część przyszłej drogi ekspresowej S11. 

Jej łączna długość wynosić będzie około 26,9 km. Jej zadanie polegać będzie 

na wyprowadzeniu ruchu tranzytowego północno-południowego z Poznania. 

Ze względu na funkcję, jaką będzie pełniła stanie się ona ważnym szlakiem 

komunikacyjnym na mapie Polski. Przygotowywany obecnie odcinek 

składać się będzie z 3 następujących fragmentów drogi: 

• Węzeł Głuchowo - Węzeł Swadzim (etap I), 

• Węzeł Swadzim - Węzeł Rokietnica (etap IIb), 

• Węzeł Rokietnica - Węzeł Złotkowo (etap IIa). 

 

 

Rys. 7.15 Rozmieszczenie punktów odbioru kruszywa oraz ich trasy 

dojazdowe do inwestycji drogowej S11 – Zachodnia Obwodnica Poznania 

(zdjęcie satelitarne [II]) 

 

W obrębie planowanego obiektu drogowego znajduje się 12 punktów 

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

cztery na dystansie od 5 do 10 km i 7 pomiędzy 10 a 15 km. Średnia 

odległość tych punktów od planowanej obwodnicy w linii prostej wynosi 

10448,8 m zaś droga dojazdu 13289,3 m. Rozmieszczenie przestrzenne 
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stacji oraz podstawowe dane techniczno-eksploatacyjne przedstawiono w 

tabeli 7.7 i na rysunku 7.15. 

 

Odległości punktów rozładunkowych od inwestycji drogowej 

"S11-Zachodnia Obwodnica Poznania"
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Rys. 7.16 Odległości punktów rozładunkowych od inwestycji drogowej  

S11 - Zachodnia Obwodnica Poznania 

 

Z analizy danych rysunku 7.16 oraz zawartych w tabeli 7.7 wynika, iż 

obiektem o najkrótszej trasie dojazdu do budowanego odcinka drogi jest 

stacja w miejscowości Palędzie. Wynosi ona 1589,6 m. Najgorszym 

natomiast punktem jest stacja Poznań Krzesiny. Droga dojazdowa z tego 

miejsca wynosi aż 20898,1 m i w stosunku do odległości w linii prostej jest 

o ponad 31% dłuższa. 

 



 

 
 

Tab. 7.7 Parametry techniczno-eksploatacyjne oraz odległości stacji odbioru kruszywa od Zachodniej Obwodnicy Poznania 

(droga S11) 

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] 

Luboń k. 

Poznania 
poznański 

2-torowa 

zelektryfikowana 
271 210 5 1 11784,4 8574,2 3210,2 

Mosina poznański 
2-torowa 

zelektryfikowana 
271 200 1 1 19303,9 13668,6 5635,3 

Oborniki 

Wielkopolskie 
obornicki 

1-torowa 

zelektryfikowana 
354 - - - 15051,4 14219,7 831,7 

Palędzie poznański 
2-torowa 

zelektryfikowana 
3 600 2 2 1589,6 1028,7 560,9 

Poznań 

Franowo 
m. Poznań 

2-torowa 

zelektryfikowana 
394 600 4 6 19354,8 14269,7 5085,1 

Poznań 

Główny 
m. Poznań 

2-torowa 

zelektryfikowana 
271,351,3 - - - 12424,1 10504,0 1920,0 

Poznań 

Górczyn 
m. Poznań 

2-torowa 

zelektryfikowana 
3 220 1 1 9556,4 7466,8 2089,6 

Poznań 

Krzesiny 
m. Poznań 

2-torowa 

zelektryfikowana 
272 - - - 20898,1 14358,0 6540,1 
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Inwestycja drogowa S11 - Obwodnica Jarocina 

 

Następną szczegółowo rozpatrywaną inwestycją drogową jest 

Obwodnica Jarocina. Jej długość wraz z łącznikiem do drogi krajowej nr 12 i 

15 wynosić będzie około 13 km. Stanowić ona będzie fragment przyszłej 

drogi ekspresowej S11. Głównym celem budowanego obiektu będzie 

zwiększenie bezpieczeństwa ruchu użytkowników drogi oraz mieszkańców 

miasta i przyległych wsi dzięki wyeliminowaniu ruchu tranzytowego z 

terenów zurbanizowanych. 

 

W obrębie planowanego obiektu drogowego znajdują się 4 punkty 

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

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

planowanej obwodnicy w linii prostej wynosi 4310,8 m zaś droga dojazdu 

5124,3 m. Rozmieszczenie przestrzenne tych stacji oraz podstawowe dane 

techniczno-eksploatacyjne przedstawiono w tabeli 7.8 i na rysunku 7.17. 

 

 

Rys. 7.17 Rozmieszczenie punktów odbioru kruszywa oraz ich trasy 

dojazdowe do inwestycji drogowej S11 – Obwodnica Jarocina (zdjęcie 

satelitarne [II]) 

 



 

 
 

 

 

 

 

Tab. 7.8 Parametry techniczno-eksploatacyjne oraz odległości stacji odbioru kruszywa od Obwodnicy Jarocina (droga S11) 

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] 

Brzostów 

Wielkopolski 
jarociński 

1-torowa 

niezelektryfikowana 
360 - - - 6249,9 5444,5 805,4 

Chocicza średzki 
2-torowa 

zelektryfikowana 
272 - - - 8576,3 6675,6 1900,8 

Jarocin jarociński 
2-torowa 

zelektryfikowana 
272 - - - 1789,3 1761,9 27,4 

Witaszyce jarociński 
2-torowa 

zelektryfikowana 
272 - - - 3881,6 3361,2 520,3 
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Rys. 7.18 Odległości punktów rozładunkowych od planowanej  

Obwodnicy Jarocina (droga S11) 

 

Z analizy rysunku 7.18 oraz danych znajdujących się w tabeli 7.8 

wynika, iż obiektem o najkrótszej trasie dojazdu do budowanego odcinka 

drogi jest stacja w miejscowości Jarocin. Wynosi ona 1789,3 m. Najgorszym 

natomiast punktem jest stacja w miejscowości Chocicza. Droga dojazdowa z 

tego miejsca wynosi aż 8576,3 m i w stosunku do odległości w linii prostej 

jest o ponad 22% dłuższa. 

 

Inwestycja drogowa S11 - Obwodnica Ostrowa Wielkopolskiego (etap II) 

 

Kolejną szczegółowo rozpatrywaną inwestycją drogową jest Obwodnica 

Ostrowa Wielkopolskiego, która będzie ciągiem drogi ekspresowej S11. 

Planowany fragment drogi będzie miał długość 13,8 km i stanowić będzie 

kontynuację realizowanego odcinka w etapie I, który oddano do użytku w 

2009 roku. Obwodnica spowoduje praktyczne wyprowadzenie ruchu 

tranzytowego z miasta oraz usprawni podstawowy kierunek ruchu relacji 

Poznań - Ostrów Wielkopolski - Kalisz – Wrocław. 

 

 

W obrębie planowanego obiektu drogowego znajdują się 3 punkty 

odbioru kruszywa. Każdy z nich leży w innej strefie odległościowej. Średnia 
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odległość tych punktów od planowanej obwodnicy w linii prostej wynosi 

9377,1 m zaś droga dojazdu 10676,6 m. Rozmieszczenie przestrzenne tych 

stacji oraz podstawowe dane techniczno-eksploatacyjne przedstawiono w 

tabeli 7.9 i na rysunku 7.19. 

 

 

Rys. 7.19 Rozmieszczenie punktów odbioru kruszywa oraz ich trasy 

dojazdowe do inwestycji drogowej S11 – Obwodnica Ostrowa 

Wielkopolskiego (zdjęcie satelitarne [II]) 

Z analizy rysunku 7.20 oraz danych zawartych w tabeli 7.9 wynika, iż 

obiektem o najkrótszej trasie dojazdu do budowanego odcinka drogi jest 

stacja w Ostrowie Wielkopolskim. Wynosi ona 4852,9 m. Najgorszym 

natomiast punktem jest stacja w miejscowości Ostrzeszów. Droga 

dojazdowa z tego miejsca wynosi aż 16709,2 m i w stosunku do odległości 

w linii prostej jest o ponad 11% dłuższa. 



 

113 
 

 

 

Tab. 7.9 Parametry techniczno-eksploatacyjne oraz odległości stacji odbioru kruszywa od Obwodnicy Ostrowa Wielkopolskiego 

(droga S11) 

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] 

Nowe 

Skalmierzyce 
ostrowski 

2-torowa 

zelektryfikowana 
14 - - - 10467,7 9401,4 1066,3 

Ostrów 

Wielkopolski 
ostrowski 

2-torowa 

zelektryfikowana 
272 - - - 4852,9 3975,0 877,9 

Ostrzeszów ostrzeszowski 
2-torowa 

zelektryfikowana 
272 170 1 1,0 16709,2 14754,8 1954,4 
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Rys. 7.20 Odległości punktów odbioru od planowanej  

Obwodnicy Ostrowa Wielkopolskiego (droga S11) 

 

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 

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

atmosfery; 
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• 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 

zamieszkałe i szczególnie interesujące przyrodniczo i/lub wrażliwe, 

narażone na zapylenie i hałas; 

 

• budowa obwodnic i objazdów miejscowości położonych na szlakach 

dróg krajowych i wojewódzkich; 

 

• poprawa układu sieci drogowej poprzez możliwie równomierne i 

dopasowane do faktycznych potrzeb rozmieszczenie dróg określonych 

kategorii i klas technicznych; 

 

• zmiany w istniejących ofertach spedytorów kolejowych w kierunku 

zwiększenia elastyczności ich struktury oraz cenowej; 

 

• wzrost zainteresowania i zaangażowania finansowego władz 

samorządowych w remonty i modernizacje lokalnych/regionalnych linii 

kolejowych oraz towarzyszącej infrastruktury punktowej ze szczególnym 

uwzględnieniem istniejących i potencjalnych punktów załadunkowo-

rozładunkowych; 
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• 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 - promujące 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 i 

silnie niekorzystnej sytuacji. 

 

8. Podsumowanie 

 

Na terenie województwa wielkopolskiego przemysł wydobywczy nie 

funkcjonuje zbyt intensywnie. Z braku odpowiedniej bazy zasobowej, region 

raczej importuje surowce, niż je eksportuje. 

W opracowaniu przedstawiono wyniki analizy bazy surowcowej 

województwa, które charakteryzuje się (stan na 31.12.2010 r.) 1 067 złożami 

kopalin skalnych, z czego najliczniejszą grupę reprezentują piaski i żwiry 

(926 złóż o zasobach 763 625 tys. Mg) oraz surowce ilaste (105 złóż o 

zasobach 115 741 tys. m3 (ok. 231 482 tys. Mg)). Kopalinami znaczącymi w 

skali kraju są złoża piasków kwarcowych (6 do produkcji cegły wapienno-

piaskowej i 4 do produkcji betonów komórkowych) o łącznych zasobach 

bilansowych 28 584 tys. m3 (stan na 2010r.), które stanowią ok. 7% zasobów 

całego kraju. 

Złoża niezagospodarowane poddano waloryzacji pod kątem różnych 

czynników wpływających na możliwość oraz opłacalność wydobycia. 



 

117 
 

Waloryzacją objęto łącznie 48 złóż, z których przeważającą większość 

stanowiły złoża piasków i żwirów. 

Infrastruktura kolejowa w województwie wielkopolskim składa się z 

2091 km czynnych torów, z czego przeszło 60% 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 wielkopolski 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. 

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 i na pewno nie będzie łatwa. 
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