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Wprowadzenie 

Znaczenie strategiczne dla regionu lubelskiego ma eksploatacja złóż 
wapieni i margli przemysłu cementowego oraz złóż piasków i żwirów. 
W odniesieniu do skali kraju największe zasoby stanowią lubelskie złoża 

wapieni i margli dla przemysłu cementowego oraz surowce do produkcji 
materiałów budowlanych: surowce ilaste do produkcji kruszywa lekkiego, 
piaski kwarcowe do produkcji betonów komórkowych oraz cegły wapienno- 
piaskowej. Ważną rolę gospodarczą pełnią przyległe do zakładów 

wydobycia piasków i żwirów zakłady produkcji betonów i mas 

bitumicznych. Dla rozwoju województwa ważne są również zakłady 

zlokalizowane przy złożach surowców ilastych do produkcji ceramiki 

budowlanej.  
Znajomość wielkości zasobów regionu oraz kierunków 

wykorzystania kopalin, może stanowić pomoc dla samorządów 

terytorialnych w tworzeniu planów działania na następne lata. Analiza 
wielkości zapotrzebowania oraz strategii rozwoju województw pozwoliła 

wyznaczyć główne kierunki transportu kopalin. Może to być pomocą dla 

samorządu województwa, powiatów i gmin do planowania priorytetowych 
inwestycji w regionie.  

W obliczaniu zapotrzebowania na kruszywo dla inwestycji 
infrastruktury drogowej, uwzględniono podział dróg na warstwy 
konstrukcyjne i pomocnicze. Analiza ta może być podstwą do planowania 

kierunku przewozu kruszyw na place budowy inwestycji lubelszczyzny. 
Przeprowadzono również analizę struktury zasobów i wielkości 

wydobycia w regionie lubelskim, z uwzględnieniem zakładów i firm 

wydobywczych prowadzących produkcję na bazie wydobytych kopalin.  
Przeprowadzono analizę zapotrzebowania na kruszywo 

realizowanych i planowanych do roku 2020 inwestycji drogowych w 
regionie, jak również w całej Polsce, z zachowaniem podziału dróg na 

poszczególne warstwy konstrukcyjne i pomocnicze. Przeprowadzono anlizę 

możliwości dostarczania kruszyw w rejon inwestycji koleją, poprzez 

wyznaczenie najbardziej korzystnych punktów rozładunku oraz ich 

dokumentację fotograficzną.  
Poddano analizie dokumenty dotyczące kierunków rozwoju regionu 

[51, 52, 53, 54] oraz kraju [55] i przeprowadzono ich ocenę w odniesieniu 
do zapisów dotyczących ochrony złóż. Przeprowadzono analizę zasobów i 
wytypowano złoża strategiczne, które powinny być otoczone szczególną 

ochroną, poprzez wpisanie ich do planu zagospodarowania przestrzennego 
(województwa i poszczególnych gmin).   
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I. ANALIZA STRUKTURY ZASOBÓW I WIELKOŚCI 
WYDOBYCIA W REGIONIE LUBELSKIM 

Województwo lubelskie położone jest w południowo-wschodniej 
części Polski. Obejmuje obszar Wyżyny Lubelskiej, Wyżyny Wołyńskiej, 

Kotliny Sandomierskiej, Niziny Południowo-Podlaskiej oraz Polesia 
Wołyńskiego. Powierzchnia województwa lubelskiego wynosi 
25 122,49 km² i stanowi 8% obszaru kraju, zamieszkuje tu 2,15 mln osób. 

Największe miasta to: Lublin, Chełm, Zamość, Biała Podlaska. W 

województwie wydzielone są administracyjnie 4 miasta na prawach powiatu, 

20 powiatów ziemskich , 213 gmin, 3 645 sołectw i 4 206 wsi. Lubelskie 
graniczy z województwami: podlaskim, mazowieckim, świętokrzyskim, 

podkarpackim. 
Region lubelski jest bogaty w takie zasoby surowców budowlanych 

jak: wapienie i margle, kreda, glina, piasek budowlany i szklarski. 
W związku z tym na obszarze lubelszczyzny znajdują się cementownie - 
Chełm i Rejowiec (powiat chełmski) oraz zakłady produkcji materiałów 

budowlanych betonowych, wapienno-piaskowych (silikatowych), 
ceramicznych. Najwięksi producenci w regionie to Przedsiębiorstwo 
Produkcji Materiałów Budowlanych S.A. w Niemcach k. Lublina (KN), 
cegielnia Leier Markowicze S.A. (IB), oraz zakład produkcji betonów 

komórkowych Prefabet w Długim Kącie k. Biłgoraja (PB). Powiaty 

kraśnicki i biłgorajski charakteryzują się dużą ilością zakładów 

wytwarzających cegłę tradycyjną i klinkierową, opartych na złożach 

surowców ilastych (IB). Prefabrykaty betonowe produkowane są w wielu 

miastach regionu w oparciu o złoża piasków i żwirów oraz piasków 

kwarcowych do produkcji betonów komórkowych. 
Baza zasobowa rozpatrywanego województwa (stan na 31.12.2011) 

obejmuje 1 006 złóż surowców skalnych z czego najliczniejszą grupę 

stanowią piaski i żwiry (792 złoża o zasobach geologicznych 

934 228 tys. ton), surowce ilaste ceramiki budowlanej (126 złóż o zasobach 
geologicznych 90 123 tys. m3

) oraz wapienie i margle dla przemysłu 

cementowego (12 złóż o zasobach geologicznych 3 428 570 tys. ton). 
Na terenie województwa eksploatacja prowadzona jest w kilkunastu 

powiatach, jednak największe wydobycie prowadzone jest w powiecie 
chełmskim (wydobycie ogółem: 3 160,54 tys. ton). W bilansie zasobów 

uwzględniono zarówno złoża eksploatowane (E), eksploatowane okresowo 

(T), zaniechane (Z), rozpoznane szczegółowo (R) i rozpoznane wstępnie (P). 

W tabelach 1 i 2  przedstawiono zasoby oraz wydobycie dla województwa 

lubelskiego w porównaniu z danymi dla złóż całej Polski. Na 
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1 006 wszystkich złóż surowców skalnych koncesjami na wydobywanie 
objętych jest 74 złóż, na podstawie koncesji Marszałka Województwa. 

W kolejnej części opracowania przeprowadzono analizy zasobów 

i wielkości wydobycia 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 kopaliny, dla których obszar działalności przekracza 2 ha, a wydobycie 

w roku kalendarzowym przekracza 20 tys. m3 , eksploatacja prowadzona jest 
bez użycia materiałów wybuchowych. Ze względu na niewielką liczbę złóż 

koncesjonowanych przez Marszałka Województwa przeprowadzono analizy 

dla wszystkich złóż surowców skalnych znajdujących się na terenie 

województwa lubelskiego. Wszystkie wykonywane są na podstawie 

aktualnych danych zamieszczonych przez Państwowy Instytut Geologiczny 

w postaci Bilansu Zasobów Kopalin i Wód Podziemnych w Polsce według 
stanu na 31 XII 2011 r. 
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Tabela 1. Zasoby geologiczne surowców skalnych w Polsce na terenie województwa 
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Kamienie łamane 
i bloczne KD 10 424 969 731 19 314 20 0,19 0,40 2,74 tys. 

ton 
Piaski i żwiry 

(kruszywo 
naturalne) 

KN 17 232 558 8 628 934 228 792 5,42 19,57 9,18 tys. 
ton 

Piaski  
formierskie PF 336 599 76 10 363 1 3,08 0,22 1,32 tys. 

ton 
Piaski do 

produkcji cegły 
wapienno-
piaskowej 

PC 270 459 104 31 644 13 11,70 1,19 12,50 tys. 
m3 

Piaski kwarcowe 
do produkcji 

betonów 

komórkowych 

PB 145 698 59 20 067 11 13,77 0,76 18,64 tys. 
m3 

Surowce 
szklarskie PS 633 356 31 1 762 1 0,28 0,04 3,23 tys. 

ton 
Surowce ilaste  
d/p kruszywa 

lekkiego 
IK 169 032 41 49 224 12 29,12 2,06 29,27 tys. 

m3 

Surowce ilaste 
ceramiki 

budowlanej 
IB 2 022 353 1240 90 123 126 4,46 3,78 10,16 tys. 

m3 

Surowce ilaste  
do produkcji 

cementu 
IC 283 628, 87 29 4 067,57 9 1,43 0,09 31,03 tys. 

ton 

Wapienie i margle 
dla przemysłu 

cementowego 
WC 12 550 093 71 3 428 570 12 27,32 71,81 16,90 tys. 

ton 

Wapienie i margle 
dla przemysłu 

wapienniczego 
WW 5 606 516 116 3 782 6 0,07 0,08 5,17 tys. 

ton 

Surowce dla prac 
inżynierskich MS 8 337 37 155 3 1,86 0,01 8,11 tys. 

m3 
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Tabela 2. Wydobycie surowców skalnych w Polsce na terenie województwa 

lubelskiego 
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Kamienie 
łamane i 

bloczne 
KD 84 577 731 26 20 0,03 0,22 2,74 tys. 

ton 

Piaski i żwiry 

(kruszywo 
naturalne) 

KN 248 690 8 628 8 262 792 3,32 71,46 9,18 tys. 
ton 

Piaski 
formierskie PF 1 475 76 - 1 - - 1,32 tys. 

ton 
Piaski do 

produkcji cegły 

wapienno-
piaskowej 

PC 780 104 17 13 2,18 0,26 12,50 tys. 
m3 

Piaski 
kwarcowe do 

produkcji 
betonów 

komórkowych 

PB 414 59 44 11 10,63 0,68 18,64 tys. 
m3 

Surowce 
szklarskie PS 2 290 31 - 1 - - 3,23 tys. 

ton 
Surowce ilaste 
d/p kruszywa 

lekkiego 
IK 110 41 - 12 - - 29,27 tys. 

m3 

Surowce ilaste 
ceramiki 

budowlanej 
IB 2 309 1240 101 126 4,37 1,75 10,16 tys. 

m3 

Surowce ilaste 
do produkcji 

cementu 
IC 119,68 29 119,68 9 100,00 1,04 31,03 tys. 

ton 

Wapienie i 
margle dla 
przemysłu 

cementowego 

WC 27 303 71 2810 12 10,29 24,30 16,90 tys. 
ton 

Wapienie i 
margle dla 
przemysłu 

wapienniczego 

WW 21 703 116 1 6 0,005 0,01 5,17 tys. 
ton 

Surowce dla 
prac 

inżynierskich 
MS 706 37 16 3 2,27 0,28 8,11 tys. 

m3 
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Spośród złóż skalnych największe zasoby geologiczne 

w województwie lubelskim mają piaski i żwiry - 934 228 tys. ton 
(792 złoża), stanowiąc 5% zasobów złóż krajowych tego surowca. 

W analizowanym województwie zarówno wapienie i margle dla przemysłu 

cementowego (72%), jak i piaski i żwiry (20%) oraz surowce ilaste 

d/p kruszywa (2%) posiadają największe udziały w całkowitych zasobach 

województwa. 
Największe wydobycie w omawianym regionie stanowią piaski 

i żwiry, których udział wynosi 3% wydobycia kruszyw naturalnych w Polsce 
i 71% wydobycia piasków i żwirów w województwie (Rysunek 1).  

 
Rysunek 1. Diagram udziału wydobycia poszczególnych surowców 

w województwie lubelskim (oznaczenia jak w tab.1 i 2) 

1. Analiza wielkości zasobów i wydobycia poszczególnych kopalin 

a) Piaski i żwiry 

Geologiczne zasoby bilansowe piasków i żwirów w Polsce według 
stanu na koniec 2011 roku wyniosły 17 232,56 mln ton dla 8 628 złóż. 

Przyrost zasobów wyniósł 480,14 mln ton, co stanowi 2,79% zasobów 

dotychczas udokumentowanych. Wydobycie naturalnych piasków i żwirów 

ze złóż wyniosło w 2011 roku 248,7 mln ton. W stosunku do roku 
poprzedniego eksploatacja wzrosła o 85,2 mln ton, czyli 52,16%.  

 Na terenie województwa lubelskiego w 2011 roku istniały 792 złoża 

o łącznych zasobach 934 228 tys. ton, stanowiących dokładnie 5,42% 

zasobów krajowych. Zasoby zwiększyły się o wartość 10 909 tys. ton, 
co stanowi 1,16% zasobów dotychczas udokumentowanych. Przyrost 
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nastąpił w wyniku włączenia do bilansu zasobów nowych kopalin, 

weryfikacji i aktualizacji zasobów, związanej z powiększeniem obszaru złóż 

lub pogłębieniem ich zasięgu Wydobycie kruszyw piaskowo-żwirowych od 

roku 2007 do 2011 stale rośnie. Województwo posiada 3,32% udziału w 

krajowym wydobyciu piasków i żwirów. natomiast kopalina ta stnowi aż 
71,46% wydobycia regionu. Wydobycie piasków i żwirów ze złóż wyniosło 

8 262 tys. ton/rok. W stosunku do roku poprzedniego eksploatacja wzrosła o 

3 038 tys. ton, czyli o 58,15%. 

 
Rysunek 2. Porównanie wydobycia piasków i żwirów w województwie lubelskim 

i w kraju 

Tabela 3. Wydobycie piasków i żwirów w Polsce i w województwie lubelskim 
Wyszczególnienie 2007 2008 2009 2010 2011 

Łączne wydobycie krajowe [tys. ton] 139 538 150 034 141 037 163 441 248 690 
w tym woj. lubelskie - ilość [tys. ton] 3 884 4 064 3 436 5 224 8 262 

 udział [%] 2,78 2,71 2,44 3,20 3,32 

 
Największe wydobycie piasków i żwirów w 2011 r. miało miejsce w 

powiecie lubartowskim - 2 170 tys. ton i stanowiło 27,82% ogólnego 

wydobycia w rozpatrywanym województwie. Natomiast najmniejsze w 

powiecie kraśnickim - 1 tys. ton. 
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Tabela 4. Wielkość zasobów oraz wydobycia kruszyw naturalnych w powiatach 

województwa lubelskiego  

Powiat Liczba 
złóż KN 

Zasoby 
geologiczne 

[tys. ton] 

Zasoby 
przemysłowe 

[tys. ton] 

Wydobycie 
[tys. ton] 

Udział powiatów 

w łącznym 

wydobyciu [%] 
bialski 36 30 879 10 832 751 9,63 

biłgorajski 6 1 475 709 178 2,28 
chełmski 20 1 823 334 332 4,26 
janowski 3 509 - 41 0,53 

krasnostawski 3 115 - 26 0,33 
kraśnicki 1 14 6 1 0,01 

lubartowski 22 24 811 8 351 2 170 27,82 
lubartowski, 

lubelski 1 3 346 3 346 232 2,97 

lubelski 14 2 267 549 596 7,64 
łęczyński 5 2 122 1 706 263 3,37 
łukowski 15 5 285 2 422 209 2,68 

m. Biała Podlaska 1 233 - 4 0,05 
opolski 10 3 123 2 725 373 4,78 

parczewski 4 419 - 178 2,28 
puławski 15 3 228 2 063 418 5,36 
radzyński 10 8 899 6 473 473 6,06 

rycki 11 8 803 5 438 491 6,29 
świdnicki 13 752 - 311 3,99 

tomaszowski 5 937 460 446 5,72 
włodawski 12 1099 - 130 1,67 
zamojski 8 2 102 - 177 2,27 
SUMA 215 102 241 45 414 7 800 100,00 

 
W województwie zlokalizowanych jest 215 złóż piasków i żwirów 

aktualnie eksploatowanych. Łączne zasoby geologiczne dla tych złóż 

wynoszą 102 241 tys. ton, natomiast zasoby przemysłowe 45 414 tys. ton. 
Wydobycie piasków i żwirów w województwie w 2011 roku wyniosło 

7 800 tys. ton. Przodującym przedsiębiorcą w wydobyciu kruszyw 

naturalnych są Lubelskie Kopalnie Surowców Mineralnych Sp. z o.o. Ich 
udział w wydobyciu piasków i żwirów w omawianym regionie wynosi 26%. 

W tabeli 5 przedstawiono producentów wydobywających kruszywa 

naturalne i posiadających aktualną koncesję. 
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Rysunek 3. Wydobycie piasków i żwirów na tle powiatów województwa 

lubelskiego 
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Tabela 5. Struktura wydobycia kruszyw naturalnych w województwie lubelskim 
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Lubelskie Kopalnie Surowców 

Mineralnych Sp. z o.o. 264 26,11 506 29,38 1209 25,9 

Niemce-Rokitno 1, 
Lipiny, Gołąb 1, 

Stryj, Bereza, 
Olszewnica, 

Woskrzenice I-p.B, 
Stefanówka 

Przedsiębiorstwo Produkcji 

Materiałów Budowlanych S.A. 359 35,51 387 22,47 1068 22,9 Niemce-Rokitno II- 
NE 

Zakład Budowlano 

Montażowy SPOIWO Czesław 

Adamowicz 
- - - - 303 6,5 Bełżec 1 

Kopalnia Piasku, Transport 
Ciężarowy Tadeusz 

Skowronek 
5 0,49 81 4,70 232 5,0 Pryszczowa Góra I 

PPHU TRANSKOBET Roman 
Chudziak 19 1,88 15 0,87 199 4,3 Jawidz-Pniaki 

PPHU ŻWIKOR Sp. z o.o. 

Robert Kamiński - - 134 7,78 157 3,4 Gęsia Wólka 

Kopalnia Piasku i Żwiru 

Waldemar Fedorowicz - - 31 1,80 122 2,6 Kierzkówka II 

Przedsiębiorstwo Robót 

Drogowych S.A. - - - - 113 2,4 Woskrzenice Duże 

IV 
Włodzimierz Krawczyński 

Dorohusk 31 3,07 27 1,57 106 2,3 Dorohusk A 

ŻWIRKOP Stanisław Milczek - - - - 101 2,2 Osówka I 
P. Daniel Siemaszek; 

Przedsiębiorstwo Robót 

Wodnych i Melioracyjnych 
- - - - 94 2,01 Kol. Wilków 

P. Roman Gruszka;Transport 
Ciężarowy i Handel Obwoźny 50 4,95 56 3,25 86 1,84 Kol. Kąty 

TOMKRUSZ S.C. - - 23 1,34 83 1,78 Dołha I 
Marian Gendek i Tomasz 

Biernacki Kopalnia Kruszywa 
PUH s.c. 

34 3,36 33 1,92 70 1,50 Huta Zadybska III 

FRUTY S.A., "TRANS 
GALOPP" Sp. z o.o. - - 62 3,60 69 1,48 Wilków 

ŻWIRTRANS Tomasz Gałach 18 1,78 93 5,40 58 1,24 Kol. Domaszewska 
III 

P. Stanisław 

Milczek;"ŻWIRKOP" - - 19 1,10 57 1,22 Katarzyn VII 

Bochotnica kwatera 2- 
Energopol-TP Elbud S.A., 

Bochotnica kwatera 5-
"Praktibud" Adam Gwizdała 

- - - - 49 1,05 Bochotnica 

Kopalnia Piachu i Usługi 

Transportowe Piotr i Edward 
Pochodyła 

35 3,46 37 2,15 48 1,03 Kocianów 

Dariusz Antoszewski 8 0,79 9 0,52 41 0,88 Marysin I 
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Bartłomiej Radomski -  - - 40 0,86 Tyszowce 
Usługi Transportowe; 

Kopalnia Piasku, Kazimierz 
Patyra 

26 2,57 23 1,34 37 0,79 Kol. Zawieprzyce 

Zakład Usługowo-
Produkcyjno-Handlowy 

Bogdan Zbański 
-  - - 36 0,77 Wólka Plebańska I 

Józef Trepiet -  - - 34 0,73 Ruskie Piaski III 
Kruszywa Pietrzak Spółka 

Jawna 26 2,57 10 0,58 31 0,66 Huta Radoryska I 

Przedsiębiorstwo Drogowo-
Mostowe Międzyrzec Podlaski 

S.A. 
17 1,68 17 0,99 29 0,62 Łukowisko II 

"OLMIS" s.c.; L.Oleksiński 

M.Misiak J.Oleksińska - - 15 0,87 26 0,56 Kol. Wólka 

Domaszew. I 
PTUH Krzysztof Niedziela 

Eksploatacja Kruszywa 11 1,09 12 0,70 24 0,51 Meszno I 

Nazarewicz Maciej - - - - 21 0,45 Woskrzenice Duże 
III 

Nazarewicz Robert 14 1,38 9 0,52 20 0,43 Sielczyk 
EKO-BUG Spółka z o o. 36 3,56 13 0,75 19 0,41 Małaszewicze Małe I 
P.P.T.H.U."ROLBUD" 
Kopalnia Piasku Roman 

Madejk 
- - - - 15 0,32 Budzyń 

P. Stanisław Ciecieląg; PHU 

"Janowiec II" - - - - 15 0,32 Janowiec II 

Żwirownia Ustrzesz S.C. 
 - - 12 0,70 14 0,30 Ustrzesz II 

P. Jerzy Podgórski; 

Przedsiębiorstwo IGORD 17 1,68 15 0,87 12 0,26 Kol. Borzechów II 

Rolnicza Spółdzielnia 

Produkcyjna 14 1,38 22 1,28 7 0,15 Biardy 

Zmechanizowane Roboty 
Ziemne i Eksploatacja 

Kruszywa Stanisław Pietrzak 
- - 5 0,29 6 0,13 Okrzeja 

Małgorzata Grabiec - - - - 6 0,13 Hrud 
Wiesław Kowal Usługi 

Transportowe 7 0,69 2 0,12 4 0,09 Kępa Borzechów I 

Kopalnia Piasku Czesław 

Latek 6 0,59 13 0,75 3 0,06 Talczyn 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-
Handlowo-Usługowe 

TRASBET Wojtiuk Marian 
- - 8 0,46 2 0,04 Jaźwiny 

Michaluk Elżbieta 13 1,29 12 0,70 1 0,02 Sitno 
Kopalnia Piasku Leszek 

Widomski 1 0,10 0 - 1 0,02 Majdan Grabina 

Jan Oksiut - - 21 1,22 1 0,02 Wólka Polinowska 
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Rysunek 4. Diagram udziału poszczególnych producentów (użytkowników) 

w wydobyciu kruszyw naturalnych w województwie lubelskim w 2011 roku 

b) Wapienie i margle dla przemysłu cementowego 

Geologiczne zasoby bilansowe wapieni i margli dla przemysłu 

cementowego w Polsce według stanu na koniec 2011 roku, wyniosły 12 550 
mln ton dla 71 złóż. Wielkość geologicznych zasobów bilansowych obniżyła 

się o 143,74 mln ton w porównaniu z poprzednimi latami. Wydobycie 
wapieni i margli dla przemysłu cementowego ze złóż wyniosło w 2011 roku 

27 303 tys. ton. W stosunku do roku poprzedniego eksploatacja wzrosła o 

4 872 tys. ton, czyli o 21,72%. 
 Na terenie województwa lubelskiego w 2011 roku istniało 12 złóż 

o łącznych zasobach 3 428 570 tys. ton, stanowiących 27,32% zasobów 

krajowych i 71,81% zasobów w rozpatrywanym województwie. Wydobycie 
wapieni i margli dla przemysłu cementowego ma tendencje rosnące, 

pomimo spadku w 2008 i 2009 roku. Wydobycie kopalin w omawianym 
regionie stanowi 10,29% udziału w krajowym wydobyciu wapieni i margli 

dla przemysłu cementowego. Ich wydobycie wyniosło w 2011 roku 

2 810 tys. ton. W stosunku do roku poprzedniego eksploatacja wzrosła 

o 276 tys. ton, czyli o 10,89%. 
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Rysunek 5. Porównanie wydobycia wapieni i margli dla przemysłu cementowego 

w województwie lubelskim i w kraju 

Tabela 6. Wydobycie wapieni i margli dla przemysłu cementowego w Polsce 

i województwie lubelskim 
Wyszczególnienie 2007 2008 2009 2010 2011 

Łączne wydobycie krajowe (tys. ton) 23 324 22 301 20 278 22 431 27 303 
w tym woj. lubelskie- ilość (tys. ton) 2576 2157 1970 2534 2810 

 udział (%) 11,04 9,67 9,71 11,30 10,29 

 
W 2011 r. wydobycie rozpatrywanej kopaliny, miało miejsce jedynie 

w powiecie chełmskim - 2 811 tys. ton. 

Tabela 7. Wapienie i margle dla przemysłu cementowego na tle powiatów 

województwa lubelskiego 
Powiat Liczba 

złóż 
WC 

Zasoby 
geologiczne 

[tys. ton] 

Zasoby 
przemysłowe 

[tys. ton] 

Wydobycie 
[tys. ton] 

Udział 

powiatów w 
łącznym 

wydobyciu 
[%] 

chełmski 2 231 166 179 008 2 811 100 
SUMA 2 231 166 179 008 2 811 100 

 
W województwie istnieją 2 eksploatowane złoża wapieni i margli 

dla przemysłu cementowego. Łączne zasoby geologiczne dla tych złóż 

wynoszą 231 166 tys. ton, natomiast zasoby przemysłowe 179 008 tys. ton. 
Wydobycie rozpatrywanej kopaliny w 2011 roku wyniosło 2 811 tys. ton. 
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Właścicielem złoża Rejowiec jest Cementownia „Rejowiec” S.A. 

Wydobycie w 2011 r. wyniosło 211 tys. ton ze złoża Rejowiec, 2 600 tys. 
ton ze złoża Chełm. 

c) Kamienie łamane i bloczne 

Geologiczne zasoby bilansowe kamieni łamanych i blocznych 

w Polsce według stanu na koniec 2011 roku, wyniosły 10 424,97 mln ton dla 
731 złóż. Przyrost zasobów wyniósł 251,18 mln ton, co stanowi 2,41% 

zasobów dotychczas udokumentowanych. Wydobycie kamieni drogowych 
i budowlanych ze złóż wyniosło w 2011 roku 84,58 mln ton. W stosunku 

do roku poprzedniego eksploatacja wzrosła o 21,35 mln ton, czyli o 33,77%. 

Ilość złóż wzrosła z 707 do 731, zmiany objęły przyjęcie 26 nowych 

dokumentacji oraz nieuwzględnienie w bilansie dwóch złóż wykreślonych 

w 2010 r. 
Na terenie województwa lubelskiego w 2011 roku istniało 20 złóż 

o łącznych zasobach 19 314 tys. ton, stanowiących 0,19% zasobów 

krajowych. Wydobycie kamieni łamanych i blocznych od roku 2008 do 2011 

rośnie. Wydobycie tych kopalin stanowi 0,03% udziału w wydobyciu 

krajowym, które w 2011 roku wyniosło 26 tys. ton. W stosunku do roku 

poprzedniego eksploatacja wzrosła o 15 tys. ton, czyli o 136,36%. 

 
Rysunek 6. Porównanie wydobycia kamieni łamanych i blocznych w województwie 

lubelskim i w kraju   
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Tabela 8. Wydobycie kamieni łamanych i blocznych w Polsce i w województwie 

lubelskim 
Wyszczególnienie 2007 2008 2009 2010 2011 

Łączne wydobycie krajowe (tys. ton) 45 534 50 915 55 277 63 225 84 577 
w tym woj. lubelskie - ilość (tys. ton) 63 47 27 11 26 

 udział (%) 0,14 0,09 0,05 0,02 0,03 

 
Największe wydobycie kamieni łamanych i blocznych w 2011 r. 

miało miejsce w powiecie biłgorajskim (18 tys. ton), natomiast najmniejsze 

w powiecie świdnickim - 8 tys. ton. 

Tabela 9. Wielkość zasobów oraz wydobycia kamieni łamanych i blocznych 

w powiatach województwa lubelskiego 

Powiat Liczba złóż 
KD 

Zasoby 
geologiczne 

[tys. ton] 

Zasoby 
przemysłowe 

[tys. ton] 

Wydobycie 
[tys. ton] 

Udział 
powiatów w 

łącznym 

wydobyciu 
[%] 

biłgorajski 2 4 367 1 519 18 69,23 
świdnicki 2 760 752 8 30,77 
SUMA 4 5 127 2 271 26 100,00 

 
W omawianym regionie zlokalizowane są 4 złoża kamieni łamanych 

i blocznych, aktualnie eksploatowane. Łączne zasoby geologiczne dla tych 

złóż wynoszą 5 127 tys. ton, natomiast zasoby przemysłowe – 2 271 tys. ton. 
Wydobycie kamieni łamanych i blocznych w województwie w 2011 roku 

wyniosło 26 tys. ton. Powiat biłgorajski ma największy udział w wydobyciu 
kamieni łamanych i blocznych w województwie. Przodującym 

przedsiębiorcą w eksploatacji tego surowca są Józefowskie Kopalnie 

Kamienia Budowlanego „Walbud". W swojej ofercie firma posiada takie 
produkty jak: kamień łamany fundamentowy, kamień łamany murowy, 
kamień łamany w formie płytek, kamień cięty oraz niesort kamienny. Ich 

udział w wydobyciu kamieni łamanych i blocznych w województwie 

lubelskim wynosi 69,23%. 30,77% wydobycia stanowi firma Magdaleny 
Pietrzak „Zmechanizowane Roboty Ziemne i Eksploatacja Kruszywa”. W 

tabeli 10 i na rysunku 12 przedstawiono głównych producentów 

wydobywających kamienie łamane i bloczne, posiadających aktualną 

koncesję. W bazie danych złóż kamieni budowlanych w Polsce, nie widnieje 
żadne złoże bloczne z województwa lubelskiego. 
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Tabela 10. Najwięksi producenci kamieni łamanych i blocznych w województwie 

lubelskim 

 

d) Wapienie i margle dla przemysłu wapienniczego 

Geologiczne zasoby bilansowe wapieni i margli dla przemysłu 

wapienniczego w Polsce według stanu na koniec 2011 roku wyniosły 

5 606,52 mln ton dla 116 złóż. Wielkość geologicznych zasobów 

bilansowych obniżyła się o 43,77 mln ton w porównaniu z poprzednimi 

latami. Wydobycie wapieni i margli dla przemysłu wapienniczego ze złóż 

wyniosło w 2011 roku 21 703 tys. ton. W stosunku do roku poprzedniego 
eksploatacja wzrosła o 4 115 tys. ton, czyli o 23,40%. 

 Na terenie omawianego województwa w 2011 roku istniało 6 złóż 

o łącznych zasobach 3 782 tys. ton, stanowiących 0,07% zasobów 

krajowych. Od 2007 do 2009 roku wydobycie kształtowało się na poziomie 

1 tys. ton rocznie. Eksploatacja prowadzona jest wyłącznie na złożu Zakącie 

(Rysunek 11) i stanowi 0,005% krajowego wydobycia kopaliny. W 2010 roku 
stan zagospodarowania złoża został zmieniony na złoże eksploatowane 

okresowo (T), a w 2011 roku na złożu Zakącie rozpoczęto na nowo 

eksploatację (E). Z pozostałych pięciu złóż uwzględnionych w bilansie na 
2011 rok w trzech eksploatacja została zaniechana, a dwa stanowią złoża 

rezerwowe. 
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Józefowskie Kopalnie 
Kamienia 

Budowlanego 
"WALDBUD" 

13 0,03 54,17 - - - 9 0,01 52,9
4 

Babia 
Dolina 

Magdalena Pietrzak 
„Zmechanizowane 

Roboty Ziemne i 
Eksploatacja 
Kruszywa” 

11 0,02 45,83 4 0,00
6 100 8 0,00

9 
47,0

6 

Wola 
Piasecka 

II 
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Rysunek 7. Porównanie wydobycia wapieni i margli dla przemysłu wapienniczego 

w województwie lubelskim i w kraju  

Tabela 11. Wydobycie wapieni i margli dla przemysłu wapienniczego w Polsce i w 
województwie lubelskim 

Wyszczególnienie 2007 2008 2009 2010 2011 
Łączne wydobycie krajowe (tys. ton) 15 581 16 110 14 881 17 588 21 703 
w tym woj. lubelskim- ilość (tys. ton) 1 1 1 - 1 

udział (%) 0,006 0,006 0,007 - 0,005 

 
W 2011 r. wydobycie wapieni i margli dla przemysłu wapienniczego 

na terenie województwa odnotowano w powiecie lubelskim - 1 tys. ton. 

Tabela 12. Wapienie i margle dla przemysłu wapienniczego, wydobycie na tle 

powiatów w województwie lubelskim 

Powiat 
Liczba 

złóż 
WW 

Zasoby 
geologiczne 

[tys. ton] 

Zasoby 
przemysłowe 

[tys. ton] 

Wydobycie 
[tys. ton] 

Udział powiatów 
w łącznym 

wydobyciu [%] 
lubelski 1 621 - 1 100 
SUMA 1 621 - 1 100 

W województwie lubelskim aktualnie jest eksploatowane 1 złoże 

wapieni i margli dla przemysłu wapienniczego. Łączne zasoby geologiczne 

dla tego złoża wynoszą 621 tys. ton.  
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e) Piaski kwarcowe do produkcji cegły wapienno-piaskowej 

Geologiczne zasoby bilansowe piasków kwarcowych do produkcji 

cegły wapienno-piaskowej w Polsce, według stanu na koniec 2011 roku 
wyniosły 270,46 mln m

3 (ok. 486,82 mln ton) dla 104 złóż. Wielkość 

geologicznych zasobów bilansowych obniżyła się o 2,47 mln m
3, 

w porównaniu z rokiem 2010. Wydobycie tych kopalin sięgnęło rzędu 

780 tys. m3
. W stosunku do roku poprzedniego eksploatacja wzrosła 

o 165 tys. m3, czyli o 26,83%. 
Na terenie rozpatrywanego województwa w 2011 roku istniało 

13 złóż, o łącznych zasobach 31 644 tys. m
3
, stanowiących 11,70% zasobów 

krajowych. Wydobycie piasków kwarcowych do produkcji cegły wapienno-
piaskowej w omawianym regionie stanowi 2% udziału wydobycia 

krajowego, w 2011 roku wyniosło 17 tys. ton. W stosunku do roku 

poprzedniego eksploatacja wzrosła o 2 tys. ton, czyli o 13,33%. 

 
Rysunek 8. Porównanie wydobycia piasków kwarcowych do produkcji cegły 

wapienno-piaskowej w województwie lubelskim i w kraju 

Tabela 13. Wydobycie piasków kwarcowych do produkcji cegły wapienno-
piaskowej w Polsce i w województwie lubelskim 

Wyszczególnienie 2007 2008 2009 2010 2011 
Łączne wydobycie krajowe (tys.m3) 905 834 561 615 780 
w tym woj. lubelskim - ilość (tys.m3) 75 69 27 15 17 

 udział (%) 8,29 7,07 4,81 2,44 2,18 
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Wydobycie rozpatrywanej kopaliny w 2011 r. miało miejsce w 

powiecie tomaszowskim i biłgorajskim. W powiecie tomaszowskim 

odnotowano największe wydobycie - 9 tys. m3.  

Tabela 14. Piaski kwarcowe do produkcji cegły wapienno-piaskowej, na tle 
powiatów w województwie lubelskim 

Powiat Liczba złóż 
PC 

Zasoby 
geologiczne 

[tys. m3] 

Zasoby 
przemysłowe 

[tys. m3] 

Wydobycie 
[tys. m3] 

Udział 
powiatów 

w łącznym 

wydobyciu 
[%] 

tomaszowski 1 1 976 613 9 52,94 
biłgorajski 1 1 481 86 8 47,06 

SUMA 2 3 457 699 17 100 

W województwie aktualnie eksploatowane są 2 złoża piasków 

kwarcowych do produkcji cegły wapienno-piaskowej (Rysunek 11). Łączne 

zasoby geologiczne dla tych złóż wynoszą 3 457 tys. m
3 natomiast 

przemysłowe - 699 tys. m3
. Wydobycie kształtuje się na poziomie 17 tys. m

3. 
Koncesję wydaną przez Marszałka Województwa Lubelskiego posiada tylko 

jedno złoże (Bełżec), którego użytkownikiem jest Zakład Wapienno-
Piaskowy "Bełżec" Sp. z o.o. Łączne zasoby geologiczne dla tego złoża 

wynoszą 1 976 tys. m3
, natomiast zasoby przemysłowe 613 tys. m

3. 
Wydobycie rozpatrywanej kopaliny w podanym złożu w 2011 roku 

osiągnęło 9 tys. m
3. 

f) Piaski do produkcji betonów komórkowych 

Zasoby bilansowe piasków do produkcji betonów komórkowych 

w roku 2011 wyniosły 145,69 mln m
3 dla 59 złóż. W stosunku do roku 

poprzedniego ilość zasobów zwiększyła się o 2,9 mln m
3
. Przyrost zasobów 

spowodowany był udokumentowaniem nowego złoża (Brzeziny-1) 
o zasobach 1,14 mln m3

. Wydobycie piasków kwarcowych do produkcji 

betonów komórkowych w 2011 roku wzrosło w stosunku do roku 

poprzedniego o 17 tys. m3 i osiągnęło wartość 414 tys. m
3.  

W omawianym województwie piaski do produkcji betonów 

komórkowych zalegają w jedenastu złożach o łącznych zasobach 

20 067 tys. m3 i stanowią 13,77% zasobów krajowych. Obecnie 

eksploatowane są dwa złoża - Józefów i Puławy (Rysunek 11). Oba posiadają 

koncesję wydaną przez Marszałka Województwa Lubelskiego. 

Właścicielami złoża Józefów jest Grupa "Prefabet" S.A., a złoża Puławy 

H+H Polska Sp. z o.o. 
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Rysunek 9. Porównanie wydobycia piasków kwarcowych do produkcji betonów 

komórkowych w województwie lubelskim i w kraju  

Tabela 15. Wydobycie piasków do produkcji betonów komórkowych w Polsce i w 
województwie lubelskim 

Wyszczególnienie 2007 2008 2009 2010 2011 
Łączne wydobycie krajowe 

(tys.m3) 352 340 321 397 414 

w tym woj. lubelskim- ilość 

(tys.m3) 84 79 66 45 44 

udział (%) 23,86 23,24 20,56 11,34 10,63 

Wydobycie omawianej kopaliny w 2011 r. miało miejsce w 

powiecie biłgorajskim oraz puławskim. W powiecie biłgorajskim stanowiło 

51,11% wydobycia piasków do betonów komórkowych w rozpatrywanym 
regionie. 

Tabela 16. Piaski kwarcowe do produkcji betonów komórkowych na tle powiatów 

województwa lubelskiego 

Powiat Liczba złóż 

PB 

Zasoby 
geologiczne 

[tys. m3] 

Zasoby 
przemysłowe 

[tys. m3] 

Wydobycie 
[tys. m3] 

Udział 

powiatów 

w łącznym 

wydobyciu 
[%] 

biłgorajski 1 848 848 23 51,11 
puławski 1 211 211 22 48,89 
SUMA 2 1 059 1 059 45 100,00 

 
W województwie eksploatowane są 2 złoża piasków kwarcowych 

d/p betonów komórkowych. Łączne zasoby geologiczne dla tych złóż 
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wynoszą 1 059 tys. m3
, przemysłowe 1 059 tys. m3, natomiast wydobycie 

osiągnęło wartość 45 tys. m
3.  

g) Surowce ilaste do produkcji cementu 

Geologiczne zasoby bilansowe surowców ilastych do produkcji 

cementu kształtowały się na poziomie 283,63 mln ton dla 29 złóż w 2011 r. 

W stosunku do 2010 r. wystąpił ubytek zasobów o 0,139 mln ton. Ubytek 
zasobów wynika po pierwsze z tytułu eksploatacji kopaliny, a po drugie 
z korekty zasobów w związku z wykonaniem operatów ewidencyjnych 

dla złóż: Lechówka dz. 102/1, 99, Lechówka dz.97/1,101/1. Wydobycie 

rozpatrywanej kopaliny w 2011r. wyniosło 119,68 tys. ton. 
Surowce ilaste do produkcji cementu zalegają w 9 złożach o 

zasobach geologicznych 4 067,57 tys. ton stanowiących 1,43% zasobów 

omawianej kopaliny w kraju. Wydobycie w 2011 roku wyniosło 119,68 tys. 

ton i stanowiło 100% wydobycia surowców ilastych do produkcji cementu 

na tle kraju. 

 
Rysunek 10. Porównanie wydobycia surowców ilastych d/p cementu 

w województwie lubelskim i w kraju 
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Tabela 17. Wydobycie surowców ilastych d/p cementu w Polsce i w województwie 

lubelskim 
Wyszczególnienie 2007 2008 2009 2010 2011 

Łączne wydobycie krajowe (tys. ton) 27,25 130 114 132 119,68 
w tym woj. lubelskim - ilość (tys. ton) 27,25 130 114 132 119,68 

udział (%) 100,0 100 100 100 100,0 

 
Wydobycie surowców ilastych d/p cementu w 2011 r. miało miejsce 

w powiecie krasnostawskim oraz chełmskim. Powiat krasnostawski posiada 

85,34% udziału w łącznym wydobyciu województwa. 

Tabela 18. Surowce ilaste d/p cementu na tle powiatów w województwie lubelskim 

Powiat Liczba złóż 

IC 

Zasoby 
geologiczne 

[tys. ton] 

Zasoby 
przemysłowe 

[tys. ton] 

Wydobycie 
[tys. ton] 

Udział 

powiatów 

w łącznym 
wydobyciu 

[%] 
chełmski 2 72,75 - 17,54 14,66 

krasnostawski 1 746,99 12,4 102,14 85,34 
SUMA 3 819,74 12,4 119,68 100,0 

 
W województwie lubelskim eksploatowane są 3 złoża surowców 

ilastych d/p cementu. Łączne zasoby geologiczne dla tych złóż wynoszą 

819,74 tys. ton, przemysłowe 12,4 tys. ton, natomiast wydobycie kształtuje 

się na poziomie 119,68 tys. ton. Koncesję wydaną przez Marszałka 

Województwa Lubelskiego posiada tylko jedno złoże. Koncesja została 

wydana dla użytkownika złoża Izbica V, Gminnego Przedsiębiorstwa 

Gospodarki Komunalnej w Izbicy (Rysunek 11). Łączne zasoby geologiczne 
dla tego złoża wynoszą 746,99 tys. ton, natomiast zasoby przemysłowe 

12,4 tys. ton. Wydobycie rozpatrywanej kopaliny w podanym złożu, w 2011 

roku, kształtowało się na poziomie 102,14 tys. ton.  
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Rysunek 11. Lokalizacja zakładów górniczych kopalin klasyfikowanych jako PC, 

PB, IC, KD, WW na tle powiatów województwa lubelskiego 
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h) Surowce ilaste d/p kruszywa lekkiego 

Geologiczne zasoby bilansowe surowców ilastych d/p kruszywa 

lekkiego w Polsce według stanu na koniec 2011 roku, wyniosły 169 032 tys. 

m3 dla 41 złóż. W stosunku do ubiegłego roku ubytek zasobów kształtował 

się na poziomie 0,11 mln m
3
. Wydobycie surowców ilastych d/p kruszywa 

lekkiego w omawianym roku wyniosło 110 tys. m
3, czyli tyle samo co w 

roku 2010.  
Na terenie województwa lubelskiego w 2011 roku istniało 12 złóż 

o łącznych zasobach 49 224 tys. m3
, stanowiących 29,12% zasobów 

krajowych. Spośród 12 złóż surowców ilastych d/p kruszywa lekkiego, 

9 określono jako złoża, o zasobach rozpoznanych wstępnie, a 3 pozostałe 

jako złoża o zasobach rozpoznanych szczegółowo.  

i) Surowce dla prac inżynierskich 

Geologiczne zasoby bilansowe surowców dla prac inżynierskich, 

w Polsce, według stanu na koniec 2011 roku wyniosły 8 337 tys. m
3 dla 37 

złóż. Wydobycie kształtowało się na poziomie 706 tys. m
3. Znaczne zmiany 

poziomu wydobycia w kolejnych latach, w poszczególnych regionach, 

wynikają ze zmian popytu, uwarunkowanego przez inwestycje budowlane 

w danym regionie. 
Na terenie województwa lubelskiego w 2011 roku istniały 3 złoża 

o łącznych zasobach 155 tys. m
3
, stanowiących 1,86% zasobów krajowych. 

Omawiany region stanowi 2,27% udziału w krajowym wydobyciu surowców 

dla prac inżynierskich. Wydobycie rozpatrywanej kopaliny ze złóż wyniosło 

16 tys. ton. Jedynie złoże Rokitno I jest aktualnie eksploatowane. Złoże 

Ciechanki Łańcuchowskie VI jest złożem eksploatowanym okresowo, 

natomiast złoże Hrebenne jest złożem o zasobach rozpoznanych 
szczegółowo. 

Tabela 19. Wydobycie surowców dla prac inżynierskich w Polsce i w województwie 

lubelskim 

Wyszczególnienie 2007 2008 2009 2010 2011 

Łączne wydobycie krajowe (tys.m3) 59 89 49 162 706 
w tym woj. lubelskim - ilość (tys.m3) 21 21 - 97 16 

udział (%) 35,59 23,60 - 59,88 2,27 
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Tabela 20. Surowce dla prac inżynierskich na tle powiatów w województwie 

lubelskim 

Powiat 
Liczba 

złóż 
MS 

Zasoby 
geologiczne 

[tys. m3] 

Zasoby 
przemysłowe 

[tys. m3] 

Wydobycie 
[tys. m3] 

Udział powiatów 
w łącznym 

wydobyciu [%] 
lubartowski 1 26 26 16 100 

SUMA 1 26 26 16 100 

W województwie lubelskim istnieje jedno aktualnie eksploatowane 
złoże surowców dla prac inżynierskich, którego zasoby geologiczne 

wynoszą 26 tys. m
3. Wydobycie rozpatrywanej kopaliny w województwie 

w 2011 roku wyniosło 16 tys. m
3. 

j) Piaski formierskie 

Stan geologicznych zasobów bilansowych piasków formierskich na 

koniec 2011 roku wyniósł ogółem 336,6 mln ton i zmniejszył się w stosunku 
do stanu z roku poprzedniego o 1,77 mln ton, w wyniku wydobycia i strat 
eksploatacyjnych. Wydobycie piasków formierskich w 2011 roku wyniosło 

1 475 tys. ton dla 76 złóż i było o 422 tys. ton większe, niż w ubiegłym roku.  
W omawianym regionie piaski formierskie zalegają w jednym złożu 

- Górce Lubartowskiej, o zasobach rozpoznanych wstępnie. W 2011 zasoby 
geologiczne dla tego złoża wyniosły 10 363 tys. ton i stanowiły 3,08% 

zasobów krajowych oraz 0,22% zasobów województwa.  

k) Surowce ilaste ceramiki budowlanej 

Geologiczne zasoby bilansowe surowców ilastych ceramiki 

budowlanej w Polsce, według stanu na koniec 2011 roku wyniosły 2 022,35 
mln m3 (ok. 4 044,70 mln ton) dla 1 240 złóż. Wielkość geologicznych 

zasobów bilansowych zwiększyła się o 2,28 mln m
3 (ok. 4,56 mln ton), czyli 

o 0,11% w porównaniu z rokiem 2010. Wydobycie surowców ilastych 

ceramiki budowlanej ze złóż wyniosło w 2011 roku 2,31 mln m3 (ok.4,62 
mln ton). W stosunku do roku poprzedniego eksploatacja wzrosła o 0,15 mln 

m3 , czyli o 6,49%. 
Na terenie województwa lubelskiego w 2011 roku istniało 126 złóż 

o łącznych zasobach 90 123 tys. m3
, stanowiących 4,46% zasobów 

krajowych. Wydobycie surowców ilastych ceramiki budowlanej 

w omawianym regionie stanowi 4,37% udziału w wydobyciu krajowym, 

a w 2011 roku kształtowało się na poziomie 101 tys. m
3. W stosunku do roku 

poprzedniego eksploatacja wzrosła o 30 tys. m
3, czyli o 42,25%. 
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Rysunek 12. Porównanie wydobycia surowców ilastych ceramiki budowlanej 

w województwie lubelskim i w kraju 

Tabela 21. Wydobycie surowców ilastych ceramiki budowlanej w Polsce i w 
województwie lubelskim 

Wyszczególnienie 2007 2008 2009 2010 2011 

Łączne wydobycie krajowe (tys.m3) 3 355 3 267 2 640 2 157 2 309 

w tym woj. lubelskie - ilość (tys.m3) 88 87 64 71 101 

udział (%) 2,62 2,66 2,42 3,29 4,37 

Największe wydobycie rozpatrywanej kopaliny w 2011 r. na terenie 
omawianego województwa miało miejsce w powiecie biłgorajskim i 

wyniosło 82 tys. m
3, a najmniejsze w powiecie tomaszowskim i 

lubartowskim po 1 tys. m3. 

Tabela 22. Surowce ilaste ceramiki budowlanej na tle powiatów w województwie 

lubelskim 
Powiat Liczba złóż 

IB 
Zasoby 

geologiczne  
[tys. m3] 

Zasoby 
przemysłowe  

[tys. m3] 

Wydobycie 
[tys. m3] 

Udział powiatów 

w łącznym 

wydobyciu [%] 
biłgorajski 4 8 838 7 472 82 82 
janowski 2 49 - 1 1 
kraśnicki 12 550 - 15 15 

lubartowski 1 3 - 1 1 
tomaszowski 1 44 - 1 1 

SUMA 20 9 484 7 472 100 100 

W województwie istnieje 20 złóż surowców ilastych dla ceramiki 

budowlanej, aktualnie eksploatowanych. Łączne zasoby geologiczne dla 

tych złóż wynoszą 9 484 tys. m3
, natomiast zasoby przemysłowe 7 472 tys. 
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m3. Wydobycie rozpatrywanej kopaliny w omawianym regionie w 2011 roku 
sięgnęło 100 tys. m

3. Dwa z 20 eksploatowanych złóż posiadają koncesję 

wydaną przez Marszałka Województwa Lubelskiego. Złoże Markowicze 

należące do Leier Markowicze S.A. oraz złoże Frampol I, II będące 

własnością Cegielni Frampol, Witolda i Jana Siembida s.c. 

 
Rysunek 13. Wydobycie surowców ilastych ceramiki budowlanej na tle powiatów 

województwa lubelskiego 
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l) Surowce szklarskie 

Bilansowe zasoby geologiczne surowców szklarskich zmniejszyły 

się w stosunku do roku ubiegłego o 3,81 mln ton z powodu wydobycia 

i wyniosły w 2011 roku 633,36 mln ton, dla 31 złóż. Wydobycie piasków 

szklarskich było większe niż w 2011 roku i sięgnęło rzędu 2 290 tys. ton.  
W województwie lubelskim surowce szklarskie zalegają w jednym 

złożu. Złoże Tereszpol znajduje się w powiecie zamojskim i zostało 

rozpoznane szczegółowo w kategorii A+B+C1. W 2011 roku zasoby 
geologiczne dla tego złoża wyniosły 1 762 tys. ton i stanowiły 0,28% 

zasobów krajowych i 0,04% zasobów rozpatrywanego regionu.  

2. Poziom wydobycia w poszczególnych powiatach województwa 
lubelskiego 

Tabela 23. Powiaty o dużym wydobyciu w województwie lubelskim 

Powiat Liczba 
złóż 

Wielkość 

wydobycia 
[tys. ton] 

Zasoby 
geologiczne 

[tys. ton] 

Zasoby 
przemysłowe 

[tys. ton] 

Dominujący typ 

surowca 

bialski 36 751 30 879 10 832 Piaski i żwiry 

biłgorajski 14 415,8 27 710,2 18 853,2 

Surowce ilaste 
ceramiki 

budowlanej 
Piaski i żwiry 

Piaski kwarcowe 
d/p betonów 

komórkowych 

chełmski 24 3 160,54 233 061,75 179 342 
Wapienie i margle 

dla przemysłu 

cementowego 
janowski 5 43 607 - Piaski i żwiry 

krasnostawski 4 128,14 861,99 12,4 

Surowce ilaste dla 
przemysłu 

cementowego – 
jako piasek do 
robót ziemnych 

kraśnicki 13 31 1 114 6 
Surowce ilaste 

ceramiki 
budowlanej 

lubartowski 24 2 200,8 24 863,8 8397,8 Piaski i żwiry 
lubartowski, 

lubelski 1 232 3 346 3 346 Piaski i żwiry 

lubelski 15 597 2 888 549 Piaski i żwiry 

łęczyński 5 263 2 122 1 706 Piaski i żwiry 

łukowski 15 209 5 285 2 422 Piaski i żwiry 

m. Biała Podlaska 1 4 233 - Piaski i żwiry 

opolski 10 373 3 123 2 725 Piaski i żwiry 

parczewski 4 178 419 - Piaski i żwiry 
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Powiat Liczba 
złóż 

Wielkość 
wydobycia 
[tys. ton] 

Zasoby 
geologiczne 

[tys. ton] 

Zasoby 
przemysłowe 

[tys. ton] 

Dominujący typ 

surowca 

puławski 16 457,6 3 607,8 2 442,8 Piaski i żwiry 

radzyński 10 473 8 899 6 473 Piaski i żwiry 

rycki 11 491 8 803 5 438 Piaski i żwiry 

świdnicki 15 319 1 512 752 Piaski i żwiry 

tomaszowski 7 464,2 4 581,8 1 563,4 Piaski i żwiry 

włodawski 12 130 1 099 - Piaski i żwiry 

zamojski 8 177 2 102  Piaski i żwiry 

SUMA 250 11 098,08 367 118,3 244 860,6  

 
Rysunek 14. Wielkość wydobycia w powiatach województwa lubelskiego z 

oznaczeniem kopaliny głównej 
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Tabela 24. Zestawienie bazy zasobowej dla poszczególnych grup surowców 

w obszarach o dużym wydobyciu w województwie lubelskim 
Surowce skalne województwa 

lubelskiego 
Złoża eksploatowane 

Zasoby geologiczne 
bilansowe 
[tys. ton] 

Zasoby 
przemysłowe 

[tys. ton] 

Wydobycie 
[tys. ton] 

bialski 
Piaski i żwiry 30 879 10 832 751 

Wydobycie ogółem: 751 tys. ton 
biłgorajski 

Piaski i żwiry 1 475 709 178 
Surowce ilaste ceramiki budowlanej 17 676 14 944 164 

Kamienie łamane i bloczne 4 367 1 519 18 
Piaski kwarcowe d/p betonów 

komórkowych 
1 526,4 1 526,4 41,4 

Piaski kwarcowe d/p cegły 

wapienno-piaskowej 
2 665,8 154,8 14,4 

Wydobycie ogółem: 415,8 tys. ton w tym kamienie łamane i bloczne - 18 tys. ton 
chełmski 

Surowce ilaste dla przemysłu 

cementowego 
72,75 - 17,54 

Piaski i żwiry 1 823 334 332 
Wapienie i margle dla przemysłu 

cementowego 
231 166 179 008 2 811 

Wydobycie ogółem: 3 160,54 tys. ton 
janowski 

Surowce ilaste ceramiki budowlanej 98 - 2 
Piaski i żwiry 509  41 

Wydobycie ogółem: 43 tys. ton 
krasnostawski 

Surowce ilaste dla przemysłu 

cementowego 
746,99 12,4 102,14 

Piaski i żwiry 115 - 26 
Wydobycie ogółem: 128,14 tys. ton  

kraśnicki 
Surowce ilaste ceramiki budowlanej 1100 - 30 

Piaski i żwiry 14 6 1 
Wydobycie ogółem: 31 tys. ton 

lubartowski 
Surowce ilaste ceramiki budowlanej 6 - 2 

Piaski i żwiry 24 811 8 351 2 170 
Surowce dla prac inżynierskich 46,8 46,8 28,8 

Wydobycie ogółem: 2 200,8 tys. ton 
lubartowski, lubelski 

Piaski i żwiry  3 346 3 346 232 
Wydobycie ogółem: 232 tys. ton  

lubelski 
Piaski i żwiry 2 267 549 596 

Wapienie i margle dla przemysłu 
wapienniczego 

621 - 1 
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Surowce skalne województwa 
lubelskiego 

Złoża eksploatowane 
Zasoby geologiczne 

bilansowe 
[tys. ton] 

Zasoby 
przemysłowe 

[tys. ton] 

Wydobycie 
[tys. ton] 

Wydobycie ogółem: 597 tys. ton 
łęczyński 

Piaski i żwiry 2 122 1 706 263 
Wydobycie ogółem: 263 tys. ton  

łukowski 
Piaski i żwiry 5 285 2 422 209 

Wydobycie ogółem: 209 tys. ton 
m. Biała Podlaska 

Piaski i żwiry 233 - 4 
Wydobycie ogółem: 4 tys. ton  

opolski 
Piaski i żwiry 3 123 2 725 373 

Wydobycie ogółem: 373 tys. ton  
parczewski 

Piaski i żwiry 419 - 178 
Wydobycie ogółem: 178 tys. ton  

puławski 
Piaski i żwiry 3 228 2 063 418 

Piaski kwarcowe do produkcji 
betonów komórkowych 

379,8 379,8 39,6 

Wydobycie ogółem: 457,6 tys. ton 
radzyński 

Piaski i żwiry 8 899 6 473 473 
Wydobycie ogółem: 473 tys. ton 

rycki 
Piaski i żwiry 8 803 5 438 491 

Wydobycie ogółem: 491 tys. ton 
 świdnicki 

Kamienie łamane i bloczne 760 752 8 
Piaski i żwiry 752 - 311 
Wydobycie ogółem: 319 tys. ton w tym kamienie łamane i bloczne - 8 tys. ton 

tomaszowski 
Surowce ilaste ceramiki budowlanej 88 - 2 

Piaski i żwiry 937 460 446 
Piaski kwarcowe d/p cegły 

wapienno-piaskowej 
3 556,8 1 103,4 16,2 

Wydobycie ogółem: 464,2 tys. ton 
włodawski 

Piaski i żwiry 1 099 - 130 
Wydobycie ogółem: 130 tys. ton 

zamojski 
Piaski i żwiry 2 102 - 177 

Wydobycie ogółem: 177 tys. ton 
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W tabeli 24 przedstawiono 20 powiatów o dużym wydobyciu 

surowców skalnych. Największym wydobyciem tych surowców odznacza 

się powiat chełmski - 3 160,54 tys. ton/rok. We wskazanym rejonie wielkość 

wydobycia jest znacznie wyższa niż w pozostałych powiatach. Stosunkowo 

wysokie wydobycie ma miejsce również w powiecie lubartowskim - 
2 200,8 tys. ton/rok. Jednakże zasoby znajdujące się tam w porównaniu z 

powiatem chełmskim są znacznie mniejsze, co jest równoznaczne z 

możliwym szybszym wyczerpaniem się zasobów. 
Wydobycie surowców skalnych w województwie lubelskim 

koncentruje się na złożach piasków i żwirów oraz wapieni i margli 

stosowanych do produkcji cementu. Powiat chełmski ze względu na duże 

wydobycie narażony jest na zagrożenia środowiskowe wynikające ze 

wzmożonej eksploatacji, jak również na przeciążenie sieci drogowo-
kolejowej. W powiecie chełmskim zlokalizowane są największe zasoby 

geologiczne wynoszące 233 061,75 tys. ton, co sugeruje potencjalne 
możliwości utrzymania wysokiego poziomu wydobycia przez wiele lat.  

W celu dokładniejszej charakterystyki powiatów w województwie 

lubelskim, aby określić perspektywy ich rozwoju, ustalono wielkość 

zasobów rezerwowych i perspektywicznych poszczególnych rodzajów 

surowców skalnych (Tabela 25). W przypadku zwiększonego 

zapotrzebowania na surowce skalne pojawi się konieczność wykazania czy 

uruchomienie dotychczas niewykorzystanych zasobów nie spowoduje 

uszczerbku dla środowiska naturalnego, infrastruktury, zabudowy 
mieszkalnej oraz lokalnej społeczności. Największe zasoby rezerwowe 

surowców skalnych znajdują się w powiecie tomaszowskim: 27 złóż o 

zasobach geologicznych wynoszących 1 246 251 tys. ton. W powiecie 
chełmskim znajduje się najwięcej zasobów perspektywicznych surowców 

skalnych, 4 złoża o zasobach geologicznych wynoszących 

1 264 255 tys. ton. 
W tabeli 26 zestawiono złoża eksploatowane w poszczególnych 

powiatach. Dane w niej zawarte zostały uzyskane z katalogu kopalń, który 

utworzono dla województwa lubelskiego w internetowej bazie danych złóż 

surowców skalnych. 
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Tabela 25. Zestawienie ilości złóż dla poszczególnych grup surowców 

w województwie lubelskim 

Surowce 
skalne 

Złoża rezerwowe  
(R) 

Złoża perspektywiczne 
(P) 

Złoża zaniechane  
(Z) 

Złoża eksploatowane 

okresowo 
 (T) 

Zasoby 
geologiczne 
bilansowe 

[tys. ton] 

Zasoby 
przem. 
[tys. ton] 

Zasoby 
geologiczne 
bilansowe 

[tys. ton] 

Zasoby 
przem. 
[tys. ton] 

Zasoby 
geologiczne 
bilansowe 

[tys. ton] 

Zasoby 
przem. 
[tys. ton] 

Zasoby 
geologiczne 
bilansowe 
[tys. ton] 

Zasoby 
przem. 
[tys. ton] 

bialski 
IB 1 798  - - - 10  7  101  - 
KN 19 638  1 570  11 907  - 10 464  - 2 512  855  
PC 34 77  - - - - - - - 

Razem 24 913 1 570 11 907  10 474 7 2 613 855 
biłgorajski 

IB 11 526  - 4 235  - 462  - - - 
IK 10 226  - - - - - - - 
KD 950  - - - 7 404  - - - 
KN 3 043  - - - 420  - 1 120  538  
PB 797  - 9 486  - - - - - 
PC 1 151  - - - - - - - 
WC - - 97 095  - - - - - 
WW - - - - 978  - - - 

Razem 27 693 - 110 816 - 9 264 - 1 120 538 
chełmski 

IB 1 009  - 5 615  - 9  - 1 176  - 
IC 2 602,9  - - - 476  - 87,56  - 
KN 3 375  744  33 135  - 3 360  - 1 179  42  
PC 2 118 - - - 214  - - - 
WC 200 521  - 1 225 505  - - - - - 
WW 753  - - - - -  - 

Razem 210 378,9 744 1 264 255 - 4 059 - 2 442,56 42 
hrubieszowski 

IB - - - - 60  - - - 
IK - - 1 519  - - - - - 
KN - - - - 499  - - - 

Razem - - 1519 - 559 - - - 
janowski 

IB - - 4 480  - 259  - 61  - 
KN - - - - 36  - - - 
WC - - 166 816  - - - - - 

Razem - - 171 296 - 295 - 61 - 
krasnostawski 

IB - - - - 5 332  - - - 
IK - - 10 709  - - - - - 
KD 691  504  - - 26  - - - 
KN 570  - 43  - 849  - 244  - 

Razem 1 261 504 10 752 - 6 207 - 244 - 
kraśnicki 

IB 446  88  6 423  - 3 688  - 253  - 
KD - - - - 234  - - - 
KN 545  16  - - 3 544  - 324  86  
PC - - 2 631  - - - - - 

WW 905  - - - - - - - 
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Surowce 
skalne 

Złoża rezerwowe  
(R) 

Złoża perspektywiczne 

(P) 
Złoża zaniechane  

(Z) 

Złoża eksploatowane 

okresowo 
 (T) 

Zasoby 
geologiczne 
bilansowe 

[tys. ton] 

Zasoby 
przem. 
[tys. ton] 

Zasoby 
geologiczne 
bilansowe 
[tys. ton] 

Zasoby 
przem. 
[tys. ton] 

Zasoby 
geologiczne 
bilansowe 
[tys. ton] 

Zasoby 
przem. 
[tys. ton] 

Zasoby 
geologiczne 
bilansowe 

[tys. ton] 

Zasoby 
przem. 
[tys. ton] 

Razem 1 896 104 9 054 - 7 466 - 577 86 
kraśnicki, opolski 

WC - - 63 830  - - - - - 
KN - - 9 392  - - - - - 

Razem - - 73 222 - - - - - 
IB 5 621  - 7 265  - 87  - 42  - 
KN 39 106  1 064  281 644  15 53 928  - 2 502  1 576  
PB 1 137  - 4 057  - 3 010  - - - 
PF - - 10 363  - - - - - 

Razem 45 864 1 064 303 329 15 57 025  2 544 1 576 
lubelski 

IB 2 669  - - - 438  - - - 
IK - - 3 511  - - - - - 
KN 3 724  1 545  - - 1 991  - 451  280  
WW - - - - 526  - - - 

Razem 6 393 1 545 3 511 - 2 955 - 451 280 
łęczyński 

KN 1 211  260  21 841  - 902  - 177  21  
MS - - - - - - 83 53 

Razem 1 211 260 21 841 - 902 - 260 74 
łukowski 

IB - - - - 1 178  - - - 
IK - - - - 3 906  - - - 
KN 2 971  - - - 380  - 819  140  
PC 4 884  - - - 3 050  - - - 

Razem 7 855 - - - 8 514 - 819 140 
m. Biała Podlaska 

KN 96  - - - 93 - - - 
Razem 96 - - - 93 - - - 

m. Lublin 
KN 103  103  - - - - - - 
IB 43  - - - - - - - 
IK 3 715  - - - - - - - 

Razem 3 861 103 - - - - - - 
opolski 

IB - - - - 226  - - - 
KD - - - - - - - - 
KN 1 399  13  4 733  - 524  - 151  151  
PC 3 744  - - - - - - - 

Razem 5 143 13 4 733 - 750 - 151 151 
parczewski 

IB 886  - - - - - - - 
IK - - 5 215  - - - - - 
KN 1 406  606  - - 1 709  - 261  - 

Razem 2 292 606 5 215 - 1 709 - 261 - 
puławski 

IB 3 082  - - - 3 314 - 111  - 
IK 2 373  - 6 394  - - - - - 
KD - - - - 1 173  - - - 
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Surowce 
skalne 

Złoża rezerwowe  
(R) 

Złoża perspektywiczne 

(P) 
Złoża zaniechane  

(Z) 

Złoża eksploatowane 

okresowo 
 (T) 

Zasoby 
geologiczne 
bilansowe 

[tys. ton] 

Zasoby 
przem. 
[tys. ton] 

Zasoby 
geologiczne 
bilansowe 

[tys. ton] 

Zasoby 
przem. 
[tys. ton] 

Zasoby 
geologiczne 
bilansowe 

[tys. ton] 

Zasoby 
przem. 
[tys. ton] 

Zasoby 
geologiczne 
bilansowe 
[tys. ton] 

Zasoby 
przem. 
[tys. ton] 

KN 34 275  2 798  9 896  - 14 271  - 1 885  266  
PB - - - - 11  - - - 

Razem 39 730 2 798 16 290 - 18 769 - 1 996 266 
radzyński 

KN 1 414  - 4 482  - 2 678  - 229  118 
Razem 1 414 - 4 482 - 2 678 - 229 118 

rycki 
KN 1 007  140  - - 1 459  - 71  - 
PC - - - - 607  - - - 

Razem 1 007 140 - - 2 066 - 71 - 
świdnicki 

KN 831  138  152 315  - 306  - - - 
Razem 831 138 152 315 - 306 - - - 

tomaszowski 
IB 164  - - - 4 518  - 47  20  
KD 636  - - - - - - - 
KN 2 092  84  29 972  - 405  - 1 082  102  
MS 46  - - - - - - - 
PB 509  - - - - - - - 
WC 1 242 804  - - - - - - - 

Razem 1 246 251 84 29 972 - 4 923 - 1 129 122 
włodawski 

IB - - - - 199  - - - 
IC - - - - 81,37  - - - 
KN 1 870 - 25 879  - 13 006  - - - 
PC - - 6 311  - - - - - 

Razem 1 870 - 32 190 - 13286,37 - - - 
zamojski 

IB 3 403  - - - 408  - - - 
IK - - 1 656  - - - - - 
KD - - - - 3 074  - - - 
PS 1 762 - - - - - - - 
KN 1 218  40  - - 2 794  - 567  113  

Razem 6 383 40 1 656 - 5 868 - 567 113 

 



 

Tabela 26. Zestawienie złóż eksploatowanych (E) surowców skalnych znajdujących się w obrębie wytypowanych obszarów o wydobyciu 

powyżej 100 tys. ton rocznie w województwie lubelskim 

Nazwa złoża Stan 
zag. 

Zasoby [tys. ton] 
Wydobycie 
[tys. ton] 

Położenie 
Nr koncesji Użytkownik 

Termin 
ważności 

koncesji Geologiczne 
bilansowe 

prze-
mysłowe Gmina Powiat 

 
Piaski i żwiry 

Bereza E 16 075 2 705 235 Międzyrzec 
Podlaski bialski 

Bereza OS.7512-4/92, 
Bereza Pole A i B 
FB.TO.7512/39/07 

Lubelskie Kopalnie 
Surowców Mineralnych 

Bereza 30-01-
2022, Bereza 

Pole A i B 31-
12-2012 

Woskrzenice 
Duże IV E 1 905 1 905 113 Biała 

Podlaska bialski FB.TO.7512/11/09 Przedsiębiorstwo 
Robót Drogowych S.A. 31-12-2034 

 
Surowce ilaste ceramiki budowlanej 

Markowicze E 17 018 14908 164 Księżpol biłgorajski OS-7512/10/92 Leier Markowicze S.A. 
do wyczerpania 

zasobów 

przemysłowych 
 

Piaski i żwiry 

Dorohusk A E 377 268 106 Dorohusk chełmski OS 7512/29/2/98 Włodzimierz Krawczyński 
Dorohusk 27-05-2018 

Wapienie i margle dla przemysłu cementowego 

Chełm E 192 741 174 948 2 600 Kamień, 

Chełm chełmski - - - 

Rejowiec E 38 425 4 060 211 Rejowiec 
Fabryczny chełmski ŚiR.VII.7415/13/2002 Cementowania "Rejowiec" 

S.A. 31-12-2032 

 
Surowce ilaste dla przemysłu cementowego 

Izbica V E 746,99 12,4 102,14 Izbica krasnostawski FC.7422/9/11 
Gminne 

Przedsiębiorstwo;Gospodarki 
Komunalnej w Izbicy 

31-12-2012 
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Nazwa złoża Stan 
zag. 

Zasoby [tys. ton] 
Wydobycie 
[tys. ton] 

Położenie 
Nr koncesji Użytkownik 

Termin 
ważności 

koncesji Geologiczne 
bilansowe 

prze-
mysłowe Gmina Powiat 

 
Surowce ilaste ceramiki budowlanej 

Rokitno I E 625 625 265 Lubartów lubartowski - - - 

Niemce-
Rokitno II- 

NE 
E 17 714 3 805 1 068 Lubartów lubartowski 

RŚ.IV.JP.7512/4/08 

pole A, 
RŚ.IV.JP.7512/12/08 

pole B1 

Przedsiębiorstwo Produkcji 

Materiałów Budowlanych 

S.A. 

31-12-2018 
pole A, 01-04-
2022 pole B1 

Kierzkówka 
II E 579 579 122 Kamionka lubartowski RŚ.IV.JP.7512/43/10 Kopalnia Piasku i Żwiru 

Waldemar Fedorowicz 30-09-2035 

Niemce-
Rokitno 1 E 2404 2404 350 Lubartów lubartowski RŚ.IV.JP.7512/14/10 

Lubelskie Kopalnie 
Surowców Mineralnych Sp. 

z o.o. 
31-03-2030 

 
Piaski i żwiry 

Pryszczowa 
Góra I E 3 346 3 346 232 Niemce, 

Kamionka 
lubelski, 

lubartowski RŚ.IV.JP.7512/30/09 
Kopalnia Piasku, Transport 

Ciężarowy Tadeusz 
Skowronek 

31-12-2039 

 
Piaski i żwiry 

Osówka I E 242 - 101 Niemce lubelski RŚ-
IV.7422.38.2012.JP 

ŻWIRKOP Stanisław 
Milczek 31-05-2018 

Osówka IV E 194 176 343 Niemce lubelski - - - 
 

Piaski i żwiry 
Jawidz-
Pniaki E 1 473 1 283 199 Spiczyn łęczyński RŚ.IV.JP.7512/55/10 PPHU TRANSKOBET 

Roman Chudziak 31-12-2027 

 
Piaski i żwiry 

Stefanówka E 656 511 101 Józefów opolski OŚiR.VII.7415/8/96/01 
Lubelskie Kopalnie 

Surowców Mineralnych Sp. 
z o.o. 

31-12-2011 
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Nazwa złoża Stan 
zag. 

Zasoby [tys. ton] 
Wydobycie 
[tys. ton] 

Położenie 
Nr koncesji Użytkownik 

Termin 
ważności 

koncesji Geologiczne 
bilansowe 

prze-
mysłowe Gmina Powiat 

 
Piaski i żwiry 

Gołąb 1 E 1 527 1 463 143 Puławy puławski RŚ-IV.7422.7.2011.JP 
Lubelskie Kopalnie 

Surowców Mineralnych Sp. 
z o.o. 

31-01-2026 

 
Piaski i żwiry 

Olszewnica E 6 136 4 568 219 Borki radzyński ŚiR.VII.7415/7/2003 Lubelskie Kopalnie 
Surowców Mineralnych 31-12-2013 

 
Piaski i żwiry 

Lipiny E 762 762 151 Kłoczew rycki RŚ-
IV.7422.25.2011.JP 

Lubelskie Kopalnie 
Surowców Mineralnych Sp. 

z o.o. 
30-06-2016 

Gęsia Wólka E 3 238 2 998 157 Kłoczew rycki RŚ.III.JP.7512/42/07 PPHU ŻWIKOR Sp. z o.o. 

Robert Kamiński 31-12-2033 

 
Piaski i żwiry 

Bełżec 1 E 571 435 303 tomaszowski lubelskie FZ.EHK.7512/10/09 
Zakład Budowlano 

Montażowy SPOIWO 

Czesław Adamowicz 
30-11-2024 
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II. MIEJSCE I ROLA KOPALŃ REGIONU W POKRYCIU 
POPYTU LOKALNEGO I KRAJOWEGO 

1. Ocena regionu w kontekście wydobycia i przeróbki surowców 
skalnych 

W odniesieniu do całkowitych zasobów surowców skalnych w 

województwie, największy procent stanowią wapienie i margle dla 
przemysłu cementowego (3 428 mln ton – 72%) oraz piaski i żwiry (zasoby 

około 934 mln ton – 20%). Odwrotnie ukierunkowane jest wydobycie – 
największy procent wydobycia stanowią piaski i żwiry (8 mln ton/rok, 
niemal 72% całości wydobycia surowców skalnych w województwie) oraz 

wapienie i margle dla przemysłu cementowego (2,8 mln ton/rok – 24%). W 
przypadku piasków i żwirów, z 230 zakładów wykazujących wydobycie w 

2011 r., większość - 183 kopalnie, zalicza się do zakładów o rocznym 
wydobyciu poniżej 35 tys. ton (2011 r.). Wydobycie ze złóż wapieni i margli 
dla przemysłu cementowego wykazują jedynie dwa zakłady, których 

kopalina stanowi podstawowy surowiec dla cementowni Chełm oraz 

Rejowiec. 
Pozostałe kopaliny stanowią łącznie około 8% zasobów 

województwa oraz poniżej 5% wielkości wydobycia. Spośród nich, w 

odniesieniu do zasobów krajowych, strategiczne dla regionu są zasoby 
surowców ilastych d/p kruszywa lekkiego (29% zasobów Polski znajduje się 

na terenie województwa lubelskiego), piasków do produkcji cegły 

wapienno-piaskowej (12%) oraz piasków kwarcowych do produkcji 

betonów komórkowych (14%). Dla małej przedsiębiorczości ważne są złoża 

klasyfikowane jako surowce ilaste ceramiki budowlanej, które stanowią 

podstawowy surowiec dla małych cegielni, produkujących cegłę ręcznie 

formowaną w oparciu o tradycyjne receptury. Poniżej zamieszczone 

diagramy obrazowo przedstawiają strukturę zasobów i odpowiadające 

poszczególnym kopalinom wydobycie (Rysunek 15). 
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Rysunek 15 Porównanie struktury procentowej zasobów i wydobycia w 

województwie lubelskim 

Poniżej zestawiono główne kierunki zastosowania kopalin ze złóż 

zlokalizowanych w województwie lubelskim, wraz ze wstępną analizą 

przydatności w budownictwie drogowym, jako najbardziej chłonnym rynku 
zbytu. 

a) Piaski i żwiry (KN) 

Naturalne kruszywa piaszczysto-żwirowe dzielą się na dwie 

zasadnicze grupy: kruszywa grube obejmujące żwiry i pospółki (kruszywo 

piaskowo-żwirowe) oraz kruszywa drobne –piaszczyste [1].  
Kruszywa naturalne drobne (piaszczyste) mają szerokie 

zastosowanie w budownictwie ogólnym oraz infrastrukturalnym. Piasek nie 

odpowiadający składowi mineralnemu piaskom szklarskim, piaskom 

formierskim, piaskom kwarcowym stosuje się jako składnik betonu, zapraw 

murarskich, tynków, do podsypek drogowych i pod kostkę brukową, do 

zasypek fundamentowych, budowy nasypów, prac ziemnych, jako materiał 

wypełniający i podsypkę wokół rur przesyłowych. W drogownictwie 

kopaliny ze złóż piaskowych (o wysokim punkcie piaskowym kopaliny) 

mogą być bezpośrednio stosowane wyłącznie do warstw mrozoochronnych 

oraz do budowy nasypów, wałów, zboczy. Do warstw stabilizowanych 

konieczne jest użycie żwiru lub żwiru kruszonego (łamanego). W przypadku 

wykorzystania do elementów budowy drogi lub płyt betonowych, piaski i 
żwiry mogą być ich składnikiem. 
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Kruszywa naturalne grube – mają zastosowanie w budowie dróg, 
jako wypełnienie warstwy podbudowy zasadniczej, jeżeli są to żwiry 

spełniające wymogi wykorzystania na kruszywo łamane, zapewniające 

dobre klinowanie. Żwir naturalny, niepoddany przeróbce mechanicznej 

wykorzystywany jest również w budownictwie drogowym do warstw 
głębszych: podbudowy stabilizowanej i warstwy mrozoochronnej. Żwiry 

mają zastosowanie również w produkcji betonów i mas bitumicznych. 
Użytkownikami złóż kruszyw naturalnych piaszczystych oraz 

piaskowo-żwirowych są głównie przedsiębiorstwa budownictwa drogowego 
lub firmy transportowo-usługowe, kopalina z eksploatowanego złoża jest 

wówczas transportowana z placu produktów gotowych bezpośrednio na plac 

budowy przez samego przedsiębiorcę górniczego lub przez klienta. Z 
ważniejszych zakładów produkcyjnych regionu, wykorzystujących 

kruszywo piaskowo-żwirowe z przyległego złoża można wymienić: 
 Przy złożu Woskrzenice Duże IV jest zlokalizowana Wytwórnia Mas 

Bitumicznych należąca do Przedsiębiorstwa Robót Drogowych S.A. W 
zakładzie produkuje się masy bitumiczne, betony, betony asfaltowe 
przeznaczone do wykonywania wszystkich warstw konstrukcyjnych 
nawierzchni dla dróg kategorii ruchu KR1 do KR6; 

 Przy złożu Niemce-Rokitno II-NE znajduje się zakład produkcji 

materiałów budowlanych (budowlane elementy betonowe, silikaty) 
należący do Przedsiębiorstwa Produkcji Materiałów Budowlanych 

Niemce S.A.; 
 Ze złoża Jaźwiny korzysta firma Transbet - Przedsiębiorstwo 

Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Wojtiuk Marian, prowadząca 

produkcję prefabrykatów betonowych; 
 Przy złożu Pryszczowa Góra I znajduje się zakład produkcji betonu 

należący do firmy Kopalnia Piasku, Transport Ciężarowy Tadeusz 

Skowronek; 
 Przy złożu Zalesie, którego koncesjonobiorcą jest Kazimierz Woźniak, 

zlokalizowany jest zakład produkcji betonów i elementów betonowych 
Wir-Bud. 

b) Surowce ilaste do produkcji kruszywa lekkiego (IK) 

Kopaliny ilaste do wytwarzania kruszyw ceramicznych dzieli się na 

dwa rodzaje: 
 do produkcji keramzytu (glińca) - kruszywa ceramicznego o niskiej 

nasiąkliwości, wysokiej izolacyjności cieplnej i dużej odporności. 

Keramzyt stosowany jest m.in.: w budownictwie, drogownictwie, 
ogrodnictwie i rolnictwie, 
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 do produkcji glinoporytu (agloporytu) – kruszywa lekkiego o niższej 

jakości. 
W województwie lubelskim występują złoża drugiego typu, 

pospolicie występujące również w całej Polsce. Zasoby w rejonie pozostają 

nieeksploatowane. 

c) Surowce dla prac inżynierskich (MS) 

Do tej grupy kopalin według Bilansu kwalifikują się skały o 

charakterze ilasto-piaszczystym i gliniasto-ilaste oraz inne niespełniające 

kryteriów dla kamieni łamanych i blocznych. Kopalina jest wykorzystywana 
głównie w budownictwie drogowym do robót pomocniczych. Surowce o 

dużej zawartości iłów stosowane są do uszczelniania i rekultywacji 

składowisk odpadów. Jedyne eksploatowane złoże przekwalifikowane 
zostało w 2011 roku na złoże piasków i żwirów: złoże Rokitno I - jest 
wykorzystywane przez firmę "PRESTO" Emil Potręć do produkcji kruszywa 
budowlanego (wydobycie 16 tys. ton w roku 2011).  

d) Piaski formierskie (PF) 

Stosowane do produkcji mas formierskich i rdzeniowych, służących 

do wykonywania odlewów staliwnych, żeliwnych oraz odlewów ze stopów 

metali. Stosowane również do produkcji materiałów izolacyjnych. Surowiec 

z niektórych złóż piasków formierskich stosowany jest jako piaski 

budowlane i drogowe. W województwie lubelskim jedyne istniejące złoże 

tej kopaliny pozostaje nieeksploatowane. 

e) Surowce szklarskie (PS) 

Piaski kwarcowe o dużej zawartości krzemionki (pow. 95%) 

stosowane są do produkcji szkła optycznego, technicznego i użytkowego. 

Stosowane również do produkcji chemii budowlanej, tynków mineralnych, 

posadzek epoksydowych, jako mieszanki filtracyjne oczyszczające wodę 

pitną i przemysłową. Piaski szklarskie pozyskuje się ze złóż piasków i słabo 

zwięzłych piaskowców kwarcowych, posiadających odpowiednie 
uziarnienie i znikomą zawartość tlenków barwiących. Piaski budowlane w 

zakładach produkujących piaski szklarskie są produktem ubocznym, 

wykorzystywanym lokalnie. W województwie lubelskim jedyne istniejące 

złoże tej kopaliny pozostaje nieeksploatowane. 

f) Surowce ilaste ceramiki budowlanej (IB) 

Stosowane do wyrobu cegły budowlanej i klinkierowej oraz płytek 

ceramicznych. Skały ilaste zarobione wodą tworzą poddającą się 
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formowaniu masę. Z dodatkiem piasków schudzających uzyskuje się masę 

ceramiczną o polepszonych właściwościach.  
Surowce ilaste ceramiki budowlanej nie mają większego 

zastosowania bezpośrednio w budownictwie ogólnym czy drogowym. W 
regionie lubelskim stanowią podstawowy surowiec dla małych cegielni, 

produkujących cegłę ręcznie formowaną w oparciu o tradycyjne receptury. 
Ze 126 złóż zlokalizowanych w województwie lubelskim eksploatowanych 

jest 20. Przy co najmniej 18 złożach zlokalizowane są cegielnie korzystające 

bezpośrednio z wydobywanej z nich kopaliny. Niewielkich zakładów 

produkcyjnych czerpiących surowiec ze złóż ilastych nie należy traktować 

lekceważąco. W dobie zmniejszonego zapotrzebowania na materiały i usługi 

budowlane. oraz wynikającego z tego zwiększania się liczby osób 

bezrobotnych, małe rodzinne zakłady produkują cegłę o stałej jakości i 

zbycie, dając zatrudnienie oraz podnosząc konkurencyjność gminy poprzez 

zwiększenie jej zysków.  
Największe zakłady to: 

 Cegielnia firmy Leier Markowicze S.A. na złożu Markowicze, 
o wydobyciu rocznym 82 tys. ton. i największych zasobach - 8 509 tys. 
ton. (powiat biłgorajski), 

 Cekobud Piętal Wacław - Piętal Wojciech, cegielnia przy złożu 

Słodków IV, o wydobyciu rocznym 4 tys. ton. (powiat kraśnicki), 
 Cegielnia Polowa P. Maria i Mariusz Osiniak, czerpiąca ze złoża 

Bojanówka-Dół Kamienny, o wydobyciu rocznym 3 tys. ton. (powiat 
kraśnicki), 

 Cegielnia Polowa "Borów" Jan Wojewoda i S-ka na złożu Borów I, 

o wydobyciu rocznym (2011 r.) 2 tys. ton. (powiat kraśnicki). 
 

Tabela 27. Zakłady produkcyjne zlokalizowane przy złożach o wydobyciu poniżej 2 

tys. ton/rok 

Lp Złoże Zakład produkcyjny Powiat 

1 Bojanówka-II Zespół Wyrobu i Wypału Cegły "Bojanówka" A.Mikita, 

A.Marzec kraśnicki 

2 Dąbrowa Wojciech Ćwikła kraśnicki 
3 Frampol I,II Cegielnia Frampol, Witold i Jan Siembida s.c. biłgorajski 

4 Irynówka Cegielnia Lipka Zakład Produkcji Mat. Budowlanych 

Piaseczki Kazimierz, Kły Jan i Kły Eugeniusz tomaszowski 

5 Janiszów dz.685-
91 

Cegielnia Polowa Zbigniew Stawiarski - Wiesława 

Stawiarska kraśnicki 

6 Karpiówka Cegielnia "KARPIÓWKA" P. Tryk Władysława i S-ka kraśnicki 
7 Kolonia Spławy II Cegielnia P. J. i F. Trojanowscy kraśnicki 
8 Lisów II Cegielnia Urban i S-ka lubartowski 
9 Niziny - N Jan Czuliński PPHU DOMAR kraśnicki 
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Lp Złoże Zakład produkcyjny Powiat 
10 Olszanka Marianna Bida - Produkcja i Wypał Cegły biłgorajski 
11 Piotrowice Małe Cegielnia Piotrowice-Jacek Andrzejewski puławski 

12 Sabaudia II - pole 
B Cegielnia Sabaudia II, Ryszard Parafin tomaszowski 

13 Stawki P.P.H.U. S.C. i Edward Brankiewicz, Zakład ceramiki 

budowlanej janowski 

14 Stawki IV P.P.H.U. S.C. Renata i Edward Brankiewicz janowski 
15 Suchynia Robert Kufel Produkcja, Wypał Cegły Ceramicznej kraśnicki 
16 Suchynia II Wyrób i Wypał Cegły Ceramicznej P. Tejman Teresa i S-ka kraśnicki 
17 Tyszowce-1 Józef Woch ZPHU "Skorpion" - Cegielnia Tyszowce tomaszowski 
18 Wilkołaz Dolny Cegielnia Kraśnik Wilkołaz, Stanisław Zdyb i spółka kraśnicki 
19 Zanie-Księżpol Henryk Mielnik Zakład Ceramiki Budowlanej biłgorajski 

g) Piaski kwarcowe d/p cegły wapienno-piaskowej (PC) oraz 
piaski kwarcowe d/p betonów komórkowych (PB)  

Piaski kwarcowe stosowane są do produkcji betonów komórkowych 

oraz wyrobu cegieł i kształtek wapienno-piaskowych. W województwie 

lubelskim przy wszystkich czterech eksploatowanych złożach znajdują się 

zakłady produkcyjne. 
Piaski kwarcowe d/p betonów komórkowych (PB) eksploatowane są 

w regionie z  2 spośród 11 złóż: 
 Przy złożu Puławy znajduje się Zakład produkcji betonów 

komórkowych, należący do firmy H+H Polska Sp. z o.o., duńskiego 

koncernu zaistniałego na polskim rynku w 2005 roku, poprzez 
zakupienie 5 zakładów produkcyjnych elementów budowlanych w: 
Puławach, Warszawie, Gorzkowicach, Lidzbarku oraz Skawinie. 

Wydobycie ze złoża Puławy osiągnęło poziom 22 tys. ton w 2011 r. 
(powiat puławski), 

 Kopalina ze złoża Józefów jest wykorzystywana w Zakładzie Produkcji 

Betonu Komórkowego Długi Kąt należącego do spółki Prefabet. Spółka 

ta poprzez przynależność do Grupy Ożarów, stanowi element 

irlandzkiego koncernu CRH. Wydobycie ze złoża osiągnęło poziom 

23 tys. ton w 2011 r. (powiat biłgorajski). 
Piaski kwarcowe d/p cegły wapienno-piaskowej (PC) eksploatowane 

są w regionie z 2 spośród 13  złóż: 
 Przy złożu Dyle znajduje się zakład produkcji cegły wapienno-

piaskowej (silikatowej), wapna sucho gaszonego, według normy PN - 
90/B – 30020 klasyfikowanego jako gatunek 01. Złoże i zakład należą 

do polskiego przedsiębiorstwa Zakład Wapienno-Piaskowy "Megola" 
M. Muda i Wspólnicy s.j., w Hedwiżynie. Wydobycie ze złoża 

osiągnęło poziom 8 tys.ton w 2011 r. (powiat biłgorajski), 
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 Przy złożu Bełżec znajduje się Zakład Wapienno-Piaskowy "Bełżec" 

Sp. z o.o. Produkcja obejmuje elementy budowlane betonowe oraz 
wapienno–piaskowe (silikatowe), a także beton towarowy. Zakład 

posiada własną bocznicę towarową przy stacji Bełżec. Wydobycie ze 

złoża osiągnęło poziom 9 tys. ton w 2011 r. (powiat tomaszowski). 
Kopaliny te, ze względu na parametry fizyko-techniczne i chemiczne 

surowca, mogą być również wykorzystywane do produkcji kruszyw 
naturalnych piaskowo-żwirowych. Mają wówczas jedynie znaczenie lokalne. 

h) Wapienie i margle przemysłu wapienniczego (WW) 

Wapienie o zawartości CaCO3 powyżej 90% są kopaliną 

wykorzystywaną w przemyśle wapienniczym. Stosowane jako surowiec 
wysoki (niepełny) do produkcji klinkieru cementowego wymagają dodatku 

surowców ilastych. Odmiany spełniające dodatkowe kryteria (głównie 

chemiczne) znajdują zastosowanie w przemyśle: chemicznym, hutniczym 

(jako topnik hutniczy), cukrowniczym, do produkcji mączek wapiennych. 

Złoża wapieni i dolomitów w Polsce eksploatowane są również na kruszywa 

do szerokiej gamy odbiorców przemysłu budowlanego, drogowego, 

chemicznego, papierniczego, farbiarskiego, medycznego, cukrowniczego, 
hutniczego, wapienniczego i cementowego.  

W województwie lubelskim z kopalin klasyfikowanych do 

wykorzystania w przemyśle wapienniczym eksploatowane jest jedynie złoże 

Zakącie. Eksploatacja prowadzona jest w małej skali, na potrzeby lokalne 
(1 tys. ton w roku 2011) na kruszywo drogowe. 

i) Wapienie i margle przemysłu cementowego (WC) 

Wapienie margliste i margle są kopalinami przydatnymi wyłącznie 

w przemyśle cementowym. Zawartość CaCO3 w tym przypadku może być 

znacznie niższa (poniżej 80%), ważne są natomiast zawartości innych 

składników chemicznych i wzajemny stosunek ich udziałów procentowych. 

Surowcem podstawowym dla cementowni może być również kreda. Złoża 

kredowe są niekiedy klasyfikowane jako wapienie i margle przemysłu 

cementowego (np. złoże Chełm). Kreda pisząca jest skałą wapienną, słabo 

zwięzłą, porowatą. Stosuje się ją również w przemysłach: gumowym, 

papierniczym, chemicznym, farbiarskim i cementowym [1]. W 
województwie lubelskim zasoby całkowite złóż kredowych 

(klasyfikowanych w Bilansie jako kreda) są równe 16,8 mln ton (złoża: 

Grabanów (R) o zasobach 2,3 mln ton, Hrud (P) - 4,1 mln ton, oraz złoża 

mniejsze: Ludwinek, Mogielnica I, Ossówka - żadne nieeksploatowane). 
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Eksploatację wapieni i margli przemysłu cementowego w regionie 

prowadzi się na dwóch złożach (oba w powiecie chełmskim): 
 Złoże Rejowiec – margle kredowe ze złoża stanowią główny surowiec 

w produkcji cementu w Cementowani "Rejowiec" S.A., należącej do 

Grupy Ożarów, spółki irlandzkiego koncernu CRH, 
 Złoże Chełm – kopalinę stanowi kreda chełmska i margle rejowieckie - 

główny surowiec w produkcji cementu Cementowni Chełm, należącej 

do koncernu Cemex. Zdolność produkcyjna Cementowni Chełm sięgała 

w 2010 roku 1,7 mln ton produktów. 

j) Surowce ilaste d/p cementu (IC)  

Surowce ilaste wykorzystuje się w produkcji klinkieru 

cementowego, jako dodatek korygujący skład wsadu do pieca. 

Podstawowym surowcem do produkcji są surowce węglanowe - wapienie i 
margle. Optymalna zawartość węglanu wapnia CaCO3 we wsadzie do pieca 
cementowego wynosi 75-80%. W przypadku gdy skład surowca 

podstawowego różni się od składu optymalnego, wówczas stosuje się 

dodatki mineralne ze złóż zlokalizowanych w bliskim położeniu od 

zakładów cementowych: surowce ilaste do produkcji cementu lub, przy 

odpowiednich parametrach surowca, piaski klasyfikowane jako piaski 
kwarcowe do produkcji betonów komórkowych (PB), lub piaski do 
produkcji cegły wapienno-piaskowej (PC). Surowcem dodatkowym mogą 

być również: łupki ilaste, gliny, wysiewki syderytowe, piasek, popioły lotne, 

żużle wielkopiecowe. 
Surowce ilaste do produkcji cementu są kopaliną, której złoża są 

eksploatowane jedynie w województwie lubelskim. Eksploatacja 
prowadzona jest w trzech zakładach górniczych o łącznym wydobyciu 

rocznym 120 tys. ton [1]. Kopalinę wykorzystuje się głównie jako materiał 
do robót ziemnych. 

k) Kamienie drogowe i budowlane (KD)  

Grupa surowcowa „kamienie łamane i bloczne” (bądź „kamienie 

drogowe i budowlane”) obejmuje 33 odmiany litologiczne skał magmowych, 

osadowych i metamorficznych cechujących się określonymi 

właściwościami, które decydują o ich wykorzystaniu gospodarczym. 
Z surowca spełniającego odpowiednie wymagania produkowane są 

kruszywa łamane dla drogownictwa, budownictwa i kolejnictwa oraz 

elementy kamienne dla drogownictwa (kostka, płyty, krawężniki) i dla 

budownictwa (bloki, płyty, kamień murowy).  
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Kruszywa drogowe mogą być produkowane ze skał magmowych, 

metamorficznych, osadowych. Złoża skał magmowych i metamorficznych 

koncentrują się w południowej części Polski, przy czym, szczególnie 

bazalty, melafiry, granodioryty, wykazują doskonałe właściwości jako 

składnik do mieszanek bitumicznych w warstwach ścieralnych dróg. Jednak 

znacznie powszechniejsze (około 45% całej grupy KD) jest występowanie 

skał osadowych. Kopaliny o pochodzeniu osadowym (wapienie, dolomity) 

powszechnie stosowane są w warstwie ścieralnej i dla dróg o mniejszym 
natężeniu ruchu oraz do pozostałych warstw bez względu na klasę natężenia 

i oczekiwane obciążenie.  
W województwie lubelskim spośród 20 złóż zaklasyfikowanych jako 

KD, 9 stanowi opoka, 10 złóż – wapień, 1 złoże – piaskowiec (Tabela 28).  

Tabela 28. Złoża KD z uwzględnieniem rodzaju kopaliny 
Kod 

MIDAS Nazwa złoża Zagospo-
darowanie 

Rodzaj 
kopaliny Produkcja 

9356 Wola Piasecka II E opoka kruszywo 
9421 Klimusin E opoka kruszywo 
723 Bliżów Z opoka  
725 Izbica Z opoka  
953 Kazimierz Dolny Z opoka  
954 Nasiłów Z opoka  
955 Piotrawin Z opoka  
9881 Bełżec-Pańska Dolina R opoka  
9242 Wirkowice R opoka  
688 Annopol Z piaskowiec  

11117 Józefów E wapień  
1067 Babia Dolina E wapień kruszywo, kamień łamany 

14262 Tarnowola I R wapień  
719 Smoryń Z wapień  
721 Gliniska Z wapień  
722 Szopowe II R wapień  
724 Żelebsko Z wapień  
720 Borsuki Z wapień  

15419 Radzięcin II R wapień  

 
W kolejnym zestawieniu (Tabela 29) zaprezentowano przybliżony 

skład mineralny wapieni i opok w oparciu o podział S. Kozłowskiego [3]. 
Wyraźna jest  również różnica we właściwościach: opoki ze złoża Kazimierz 

Dolny charakteryzują się gęstością objętościową 1,40 g/cm3, wytrzymałością 

na ściskanie 18,20 MPa [3], właściwości wapieni występujących na 

Lubelszczyźnie to średnio: gęstość objętościowa 2,2 g/cm
3
, wytrzymałość na 

ściskanie 20-40 MPa [4]. Takie właściwości eliminują opoki do 
wykorzystania w warstwach konstrukcyjnych dróg wyższych klas.  



 

52 

 

Tabela 29. Klasyfikacja wapieni i opok [3] 
Kopalina CaO[%]  SiO2 [%] 
wapienie 

opoki wapniowe 
opoki wapniste 

opoki 

56,0 – 53,2 
53,2 – 42,0 
42,0 – 28,0 
28,0 – 14,0 

0,0 – 5,0 
5,0 – 25,0 

25,0 – 50,0 
50,0 – 75,0 

 
W Polsce udokumentowano zasoby opok w 10 złożach 

(5 545 tys. ton zasobów geologicznych), przy czym 8 z nich 

zlokalizowanych jest na Lubelszczyźnie (5 zaniechanych, 2 eksploatowane, 

2 rozpoznane w stopniu szczegółowym). Wydobycie prowadzone jest tylko 

w woj. lubelskim i wyniosło w 2011 r. 8 tys. ton. 
Spośród wszystkich złóż kamieni łamanych i blocznych w regionie, 

jedynie na czterech prowadzi się wydobycie. Eksploatowany surowiec jest 

podstawą do produkcji kruszyw o znaczeniu lokalnym. Łącznie z zakładem 

działającym na złożu Zakącie (kopalina klasyfikowana jako wapienie 
i margle dla przemysłu wapienniczego), stanowi to 5 zakładów 

produkujących kruszywo drogowe w województwie lubelskim. Łączne 

wydobycie tych kopalń sięgało 27 tys. ton w 2011 r., 11 tys. ton w 2010 r. 
oraz 28 tys. ton w 2009 r. Właściwości tych kruszyw nie pozwalają na ich 

zastosowanie w warstwie ścieralnej drogi. Kamień do budowy dróg 

pozyskuje się z innych województw oraz prowadząc import z Ukrainy.  

l) Podsumowanie 

Struktura zasobów i wydobycia województwa lubelskiego wskazuje, 

że znaczenie strategiczne dla regionu mają złoża wapieni przemysłu 

cementowego oraz związane z tymi złożami zakłady Rokitno i Chełm, jak 

również złoża piasków i żwirów oraz przyległe do nich zakłady produkcji 

materiałów budowlanych, betonów i mas bitumicznych. 
Dla rozwoju województwa ważne są również zakłady zlokalizowane 

przy złożach surowców ilastych do produkcji ceramiki budowlanej. Należy 

zauważyć, że produkcja materiałów budowlanych prowadzona jest również 

na bazie przywęglowych skał płonych pochodzących z kopalni Bogdanka, 

należącej do koncernu Lubelski Węgiel "Bogdanka" S.A. Produkcję cegieł 

pełnych i pustaków oraz płytek elewacyjnych prowadzi Zakład Ceramiki 

Budowlanej EkoKlinkier, traktując wykorzystanie skał płonych jako 

dywersyfikację działalności firmy oraz działanie na rzecz środowiska 

naturalnego. 
Na mapie (Rysunek 16) przedstawiono orientacyjną lokalizację 

zakładów produkcyjnych powiązanych ze złożami w regionie lubelskim.  
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Rysunek 16. Zakłady prowadzące produkcję na bazie kopalin ze złóż regionu 

2. Klasyfikacja kopalń w odniesieniu do wykorzystania kopaliny w 
inwestycjach drogowych 

Większość zaplanowanych inwestycji w regionie i kraju w 

najbliższych latach dotyczy budowy dróg, są to inwestycje o dużym 
zapotrzebowaniu na kruszywo. Z tego względu przeprowadzono analizę złóż 

(eksploatowanych i nieeksploatowanych) pod względem możliwości 

wykorzystania w poszczególnych warstwach konstrukcji drogi. 
Główną bazę zasobową regionu stanowią wapienie i margle 

przemysłu cementowego (75% zasobów geologicznych, 23% wydobycia w 

województwie), jednak wapienie lubelskie klasyfikowane do produkcji 
cementu nie spełniają kryteriów geomechanicznych dla surowców do 

budowy dróg. Głównym eksploatowanym surowcem w województwie 
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lubelskim są piaski i żwiry (73% wydobycia w województwie), które 

kwalifikują się do wykorzystania w warstwach podbudowy (żwir lub żwir 

kruszony) oraz warstwach mrozoochronnych (żwir, żwir kruszony, piaski) 

oraz w pracach pomocniczych (wały, podsypki). 
Kopaliny sklasyfikowane jako kamienie łamane i bloczne występują 

w województwie lubelskim w zaledwie 20 złożach, z czego eksploatacja 

prowadzona jest w 4 z nich. Wielkość wydobycia w odniesieniu do 
wydobycia krajowego jest nikła, co znaczy że surowiec z tych złóż ma 
znaczenie lokalne. 

Klasyfikacja kopalin, jako wapienie i margle dla przemysłu 

wapienniczego, daje również podstawy do rozpatrywania jej jako surowca 
do produkcji kruszyw. W województwie lubelskim jako wapienie i margle 
dla przemysłu wapienniczego klasyfikowanych jest 6 złóż z czego jedynie 
jedno jest eksploatowane (Zakącie). Kopalina stanowi surowiec do produkcji 
kruszyw.  

Dla złóż nieeksploatowanych podział w zależności od wykorzystania 

w budowie dróg jest teoretyczny, gdyż zastosowanie kopaliny wynika nie 
tylko z jej właściwości, lecz również z technologii przeróbki. 

Zgodnie z podziałem konstrukcji drogi na poszczególne warstwy 

(rozdział 1.2b) założono: 
 do warstwy ścieralnej (1) kwalifikują się kopaliny ze złóż 

eksploatowanych (E), gdzie kruszywo jest o bardzo dobrych 
właściwościach, przeznaczonych do budowy wierzchnich, najbardziej 
obciążonych warstw dróg – brak takich złóż w województwie 

lubelskim, 
 do warstwy wiążącej (2) zakwalifikowano kopaliny wapieni i margli 

(WW) oraz kamieni łamanych (KD) ze złóż eksploatowanych (E), 

których produktem jest kruszywo łamane spełniające wymogi materiału 

do budowy dróg, 
 do warstwy podbudowy zasadniczej (3) zakwalifikowano kopaliny 

wapieni i margli (WW), kamieni łamanych ze złóż eksploatowanych 

(E), których produktem jest kruszywo łamane spełniające wymogi do 
budowy dróg, 

 do warstwy podbudowy stabilizowanej (4) zakwalifikowano kopaliny 
wapieni i margli (WW), kamieni łamanych oraz złoża piaszczysto-
żwirowe i żwirowe, które są eksploatowane i są stosowane do warstw 
podbudowy stabilizowanej, 

 do warstwy mrozoochronnej (5) zakwalifikowano wszystkie złoża, 

które poprzez rodzaj kopaliny teoretycznie spełniają wymagania do 

budowy dróg (WW, KD), jak również kopaliny zakwalifikowane jako 
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kruszywa piaszczyste, piaszczysto-żwirowe i żwirowe (KN). Kopalina z 
każdego złoża w województwie lubelskim z dużym 

prawdopodobieństwem będzie mogła być wykorzystywana do warstw 

mrozoochronnych. Uwzględniono również złoża nieeksploatowane (T, 
P, R, Z), które poprzez rodzaj kopaliny teoretycznie spełniają 

wymagania materiałów do budowy dróg.  
 
Nie uznano za odpowiednie do budowy dróg surowców ze złóż, 

których kopalina jest całkowicie zagospodarowana poprzez wykorzystanie w 
zakładzie produkcyjnym. Produktami ubocznymi z eksploatacji większości 

kopalń mogą być kruszywa spełniające kryteria kruszyw drogowych (w 

szczególności na dolne warstwy podbudowy), lecz zakłady takie prowadzą 

produkcję dedykowaną pod konkretny zakład, a produkty uboczne stanowią 

nikły procent i są zbywane na rynku lokalnym. 
W ujęciu ogólnym, do warstw ścieralnych wymagane jest kruszywo 

dobrej jakości, spełniające wszelkie normatywne wymagania do 

wykorzystania w mieszankach bitumicznych, w zależności również od 

kategorii ruchu projektowanej drogi. Objętość warstwy mrozoochronnej 

można wypełnić mieszankami kruszyw o gorszych właściwościach oraz 

wykorzystać najbliższe inwestycji złoża kruszyw piaszczysto-żwirowych.  
Łączne wydobycie i zasoby dla poszczególnych warstw budowy 

dróg: 
a. warstwa ścieralna - brak złóż 
b. warstwa wiążąca (3 złoża eksploatowane) 

Łączne wydobycie kopalń zaklasyfikowanych do warstwy 2 według 
Bilansu 2011 r. – 19 tys. ton 

Łączne zasoby geologiczne kopalń zaklasyfikowanych do warstwy 2 

– 4 988 tys. ton 
c. Warstwa podbudowy zasadniczej (5 złóż eksploatowanych) 

Łączne wydobycie kopalń zaklasyfikowanych do warstwy 3 według 
Bilansu 2011 r. – 27 tys. ton 

Łączne zasoby geologiczne kopalń zaklasyfikowanych do warstwy 3 

– 5 748 tys. ton 
d. Warstwa podbudowy stabilizowanej (21 złóż eksploatowanych)  

Łączne wydobycie kopalń zaklasyfikowanych do warstwy 4 według 
Bilansu 2011 r. – 778 tys. ton 

Łączne zasoby geologiczne kopalń zaklasyfikowanych do warstwy 4 

– 34 303 tys. ton 
e. Warstwa mrozoochronna (220 złóż eksploatowanych) 
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Łączne wydobycie kopalń zaklasyfikowanych do warstwy 5 według 
Bilansu 2011 r. – 7 827 tys. ton 

Łączne zasoby geologiczne kopalń zaklasyfikowanych do warstwy 5 
– 107 989 tys. ton ze złóż eksploatowanych, 957 179 tys. ton ze wszystkich 
złóż 

f. Zasoby nieeksploatowane 
Łączne zasoby geologiczne złóż nieeksploatowanych (P, R, Z, T) 

zaklasyfikowanych do warstwy 5 – 849 190 tys. ton 
Łączne zasoby geologiczne złóż rozpoznanych (P, R, T) 

zaklasyfikowanych do warstwy 5 – 722 642 tys. ton, przy czym złoża 

klasyfikowane jako wapienie i margle do przemysłu wapienniczego oraz 

kamienie łamane i bloczne stanowią jedynie 3 935 tys. ton, resztę stanowią 

złoża piaszczysto-żwirowe, wśród których w zestawieniu (Tabela 30) 
wyszczególniono 22 złoża o zasobach powyżej 5 mln ton. 

Tabela 30. Złoża kruszyw piaszczysto-żwirowych (piaszczystych) o zasobach 
powyżej 5 mln ton  

Kod 
MIDAS Nazwa złoża piaszczyste piaszczysto-

żwirowe żwirowe Rozpoznanie Zasoby 
[tys. ton] 

8005 Baranów II tak nie nie R 7207 
8090 Czołna I tak nie nie R 8101 
8295 Czołna II tak nie nie R 5581 
4445 Czosnówka tak nie nie P 5426 
4446 Dobratycze tak nie nie P 6481 

14316 Droblin tak nie nie R 6315 
6398 Giżyce tak nie nie R 6370 
5431 Górka Lubartowska tak nie nie P 102412 
4496 Karczunek tak nie nie P 28360 
5439 Korolówka-Suszno tak nie nie P 25879 
5436 Leszkowice tak nie nie P 87043 
1441 Oleśniki tak nie nie P 137274 
5150 Poręba tak nie nie P 5364 
1435 Rokitno tak nie nie P 92167 

10043 Rokitno II tak nie nie R 8605 

1793 Ruda Żurawiecka-
Zbiornik tak nie nie P 9947 

1437 Sosnowa Wola-Zbiornik tak nie nie P 9392 
4581 Stręczyn Stary tak nie nie P 21841 
1794 Teniatyska-Zbiornik tak nie nie P 14009 
1795 Tomaszów Lubelski tak nie nie P 6016 
1442 Trawniki tak nie nie P 15041 
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 Rysunek 17. Złoża kopalin wykorzystywanych przy warstwach podbudowy 
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Rysunek 18. Złoża kopalin wykorzystywanych do budowy warstwy mrozoochronnej 
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3. Szacunkowe zapotrzebowanie na kruszywo inwestycji drogowych 
i kolejowych  

3.1. Konstrukcja drogi 

Zdecydowana większość dróg w Polsce wybudowana jest z 

mieszanek mineralno-asfaltowych. Poniżej przedstawiono typowy przekrój 

przez nawierzchnię drogową (Rysunek 19) [17]. 

 
Rysunek 19. Schematyczny przekrój poprzeczny nawierzchni drogowej 

Droga składa się w ok. 95% z kruszywa łamanego oraz kruszywa 

piaszczysto-żwirowego.  

a) Warstwy konstrukcyjne 

Warstwy konstrukcyjne nawierzchni, tj. warstwa ścieralna (warstwa 
1), wiążąca (warstwa 2) i podbudowa zasadnicza (warstwa 3), mogą być 

wykonywane z mieszanek mineralno-asfaltowych. Mieszanka mineralno-
asfaltowa składa się z lepiszcza asfaltowego, kruszywa łamanego drobnego 

(o średnicy D mniejszej lub równej 4 mm) i grubego (o średnicy D powyżej 

4 mm), wypełniacza oraz dodatków. W mieszankach mineralno-asfaltowych 
lepiszcze asfaltowe stanowi średnio tylko około 5%, a mimo to jego wpływ 

na właściwości mieszanek jest decydujący. W Polsce do budowy warstw 
konstrukcyjnych nawierzchni stosuje się następujące rodzaje mieszanek 

mineralno-asfaltowych: 
 do warstwy ścieralnej (warstwa 1): beton asfaltowy, mastyks grysowy, 

asfalt lany, beton asfaltowy do cienkich warstw ścieralnych i asfalt 
porowaty, 

 do warstw wiążącej (warstwa 2) i podbudowy zasadniczej (warstwa 3): 
beton asfaltowy i beton asfaltowy o wysokim module sztywności. 
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Mieszanki mineralno-asfaltowe używane do budowy warstw 

konstrukcyjnych różnią się w zależności od: 
 wymiaru największego ziarna kruszywa, 
 rodzaju zastosowanej mieszanki mineralnej. 

 
Charakterystyka poszczególnych mieszanek mineralno-asfaltowych: 

Beton asfaltowy jest najczęściej stosowanym rodzajem mieszanki 

mineralno-asfaltowej, w której kruszywo o uziarnieniu ciągłym tworzy 

strukturę wzajemnie się klinującą. 

 

Rysunek 20. Podkład wykonany z betonu asfaltowego 

Mastyks grysowy – mieszanka mineralno-asfaltowa o dużej 

zawartości grysów, zawierająca stabilizator mastyksu, charakteryzująca się 

szczelnością, odpornością na działanie czynników atmosferycznych oraz 
deformacji lepkoplastycznych. 

Tabela 31. Skład mastyksu grysowego 
Składnik Zawartość 

Grysy 60-80% 
Lepiszcze 6-8% 

Wypełniacz 8-12% 
Frakcje piaskowe 1-2% 

Stabilizator włóknisty 0,2-1,5% 
Dodatek adhezyjny 0,2-0,9% (w stos. do lepiszcza) 
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Asfalt lany jest to mieszanka mineralno-asfaltowa, w której objętość 

wypełniacza i lepiszcza jest większa niż zawartość wolnych przestrzeni w 
kruszywie. 

Asfalt porowaty jest to mieszanka mineralno-asfaltowa o bardzo 
dużej zawartości połączonych wolnych przestrzeni, które umożliwiają 

przepływ wody i powietrza w celu zapewnienia właściwości drenażowych i 
zmniejszenia hałasu komunikacyjnego. 

Podbudowa z mieszanki kruszywa łamanego może stanowić 

warstwę dolną lub górną podbudowy nawierzchni drogowej (podbudowa 
zasadnicza - warstwa 3, podbudowa pomocnicza - warstwa 4). Materiałem 

do wykonania podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego 

mechanicznie jest kruszywo łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia 

surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczaków albo ziaren żwiru 

większych od 8 mm. Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń 

obcych i bez domieszek gliny. 
Podbudowy tłuczniowe wykonuje się przeważnie w dwóch 

warstwach. Maksymalna grubość warstwy po zagęszczeniu nie może 

przekraczać 20 cm. Warstwa dolna podbudowy wykonywana jest 

przeważnie z tłucznia grubszego niż warstwa górna. Do warstwy dolnej 

(pomocniczej (4)) stosuje się często kruszywo łamane 0-63 mm, zaś do 

warstwy górnej (zasadniczej (3)) kruszywo łamane 0-31,5mm.  

b) Warstwy pomocnicze 

Warstwy pomocnicze składają się z: 
 warstwy podbudowy pomocniczej (warstwa 4), 
 warstwa podłoża ulepszonego (warstwa mrozoochronna - warstwa 5). 

Do budowy warstw pomocniczych dróg (warstwa podbudowy 

pomocniczej - stabilizowana cementem (warstwa 4) oraz warstwa podłoża 

ulepszonego - mrozoochronna (warstwa 5) wykorzystywane są żwiry, piaski 

różnoziarniste oraz pospółki, czyli kruszywo słabe, które charakteryzuje się 

różnicami w uziarnieniu. Dobra zagęszczalność wymienionych wcześniej 
materiałów generuje dobrą nośność drogi, dobra przepuszczalność 

gwarantuje skuteczne odwodnienie oraz w przypadku żwiru niska 

kapilarność (do 3 cm) zapewnia niewysadzinowe podłoże. 

3.2. Zapotrzebowanie na kruszywo w zależności od rodzaju 
inwestycji 

Drogi publiczne podlegają różnorodnym podziałom i klasyfikacjom 

w zależności od: 
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Klasa drogi - określa zbiór wymagań technicznych i użytkowych 

(według Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 

2 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. Nr 43, poz. 

430, ze zmianami: Dz.U. 2012 nr 0 poz. 560, Dz.U. 2010 nr 65 poz. 407)): 
A - Autostrady 
S - drogi ekspresowe 
GP - drogi główne ruchu przyśpieszonego 
G - drogi główne 
Z - drogi zbiorcze 
L - drogi lokalne 
D - drogi dojazdowe 
 
Kategoria drogi - wynika z funkcji drogi w sieci drogowej (według 

Ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. 
Nr 19, poz. 115)): 
 drogi krajowe – posiadają klasę A, S, GP, a wyjątkowo G, 
  drogi wojewódzkie – posiadają klasę G, Z, a wyjątkowo GP, 
  drogi powiatowe – posiadają klasę G, Z, a wyjątkowo L, 
  drogi gminne – posiadają klasę L, D, a wyjątkowo Z. 

 
Kategoria ruchu drogi - determinuje warunki techniczne, jakim 

powinny odpowiadać drogi publiczne. Kategoria określa zadane obciążenie 

ruchem drogowym, któremu droga musi podołać (Rozporządzenie Ministra 

Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie, Załącznik nr 5 (Dz. U. z 1999 r. Nr 43 poz. 430)). Według tego 
parametru (m. in.) projektuje się konstrukcję drogi.  

Tabela 32. Klasyfikacja dróg według kategorii ruchu 
kategoria ruchu liczba osi obliczeniowych100 kN/pas/dobę 

 KR1 ≥12 
 KR2 od 13 do 70 
 KR3 od 71 do 335 
 KR4 od 336 do 1000 
 KR5 od 1001 do 2000 
 KR6 > 2000 

Konstrukcja drogi, tj. grubość poszczególnych warstw, wymagane 

właściwości kruszyw i materiałów, jest projektowana w zależności od 

wymaganej kategorii drogi, kategorii ruchu drogi oraz specyficznych dla 
przebiegu drogi warunków podłoża. Tak więc zapotrzebowanie inwestycji 

drogowych na kruszywo oszacowano dla każdej z klas dróg: 
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a) Autostrady – A 

 

Rysunek 21. Przekrój poprzeczny nawierzchni kategorii KR6 i KR5 (autostrady) 

Wymiary drogi autostradowej oparte na „Wytycznych 

Projektowania Dróg I i II klasy technicznej”, wydanych przez Generalną 

Dyrekcję Dróg Publicznych, posłużyły do wyliczenia przybliżonej objętości 

materiału budującego warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Dla średniej 

gęstości kruszyw wchodzących w skład poszczególnych warstw oraz przy 

założonym ich udziale w każdej warstwie konstrukcyjnej obliczono 

przewidywane zużycie kruszyw na 1 km autostrady. Wyniki przedstawiono 

w formie poniższej tabeli (Tabela 33). 

Tabela 33. Przewidywane zużycie kruszywa w warstwach konstrukcyjnych 
nawierzchni A 

Parametry 
nawierzchni/ warstwa 

Szerokość 

warstwy 
[m] 

Miąższość 

warstwy 
[m] 

Udział 

kruszywa 
[%] 

Średnia 
gęstość 

kruszywa 
[kg/m3] 

Przewidywane 
zużycie 

kruszywa na 1 
km drogi [ton] 

warstwa ścieralna 27,00 0,05 88 2800 3 330 
warstwa wiążąca 27,16 0,08 90 2800 5 480 

podbudowa zasadnicza 27,36 0,1 90 2650 6 530 
podbudowa 
pomocnicza 27,76 0,2 95 2650 13 980 

warstwa 
mrozoochronna 28,10 0,17 99 2600 12 300 

Przewidywane łączne zużycie materiałów skalnych na jeden 

kilometr drogi autostradowej wynosi 41,6 tys. ton kruszywa. 
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b) Drogi ekspresowe - S 

 

Rysunek 22. Przekrój poprzeczny nawierzchni kategorii KR6 i KR5 (drogi 

ekspresowe) 

Wymiary drogi ekspresowej zaczerpnięto z „Wytycznych 

Projektowania Dróg I i II klasy technicznej”, opublikowanych przez 
Generalną Dyrekcję Dróg Publicznych, które stanowiły podstawę do 

wyliczenia przybliżonej gęstości materiału budującego warstwy 

konstrukcyjne nawierzchni (Rysunek 22). Dla średniej objętości kruszyw 

wchodzących w skład poszczególnych warstw oraz przy założonym ich 

udziale w każdej warstwie konstrukcyjnej obliczono przewidywane zużycie 

kruszyw na 1 km drogi ekspresowej. Wyniki przedstawiono w formie 
poniższej tabeli (Tabela 34). 

Tabela 34. Przewidywane zużycie kruszywa w warstwach konstrukcyjnych 
nawierzchni S 

Parametry 
nawierzchni/ 

warstwa 

Szerokość 

warstwy [m] 
Miąższość 

warstwy [m] 

Udział 
kruszywa 

[%] 

Średnia 

gęstość 

kruszywa 
[kg/m3] 

Przewidywane 
zużycie kruszywa 

na 1 km drogi 
[ton] 

warstwa ścieralna 24,50 0,05 88 2800 3 020 
warstwa wiążąca 24,66 0,08 90 2800 4 970 

podbudowa 
zasadnicza 24,86 0,1 90 2650 5 930 

podbudowa 
pomocnicza 25,26 0,2 95 2650 12 720 

warstwa 
mrozoochronna 25,60 0,17 99 2600  11 200 
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Przewidywane łączne zużycie materiałów skalnych na jeden 

kilometr drogi ekspresowej wynosi 37,8 tys. ton kruszywa. 

c) Drogi główne ruchu przyspieszonego - GP 

 

Rysunek 23. Przekrój poprzeczny nawierzchni kategorii KR4 (drogi GP) 

Wymiary drogi ruchu przyspieszonego pobrano z „Wytycznych 

Projektowania Dróg III i IV klasy technicznej”, wydanych przez Generalną 

Dyrekcję Dróg Publicznych, na podstawie których wyliczono przybliżoną 

objętość materiału budującego warstwy konstrukcyjne nawierzchni 

(Rysunek 23). Dla średniej gęstości kruszyw wchodzących w skład 

poszczególnych warstw oraz przy założonym ich udziale w każdej warstwie 

konstrukcyjnej obliczono przewidywane zużycie kruszyw na 1 km drogi 

ruchu przyspieszonego. Wyniki przedstawiono w tabeli (Tabela 35). 

Tabela 35. Przewidywane zużycie kruszywa w warstwach konstrukcyjnych 

nawierzchni GP 

Parametry 
nawierzchni/ 

warstwa 

Szerokość 

warstwy [m] 
Miąższość 

warstwy [m] 

Udział 
kruszywa 

[%] 

Średnia 
gęstość 

kruszywa 
[kg/m3] 

Przewidywane 
zużycie kruszywa 

na 1 km drogi 
[ton] 

warstwa ścieralna 11,50 0,05 88 2800 1 420 
warstwa wiążąca 11,66 0,08 90 2800 2 350 

podbudowa 
zasadnicza 11,82 0,08 90 2650 2 260 

podbudowa 
pomocnicza 12,12 0,15 95 2650 4 580 

warstwa 
mrozoochronna 12,42 0,15 99 2600  4 800 
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Przewidywane łączne zużycie materiałów skalnych na jeden 

kilometr drogi ruchu przyspieszonego wynosi 15,4 tys. ton kruszywa. 
W związku z licznymi modernizacjami dróg głównych ruchu 

przyspieszonego na terenie województwa lubelskiego, związanymi z 

wymianą nawierzchni bądź rozbudową o kolejne pasy ruchu, przyjęto, że 

średnie zużycie kruszywa na tego rodzaju roboty drogowe wynosić będzie 

50% na całej długości inwestycji. 

d) Konstrukcja drogi kolejowej 

 

Rysunek 24. Przekrój poprzeczny nawierzchni torowej i podtorza dwutorowej linii 

kolejowej 

Droga kolejowa musi mieć na swoim przebiegu odpowiedni profil 

podłużny. Podczas projektowania tras dąży się do minimalizowania robót 

ziemnych przy jednoczesnym założeniu zachowania jak najmniejszych 

różnic poziomów. Droga kolejowa składa się z dwóch elementów – podtorza 
i nawierzchni torowej, w tym podsypki. 

Podtorze to budowla ziemna (naturalna lub sztuczna) pełniąca rolę 

fundamentu toru kolejowego, przystosowana do ułożenia nawierzchni 

torowej. Zadaniem podtorza jest sprężyste przejęcie sił statycznych i 

dynamicznych, pochodzących z oddziaływania przejeżdżającego taboru 
przez nawierzchnię torową na podtorze oraz masy samej tej nawierzchni. 

Podtorze musi zapewniać stateczność oraz odporność na długotrwałe i 

niekorzystne czynniki przyrody jak wody opadowe, wody gruntowe, 
zamarzanie. Górna powierzchnia podtorza przyjmująca obciążenia ruchome 

z nawierzchni torowej nazywa się torowiskiem, a boczne powierzchnie 

pochyłe nasypów lub przekopów nazywają się stokami i skarpami. Przepisy 

określają kształt oraz przekrój poprzeczny podtorza. Czynnikami 

wpływającymi na te wymiary są przede wszystkim: liczba torów, kategoria 

linii kolejowej, rodzaju gruntu, wysokości nasypu lub głębokości przekopu 
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itp. Jako materiał podtorza stosuje się żwiry, piaski, pospółkę które 

charakteryzuje duża nośność.  
Nawierzchnia torowa (klasyczna) składa się z podsypki oraz ram 

toru. W skład ramy toru wchodzą szyny, złączki, przytwierdzenia i 

podkłady. 
Głównymi zadaniami podsypki są [10, 11, 12]: 

  przejęcie nacisku podkładu i rozprzestrzenienie go w masie podsypki 

oraz równomierne przekazanie tego nacisku na możliwie największą 

powierzchnię torowiska. Chodzi o to, by oddziaływanie taboru na tor 

zapewniało stateczność toru i powodowało w podtorzu tylko sprężyste 

odkształcenia, a nie stałe zmiany w formie osiadań (koło wywołuje 

przez szynę nacisk na 3 do 5 podkładów jednocześnie), 
  szybkie przepuszczanie przez materiał podsypki wód opadowych oraz 

ich odprowadzanie na boki torowiska w celu utrzymania podsypki w 
możliwie jak najmniejszej wilgotności, 

  łagodzenie uderzeń kół w szyny - podsypka ma być elementem 

sprężysto-tłumiącym (buforem) między szynami a torowiskiem; 

przejeżdżający tabor działa na szyny siłami wzdłużnymi (zgodne z 

kierunkiem jazdy - ruch pełzający) oraz siłami poprzecznymi (np. 

wężykowanie taboru); sprężysta podsypka sprzyja spokojnej jeździe i 

przedłuża żywotność podkładów, 
  utrzymywaniem podkładów w ustalonej pozycji - przeciwdziałanie ich 

przesuwaniu się. 
Najlepszym materiałem na podsypkę jest tłuczeń. Jego zaletą jest 

wzajemne zakleszczanie się i utrzymywanie odpowiedniego profilu 

nawierzchni torowej, co wynika z jego budowy. Tłuczeń posiada ziarna o 

ostrych krawędziach i wymiarach 30-60 mm. Aby uniknąć zjawiska 

wgniatania się tego materiału skalnego w podtorze, torowisko posypuje się 

warstwą piasku lub pospółki o grubości około 15 cm. Na tę warstwę 

umieszcza się odpowiednio wyprofilowaną warstwę tłucznia, której 

szerokość i grubość jest zależna od kategorii linii kolejowej. Według 

standardów konstrukcyjnych nawierzchni wydanych przez PKP PLK dla 

klas linii kolejowych od 0 do 4 miąższość warstwy podsypki waha się od 35 
do 20 cm.  
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Tabela 36. Przewidywane zużycie kruszywa w warstwach konstrukcyjnych 

nawierzchni kolejowej 

Parametry nawierzchni/ 
warstwa 

Miąższość 
warstwy 

[m] 

Średnia objętość 
warstwy na 1 km 

[m3] 

Średnia 

gęstość 

kruszywa 
[kg/m3] 

Przewidywane zużycie 
kruszywa na 1 km 

drogi kolejowej [ton] 

Podsypka 0,30 2 535 2800 7 100 
Warstwa ochronna między 

podsypką a podtorzem 0,15 1 650 2600 4 300 

Przewidywane łączne zużycie materiałów skalnych na jeden 

kilometr drogi kolejowej wynosi 11,4 tys. ton kruszywa. 

III. INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA W OTOCZENIU 
MIEJSC WYDOBYCIA POD KĄTEM MOŻLIWOŚCI 
WYWOZU PRODUKCJI DO ODBIORCÓW 

1. Określenie ograniczeń transportu samochodowego i kolejowego 

W obrębie kraju dominują dwa rodzaje przewozów – transport 
drogowy oraz kolejowy. Jako alternatywę dla powyższych traktować można 

transport śródlądowy, jednakże niedostateczne zagospodarowanie dróg 

żeglownych wpływa na fakt, że udział tego rodzaju transportu w polskim 

systemie transportowym ma charakter marginalny i wynosi 0,03%. Przy 
wstępnym porównaniu transportu drogowego i kolejowego nasuwa się wiele 

wniosków. Należy spodziewać się, że czas transportu z dostawą pod tzw. 

„drzwi klienta” będzie krótszy dla transportu kołowego niż w przypadku 

transportu kolejowego. Wpływ na to ma konieczność rozładunku taboru 

kolejowego w miejscu do tego przeznaczonym – terminalu kontenerowym i 
ponownym załadunku towaru na maszynę transportową dostawcy o 
bliższym zasięgu, którego rodzaj obsługiwanego transportu nie wymaga 

trakcji kolejowej (np. samochody). Jednakże należy zwrócić uwagę na fakt, 

że czas dostawy towaru koleją jest bardziej przewidywalny aniżeli ma to 

miejsce dla transportu samochodowego, którego czas przesyłki może ulec 

wielokrotnej zmianie ze względu na liczne zatory drogowe, objazdy bądź 

kontrole. Za przewagę transportu kolejowego należy uznać również 

stabilność kosztu przewozu, gwarantowane stawki na rok i niezależne od 

rynku paliw. Negatywnie na opłacalność przewozu transportem kołowym 

mogą wpłynąć restrykcyjne limity wagowe wprowadzone ze względu na 

ochronę nawierzchni drogowych. 
Z powyższego nasuwają się wnioski, że transport kolejowy 

najbardziej opłacalny jest w przypadku firm, które potrzebują przewieźć 
ciężkie ładunki, bądź jednorazowo większą liczbę kontenerów. Wprawdzie 

cały przewóz, ze względu na przeładunek na terminalu kontenerowym, 
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zakres ich działań nadal obejmuje rynki lokalne, w których przewóz 

towarów odbywa się na niewielkie odległości. W tej grupie przewoźników 

sklasyfikować można: Kolhut, Lubelski Węgiel Bogdanka, Transoda, 

Kopalnia Piasku Kotlarnia oraz wiele innych. 
Następną grupę licencjonowanych przewoźników kolejowych 

stanowią przedsiębiorstwa utworzone na bazie zakładów transportu 
kolejowego dużych koncernów paliwowych i wydobywczych (np. PKN 

Orlen, Lotos Kolej, Pol-Miedź Trans). Ich potencjał stanowi przynależność 
do silnych i zasobnych koncernów przemysłowych.  

Ostatnią mocną grupę przewoźników kolejowych stanowią 
przewoźnicy utworzeni przez firmy od dawna funkcjonujące na polskim 
rynku spedycyjnym, które dysponowały wystarczającymi środkami 
finansowymi i technicznymi, umożliwiającymi prowadzenie kolejowych 
przewozów towarowych (np. CTL Logistic, DB Schenker Rail Polska, 

Trakcja – Tiltra, Rail Polska, Kolej Bałtycka S.A., Spedkoks).  
Najwięksi prywatni przewoźnicy stanowią znaczącą konkurencję dla 

PKP Cargo. Jednakże utrzymujący się wysoki udział PKP Cargo w 

przewozach towarów na terenie Polski, wynoszący 55,4% (pod względem 
przewiezionej masy towarowej według danych GUS - Biuletyn Statystyczny 
nr 1/2011) oraz 11,9 % w rynku europejskim (według danych UIC za III kw. 
2010 r.), decyduje o tym, że przede wszystkim na ofercie handlowej tego 

właśnie przewoźnika oparto poniższe obliczenia. Należy pamiętać jednak, że 

o wyborze przewoźnika decyduje klient, który na podstawie uzyskanych 

odpowiedzi na przesyłane zapytania ofertowe ma możliwość skorzystania z 

najbardziej dogodnej oferty.  
W PKP Cargo opłatę za transport przesyłki, tzw. „przewoźne”, 

oblicza się dla każdego wagonu osobno na podstawie rodzaju przewożonego 

towaru, jego masy, odległości taryfowej i innych nieprzewidzianych 

uwarunkowań.  

Tabela 37. Opłaty podstawowe dla przesyłek o masie 25 ton w wagonie 2-osiowym 
(źródło: PKP Cargo) 

Odległość, 
km 

Cena transportu 
dla wagonu o 

ładowności 25 ton 
[zł] 

Odległość 
[km] 

Cena transportu 
dla wagonu o 

ładowności 25 ton 
[zł] 

Odległość 
[km] 

Cena transportu 
dla wagonu o 

ładowności 25 ton 
[zł] 

30 1110 240 2522 500 4613 
40 1158 250 2604 520 4764 
50 1199 260 2684 540 4927 
60 1267 270 2758 560 5080 
70 1328 280 2837 580 5236 
80 1384 290 2917 600 5395 
90 1439 300 2994 620 5545 
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Odległość, 

km 

Cena transportu 
dla wagonu o 

ładowności 25 ton 
[zł] 

Odległość 

[km] 

Cena transportu 
dla wagonu o 

ładowności 25 ton 
[zł] 

Odległość 

[km] 

Cena transportu 
dla wagonu o 

ładowności 25 ton 
[zł] 

100 1489 310 3066 640 5702 
110 1564 320 3145 660 5855 
120 1626 330 3225 680 6018 
130 1685 340 3301 700 6165 
140 1755 350 3380 720 6310 
150 1812 360 3469 740 6462 
160 1890 370 3564 760 6621 
170 1967 380 3658 780 6774 
180 2046 390 3746 800 6927 
190 2130 400 3818 850 7344 
200 2208 420 3993 900 7721 
210 2286 440 4149 950 8112 
220 2361 460 4299 1000 8500 
230 2448 480 4464 1050 8891 

Przy wadze towaru innej od 25 ton opłata za przewoźne przeliczana 

jest dodatkowo przez współczynnik korygujący. W rezultacie transport 

przesyłki przekraczającej masę 25 ton po uwzględnieniu współczynników 

korygujących nie powoduje różnicy w cenie przewozu pojedynczej tony. 

Jednakże przesyłki towarów poniżej 25 ton są mniej korzystne z punktu 

widzenia klienta, gdyż koszt jednostkowy przewiezienia jednej tony 

kruszywa wzrasta odwrotnie proporcjonalnie do masy przesyłki.  
W dalszej analizie posłużono się jednostkowym kosztem przewozu 

tony kruszywa w wagonie o ładowności 25 ton. 

Tabela 38. Koszty jednostkowe przewozu 1 tony kruszywa w wagonie 2-osiowym 
(źródło: PKP Cargo) 
Odległość 

[km] 
Cena transportu 
jednej tony [zł] 

Odległość 

[km] 
Cena transportu 
jednej tony [zł] 

Odległość 

[km] 
Cena transportu 
jednej tony [zł] 

30 44,40 240 100,88 500 184,52 
40 46,32 250 104,16 520 190,56 
50 47,96 260 107,36 540 197,08 
60 50,68 270 110,32 560 203,20 
70 53,12 280 113,48 580 209,44 
80 55,36 290 116,68 600 215,80 
90 57,56 300 119,76 620 221,80 
100 59,56 310 122,64 640 228,08 
110 62,56 320 125,80 660 234,20 
120 65,04 330 129,00 680 240,72 
130 67,40 340 132,04 700 246,60 
140 70,20 350 135,20 720 252,40 
150 72,48 360 138,76 740 258,48 
160 75,60 370 142,56 760 264,84 
170 78,68 380 146,32 780 270,96 
180 81,84 390 149,84 800 277,08 
190 85,20 400 152,72 850 293,76 
200 88,32 420 159,72 900 308,84 
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Rysunek 27. Zależność kosztu transportu kolejowego jednej tony kruszywa 

wagonami o różnej ładowności od odległości. 

Z powyższego zestawienia w formie graficznej wcześniej 

wyliczonych zależności wynika, że optymalnym pod względem wielkości 

kosztów dostarczenia kruszywa jest użycie wagonów o ładowności 25 ton. 
Zarówno transport wagonami o ładowności większej jak i mniejszej nie 

wpływa na ograniczenie kosztów przewozu, rozładunku i wyładunku. 

 
Rysunek 28 Zależność kosztu transportu kolejowego jednej tony kruszywa od 
odległości przed i po uwzględnieniu rabatów 
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Rysunek 29. Koszty transportu jednej tony kruszywa przy zastosowaniu w 
transporcie kolejowym wagonów o ładowności 25 ton w zależności od uzyskanego 

rabatu oraz koszty transportu samochodowego 

 
Rysunek 30. Koszty transportu jednej tony kruszywa przy zastosowaniu w 
transporcie kolejowym wagonów o ładowności 25 ton w zależności od uzyskanego 

rabatu oraz koszty transportu samochodowego w zawężonym zakresie badań 
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Powyższy wykres (Rysunek 30) wskazuje na to, że transport 

drogowy w odległości do 260 km stanowi korzystniejszą pod względem 

ekonomicznym alternatywę dla transportu kolejowego przy założeniu 20% 
rabatu na usługi kolejowe. Wiele pozycji literaturowych granice opłacalności 

transportu kołowego wskazuje na 200 kilometrze. Powyższe obliczenia 

dotyczą producentów kruszyw nieposiadających własnych bocznic 
kolejowych. W przypadku dystrybutorów kruszyw z własną bocznicą należy 

spodziewać się niższych opłat dodatkowych, co powinno obniżyć 

jednostkowy koszt dostarczenia kruszywa. Ostatecznie stwarza to możliwość 

uzyskania oszczędności po stronie klienta nawet pomimo faktu, że koszt 

utrzymania bocznicy kolejowej przez producentów w niewielkim stopniu 

zawarty jest w cenie jednostkowej samego kruszywa. Przeprowadzonym 
analizom należy nadać jednak charakter poglądowy, gdyż o ostatecznej 

cenie przewozu decydują indywidualne umowy między zleceniodawcą a 

przewoźnikiem. Jak wspomniano wcześniej – o wyborze oferty decyduje 
klient, który po przesłaniu zapytań ofertowych ma możliwość wybrania 

najkorzystniejszej pod względem ekonomicznym i jakości świadczonych 

usług oferty spośród wszystkich ofert przewoźników kolejowych. 
Dużą przewagą przewozu kolejowego nad drogowym jest stabilność 

kosztu transportu. W przypadku kolei wysokość stawek jest w zasadzie 

niezmienna w skali roku. Taka przewidywalność kosztów jest niezwykle 

istotna w przypadku regularnych zleceń. Stawki frachtowe w transporcie 

samochodowym ulegają znacznym zmianom na co mają wpływ wahania cen 

paliw. Wraz z ich wzrostem na stacjach benzynowych, niemal natychmiast 
rośnie koszt transportu drogowego. Istotnym elementem jest również 
ograniczona dostępność samochodów związana z sezonowością na rynku. 

Innym znaczącym czynnikiem, mającym wpływ na możliwości 

i jakość usług transportowych, jest infrastruktura. Niefortunnie, stan dróg jak 

i torów na ternie kraju w dalszym stopniu nie jest satysfakcjonujący. Chcąc 

dokonać porównania, należy przyznać, że kolej wypada korzystniej pod 

względem bezpieczeństwa i przewidywalności. Nie jest objęta możliwością 

wystąpienia zatorów drogowych, remontów na drogach, przestojów. 

Niemniej z roku na rok stan infrastruktury drogowej poprawia się w szybkim 

tempie, choć rozwój ten jest wciąż dalece niewystarczający dla potrzeb 

sektora transportu. 

2. Przewóz surowców skalnych transportem samochodowym 

Na sieć dróg województwa lubelskiego (Rysunek 31) składają się: 
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 drogi krajowe: 2, 12, 17 (S17), 19, 48, 63, 68, 74, 76, 82, przy czym 
DK17 (E 372), DK12 (E 373) i DK2 (E-30) stanowią również drogi 

międzynarodowe,  
 sieć dróg wojewódzkich,  
 drogi powiatowe i gminne. 

Połączenie lubelskiej sieci tranzytowej z siecią dróg łączących z 

innymi miastami wojewódzkimi realizowane jest trasami: 
 2 – Świeck, Poznań, Łódź, Warszawa – Biała Podlaska – granica 

państwa (Terespol), Brest (Białoruś); droga ta leży w korytarzu II sieci 

europejskiej TEN-T. Równolegle do trasy nr 2 przewidziano przebieg 

trasy A2, z terminem budowy do końca 2020 r.; 
 12 – Piotrków Trybunalski, Radom – Lublin, Chełm –granica państwa 

(Dorohusk), Kowel (Ukraina). Na odcinku Piaski - Dorohusk 
proponowana jako uzupełnienie sieci europejskiej TEN-T; 

 17 – Warszawa – Lublin – Tomaszów Lubelski, granica państwa 
(Hrebenne), Lwów (Ukraina), proponowana jako uzupełnienie sieci 

europejskiej TEN-T; 
 19 – Ryga, Białystok – Lublin – granica województwa, Rzeszów, 

granica państwa (Barwinek), Preszów (Słowacja); jest przedłużeniem 

korytarza I Helsinki – Ryga – Kowno – Warszawa w kierunku 
południowym; 

 63 – Siedlce – Radzyń Podlaski – granica państwa (Sławatycze) – 
Białoruś; 

 74 – Kielce, Opatów, granica województwa – Zamość, Hrubieszów - 
granica państwa (Zosin), Łuck (Ukraina); 

 82 – Lublin, granica państwa (Włodawa) – Białoruś; 
 76 – Garwolin – granica województwa, Łuków; 
 48 Tomaszów Mazowiecki, granica województwa – Dęblin, Kock. 

 
Drogi krajowe nr 12, 17 i 19 tworzą trasy przyszłych dróg 

ekspresowych i wraz z planowaną autostradą A2 stanowić będą układ dróg 

tranzytowych, dający wielkie możliwości rozwoju gospodarczego 

województwa. 
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Rysunek 31. Sieć dróg województwa lubelskiego 

Jednolita sieć europejska TEN-T (Trans-European Network-
Transport) (Rysunek 32) została ustanowiona przez komisję UE W 2011 r. 

Celem nadrzędnym było tu ustalenie priorytetów finansowania z funduszy 

europejskich, tak aby w pierwszej kolejności realizować poprawę 

infrastruktury, która w sposób widoczny przyczyni się do poprawy połączeń 

między różnymi rodzajami transportu w UE, oraz między głównymi 

regionami UE. Finasowanie ma realizować: usunięcie wąskich gardeł, 
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modernizację infrastruktury i usprawnienie transgranicznej działalności 

przewozowej na potrzeby pasażerów i przedsiębiorstw w UE.  
Włączenie dróg 12 i 17 w sieć TEN-T, pomogłoby uzyskać fundusze 

unijne na modernizację dróg tranzytowych, co z pewnością przyczyniłoby 

się do zwiększenia możliwości przesyłu produktów cementowni i zakładów 

produkcyjnych materiałów budowlanych do rejonów Polski, które są mniej 

zasobne.  

 

 
Rysunek 32. Jednolita sieć europejska TEN-T (Źródło: GDDKiA) 

Sieć dróg krajowych i wojewódzkich uzupełnią drogi powiatowe i 

gminne, które dla transportu surowców skalnych (głównie piaszczysto-
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żwirowych) stanowią jedynie drogi łączące zakład wydobywczy i 

przeróbczy z trasami tranzytowymi. Drogi powiatowe i gminne są zwykle 

odcinkami najbardziej konfliktowymi w całym cyklu transportowym, 
ponieważ: 
 nie są dostosowane do obciążeń zadawanych przez transport surowców. 

Drogi gminne i powiatowe są projektowane dla niskiej kategorii ruchu 
KR1, KR2, KR3; 

 często przebiegają przez miejscowości co stanowi dużą niedogodność 

dla mieszkańców; 
 łączą transport surowców z transportem publicznym osobowym.  

Na rysunku (Rysunek 33) przedstawiono zakłady górnicze 

sklasyfikowane według dobowej liczby ładowanych (i wysyłanych) 

samochodów, odnosząc te dane do sieci dróg w województwie oraz 

planowanych inwestycji. Szacunkowy stopień korzystania zakładów 

górniczych z tras tranzytowych (dobowa liczba samochodów o ładowności 

30 ton, prezentowana w przedziałach poprzez koła różnej wielkości i koloru) 

obliczono bezpośrednio z poziomu wydobycia w roku 2011. Przedstawiono 
również kopalnie bezpośrednio korzystające z przewozów kolejowych 

(posiadające własną bocznicę kolejową).  
Największą liczbę przedsiębiorców górniczych stanowią kopalnie, 

których wydobycie sięga do około 47 tys. ton/rok, co daje dobowo od 1 do 
5 samochodów o ładowności 30 ton (171 kopalń). Zakładów górniczych, z 
których dobowo odjeżdza od 6 do 20 samochodów jest 29, zakładów 

górniczych, z których dobowo odjeżdza od 21 do 50 samochodów jest 8.  
W województwie lubelskim jedynym zakładem, który wysyła 

dobowo więcej niż 50 samochodów (wydobycie roczne to ponad 1 mln ton) i 
nie posiada własnej bocznicy, jest kopalnia piasku i żwiru przy złożu 

Niemce-Rokitno II-NE. Eksploatacja prowadzona jest tam jednak na rzecz 
Przedsiębiorstwa Produkcji Materiałów Budowlanych S.A., a połączenie z 

zakładem produkcyjnym jest realizowane drogą przemysłową o długości 

około 3 km, prowadzącą przez tereny leśne lub rolnicze. Sam zakład 

produkcyjny położony jest tuż przy trasie S19 oraz przy linii kolejowej 

nr 30, co sprawia że transport nie obciąża dróg lokalnych.  
Coraz częściej przedsiębiorcy górniczy starają się sami inwestować 

(z pomocą samorządów lub funduszy europejskich) w niezależne od 
transportu publicznego drogi dojazdowe. Inicjatywy takie powinny zawsze 
mieć duże wsparcie w lokalnych zarządach dróg oraz samorządach 

gminnych, powiatowych oraz wojewódzkich. 
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Rysunek 33. Liczba samochodów ze złóż w odniesieniu do sieci dróg i planowanych 
inwestycji  

Z uwagi na przewóz produktów górnictwa skalnego szczególnie 

ważna jest trasa 74 i 19, łącząca województwo lubelskie ze świętokrzyskim, 

które jest głównym dostawcą kruszyw dla regionu. Jak wynika z informacji 
podanych przez przedsiębiorców (rozdział II 4.1) , transport kolejowy jest 
wykorzystywany przy zleceniach dostawy kruszyw powyżej 130-150 km.  
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Poniżej (Rysunek 34) przedstawiono orientacyjnie odległość 130 km 
od granic powiatu kieleckiego (oznaczoko barwą niebieską), który jest 

szczególnie zasobny w zakłady górnicze produkujące kruszywa drogowe. W 
granicach opłacalności transportu samochodowego, znajduje się cała 

zachodnia część województwa lubelskiego. W tej części województwa w 

przygotowaniu jest inwestycja na trasie S17, odcinek Garwolin - Kurów, 
która wykazuje szacowane zapotrzebowanie na kruszywa drogowe rzędu 1,4 

mln ton. 
Barwą jasną zaznaczono odległość 150 km od granic województwa 

świętokrzyskiego. Dla zakładów górniczych położonych w powiecie 
opatowskim, w granicach opłacalności transportu samochodowego, znajduje 
się już niemal całe województwo lubelskie. Dokładną klasyfikację złóż i 

zakładów górniczych, ze względu na zastosowanie kopaliny w budowie 

poszczególnych warstw dróg, zamieszczona w analiogicznej pracy 
opisującej województwo świętokrzyskie w nawiązaniu istniejących tam 

zasobów (M. Brych, A. Grześkowiak, M. Rogosz, S. Patla, K. Rogosz). 

 
 

Rysunek 34. Renta geograficzna dla transportu samochodowego dla surowców do 

produkcji kruszyw z powiatu kieleckiego i z województwa świętokrzyskiego 
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Największa intensywność przewozu kopalin skalnych z 
województwa lubelskiego dotyczy transpotru cementu z zakładów Chełm 
i Rejowiec w powiecie chełmskim (Rysunek 35). W odległości większej niż 

odległość opłacalna dla transportu samochodowego (130-150 km od granic 
powiatu, pole oznaczone kolorem niebieskim), znajdują się wszystkie 
główne punkty odbioru cementu, tj. ośrodki miejskie w województwach, 

które nie prowadzą wydobycia kopalin do produkcji cementu (Warszawa, 
Białystok, Olsztyn). Jedynie województwo podkarpackie (Rzeszów) mieści 

się w przyjętej rencie geograficznej dla transportu samochodowego. 
Pole oznaczone barwą jasną to obszar 130 km od granic 

województwa. Stanowi on opłacalną odległość dla transportu 

samochodowego przy sprzedaży materiałów budowlanych, produkowanych 

na terenie województwa lubelskiego. Należy jednak pamiętać, że znaczenie 

w określaniu opłacalności ma również wielkość ładunku (rozdział II 4.1).  
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Rysunek 35. Struktura wydobycia surowców do produkcji cementu wraz z rentą 

geograficzną dla transportu samochodowego od powiatu chełmskiego 

Transport ładunków na dalsze odległości powinien być realizowany 

głównie koleją – również ze względów ekologicznych, zgodnie z 
wytycznymi wszelkich dokumentów strategicznych UE, kraju, 

województwa. Za tymi zapisami powinny jednak iść realizacje modernizacji 

oraz dostosowywania linii kolejowych do wzmożonego natężenia ruchu. 

Aby produkty przetwarzania kopalin skalnych z województwa lubelskiego 
były konkurencyjne, należy udrażniać drogi transportowe kolejowe, tak aby 
przewóz koleją był korzystny również ze względów ekonomicznych i 
czasowych, nie tylko z uwagi na mniejszą ingerencję w środowisko 

naturalne.  
Częstotliwość wyboru transportu kolejowego jest zależna również, 

obok warunku podstawowego tj. przekroczenia granicznej odległości punktu 

dostawy, od wielkości zamówienia, logistyki dostawy oraz od odległości od 

punktu załadowczego. Przedsiębiorcy nieposiadający bezpośredniego 
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dostępu do bocznicy będą z konieczności korzystać z transportu 

samochodowego, realizując transport drogami tranzytowymi oraz lokalnymi. 
Stąd tak ważne jest sukcesywne obniżanie opłat kolejowych za użytkowanie 

sieci kolejowej przez przedsiębiorców oraz udostępnianie złóż w lokalizacji 

sprzyjającej połączeniu kopalni z siecią kolejową. 

3. Przewóz surowców skalnych transportem kolejowym 

Sieć kolejowa w Polsce ze względu na położenie geograficzne 

odgrywa ważną rolę tranzytową, gdzie część linii kolejowych ma znaczenie 

międzynarodowe. Na wschodnich i północno-wschodnich granicach kraju 
ma miejsce styk europejskich linii normalnotorowych z liniami 
szerokotorowymi. 

Istniejąca obecnie sieć kolejowa w dużej mierze powstała przed II 
wojną światową. Przekonuje o tym poniższa mapa (Rysunek 36), na której 

wyraźnie widoczne jest większe zagęszczenie linii na ziemiach zachodnich – 
to efekt lepszego rozwoju gospodarczego tych terenów w ramach zaboru 

pruskiego. 
Polski transport kolejowy posiada znaczące udziały w 

ogólnoeuropejskim przewozie ładunków, mierzony tonokilometrami. Polska 

znajduje się na drugim miejscu wśród 27 krajów Unii Europejskiej z 
udziałem 12% w ogólnych przewozach w Europie. 

Główne kierunki towarowego transportu kolejowego na terenie kraju 

przebiegają wzdłuż osi północ–południe. Związane to jest z licznymi 

przewozami ładunków między uprzemysłowionym południem kraju a 

portami morskimi na północy. 
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Rysunek 36. Sieć linii kolejowych w Polsce 

Na terenie województwa lubelskiego znajduje się 11 linii 
normalnotorowych (rozstaw standardowy równy 1 435 mm), dwie linie 
szerokotorowe (tzw. rozstaw rosyjski - 1 520 mm) i szereg czynnych oraz 
nieczynnych linii wąskotorowych.  

Dzisiejszy układ sieci kolejowej na terenie lubelszczyzny w dużej 

mierze ukształtował się w latach 20-tych XX wieku, a większość linii 

powstała jeszcze w XIX wieku. Następne znaczące zmiany w infrastrukturze 
miały miejsce dopiero po roku 1970, kiedy to na potrzeby prężnie 

rozwijającego się przemysłu wybudowano linię Jaszczów – KWK Bogdanka 
oraz Linię Hutniczo-Siarkową, a także w miejsce rozebranej linii 

wąskotorowej Zwierzyniec – Biłgoraj położono normalnotorową 

Zwierzyniec – Stalowa Wola Południe. 
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Obecnie najważniejsze znaczenie dla regionu ma linia oznaczona 

jako linia nr 7 biegnąca z Warszawy do przejścia granicznego w Dorohusku. 

To właśnie na tej linii skupia się większość ruchu pasażerskiego w postaci 
pociągów osobowych na odcinku Dęblin – Lublin – Chełm oraz 

pospiesznych, z których większość kończy bieg w Lublinie. Za drugą pod 

względem znaczenia należy uznać jednotorową i niezelektryfikowaną linię 

do Stalowej Woli Rozwadowa, która stanowi najkrótszą drogę szynową ze 

stolicy na Podkarpacie. 
Systematycznie, z roku na rok spada znaczenie dla ruchu 

towarowego linii: Rejowiec – Hrebenne, Dęblin – Łuków oraz Zwierzyniec 

– Stalowa Wola Płd. Największy udział wśród towarów przewożonych 

koleją na Lubelszczyźnie mają węgiel z Lubelskiego Zagłębia Węglowego 

oraz cement z cementowni w Chełmie i Rejowcu, a także produkty 

chemiczne z zakładów azotowych w Puławach. Większość tych surowców 

przewożonych jest zelektryfikowanymi, głównymi magistralami. Obserwuje 
się znaczący spadek ilości przewożonych przesyłek rozdrobnionych, 

zwłaszcza na Zamojszczyźnie. Mieszane pociągi towarowe zestawione z 

różnych wagonów odchodzą powoli do historii. Za to bardzo dobrą 

koniunkturę mają przewozy towarowe na Linii Hutniczo–Szerkotorowej, 
której centrum administracyjne (zarząd i lokomotywownia) znajdują się w 

Zamościu, dając zatrudnienie wielu mieszkańcom Zamojszczyzny [19]. 
 



 

89 

 
Rysunek 37. Siatka linii kolejowych – województwo lubelskie 

3.1. Linie kolejowe w województwie 

a) Linia krajowa nr 2  

Linia kolejowa nr 2 nazywana jest Koleją Warszawsko-Terespolską. 

Ma długości 211,312 km i łączy Warszawę z Terespolem. Stanowi fragment 
międzynarodowej linii E20, która jest częścią II Paneuropejskiego Korytarza 

Transportowego Zachód – Wschód łączącego Berlin z Moskwą. Linia 
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została wybudowana w latach 1866–1867 z inicjatywy przedsiębiorcy i 

bankiera Leopolda Kronenberga. Była to – po Kolei Warszawsko-
Wiedeńskiej i Kolei Warszawsko-Petersburskiej – trzecia linia, która 

powstała na terenie Królestwa Polskiego, uruchomiona 27 września 1866 r. 
Od początku funkcjonowała pod nazwą Kolej Warszawsko-Terespolska 
[20]. 

Tabela 40. Parametry linii kolejowej nr 2 
Zarządca infrastruktury Polskie Linie Kolejowe S.A. 

Numer wg instrukcji Id-12 (D-29) 2 
Tabela SRJP 613,540 

Długość linii [km] 211,312 
Rozstaw szyn [mm] 1 435 

Sieć trakcyjna tak (3 kV - DC) 
Prędkość maksymalna [km/godz.] 40÷160 

b) Linia kolejowa nr 7 

Linia nr 7 łączy Warszawę z Lublinem, a dalej prowadzi do 

przejścia granicznego z Ukrainą w Dorohusku. Do Lublina linia biegnie w 

kierunku południowo-wschodnim, a od Lublina w kierunku wschodnim. 
Trasa kolejowa została wybudowana w 1877 roku. Jest to linia o znaczeniu 
państwowym. W stanie przed modernizacją trasa na przeważającej długości 
jest dwutorowa. Odcinki jednotorowe obejmują szlaki od km 28+461 do km 

52+832 (od Otwocka do Pilawy) i od km 264+660 do km 271+533 (od stacji 
Wólka Okopska do granicy państwa). Linia jest zelektryfikowana za 
wyjątkiem odcinka granicznego[21]. 

Tabela 41. Parametry linii kolejowej nr 7 
Zarządca infrastruktury Polskie Linie Kolejowe S.A. 

Numer wg instrukcji Id-12 (D-29) 7 
Tabela SRJP 550,614 

Długość linii [km] 267,471  
Rozstaw szyn [mm] 1435  

Sieć trakcyjna tak (3 kV - DC) 
Prędkość maksymalna [km/godz.] 40÷140 

c) Linia kolejowa nr 12 

Linia kolejowa łączy stację Skierniewice ze stacją Łuków. Linia 

popularnie zwana "S-Ł" lub "esełka". Wykorzystywana obecnie praktycznie 

wyłącznie do ruchu towarowego jako południowa obwodnica 

Warszawskiego Węzła Kolejowego. Jedynymi pociągami pasażerskimi 

przejeżdżającymi tą linią są: międzynarodowy pociąg pospieszny "Vltava" 

relacji Praga - Moskwa i Moskwa - Praga (pociąg niedostępny w 

komunikacji krajowej) oraz od 1 czerwca 2009 roku nowa relacja Kolei 
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Mazowieckich Warszawa Wschodnia - Góra Kalwaria (trzy razy dziennie w 

obu kierunkach). 1 czerwca 2010 r. Koleje Mazowieckie zawiesiły ruch 

lokalny na odcinku Góra Kalwaria - Pilawa. Przed zawieszeniem w relacji 
Pilawa - Warszawa Wschodnia przez Górę Kalwarię kursowały dwie pary 

pociągów, a w soboty, niedziele i święta trzy pary pociągów. Obecnie relacji 

W-wa Wschodnia - Góra Kalwaria kursuje osiem pociągów osobowych 

(cztery pociągi przez Czachówek Południowy; trzy pociągi kursują 

codziennie, a pięć kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt) i tyle 

samo w kierunku przeciwnym. W piątki i soboty uruchamiany jest 

dodatkowo pociąg Czachówek Południowy - Góra Kalwaria - Czachówek 

Południowy. Od 1 września 2010 roku pociąg "Vltava" jeździ przez Siedlce i 

Warszawę - na linii nr 12 przemierza odcinek od 24,65 km (okolice 
Mszczonowa - posterunek odgałęźny Marków) do posterunku odgałęźnego 

Czachówek Zachodni, gdzie przejeżdża na linię kolejową nr 8. 

Tabela 42. Parametry linii kolejowej nr 12 
Zarządca infrastruktury Polskie Linie Kolejowe S.A. 

Numer wg instrukcji Id-12 (D-29) 12 
Tabela SRJP 604 

Długość linii [km] 160,108  
Rozstaw szyn [mm] 1435  

Sieć trakcyjna tak (3 kV - DC) 
Prędkość maksymalna [km/godz.] 50÷60 

d) Linia kolejowa nr 26 

Linia kolejowa nr 26 łączy stację Łuków ze stacją Radom. Została 

zelektryfikowana w 1975 r. Limit prędkości wynosi 120 km/godz. 

Tabela 43. Parametry linii kolejowej nr 26 
Zarządca infrastruktury Polskie Linie Kolejowe S.A. 

Numer wg instrukcji Id-12 (D-29) 26 
Tabela SRJP 553,111 

Długość linii [km] 117,383  
Rozstaw szyn [mm] 1435  

Sieć trakcyjna tak (3 kV - DC) 
Prędkość maksymalna [km/godz.] 40÷120 

e) Linia kolejowa nr 30 

Linia kolejowa nr 30 łączy stację Łuków ze stacją Lublin Północ. 

Była nieczynna dla regularnego ruchu pasażerskiego przez 13 lat - od 
02.04.2000 roku do 02.04.2013 roku - z powodu małego popytu na usługi 

przewozowe i złego stanu torowiska w części północnej linii. W tym okresie 
na linii kursowały rzadko pociągi towarowe oraz pociąg turystyczno-
gastronomiczny w ostatnią niedzielę sierpnia. W okresie PRL kursowały 
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tędy pociągi relacji Lublin – Siedlce, Lublin – Gdynia oraz Lublin – 
Białystok. Linia została zamknięta dla ruchu pasażerskiego - po 102 latach 
funkcjonowania. Podjęto jednak plany przywrócenia na linię, w pierwszej 

kolejności na odcinku Lublin – Lubartów, ruchu pasażerskiego w postaci 

szynobusów. Obecnie trwają prace remontowe. Pociągi powrócą na trasę we 
wrześniu 2014 roku. W dalszej perspektywie ruch ma zostać doprowadzony 
do Łukowa. 

Tabela 44. Parametry linii kolejowej nr 30 
Zarządca infrastruktury Polskie Linie Kolejowe S.A. 

Numer wg instrukcji Id-12 (D-29) 30 
Tabela SRJP - 

Długość linii [km] 107,259  
Rozstaw szyn [mm] 1435   

Sieć trakcyjna nie 
Prędkość maksymalna [km/godz.] 30÷60 

f) Linia kolejowa nr 63 

Linia kolejowa nr 63 powstała około 1958 r. do celów wojskowych. 

Jej pierwotnym zadaniem była obsługa radzieckich eszelonów na wypadek 

wojny. W tym celu wzdłuż linii został wybudowany kompleks obiektów 

Stałego Rejonu Przeładunkowego Dorohusk (Rejon D), w skład którego 

wchodziły tajne stacje kolejowe, bazy paliw oraz terminale przeładunkowe. 

Od lat 60-tych XX wieku linia kolejowa nr 63 jest wykorzystywana do 
celów cywilnych jako towarowa. W czasach Polskiej Rzeczypospolitej 

Ludowej obsługiwała m.in. ruch tranzytowy pomiędzy Niemiecką Republiką 
Demokratyczną i Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich. W 

latach 90-tych XX wieku ruch na linii nieco zamarł. Z uwagi na istniejące 

wzdłuż niej obiekty logistyczne odgrywa ona jednak nadal ważną rolę na 

styku dwóch szerokości torów w przeładunku towarów importowanych do 

Polski z Rosji i Ukrainy. 
W najbliższym czasie planowana jest modernizacja i remont linii, 

którego celem będzie umożliwienie zwiększenia na niej prędkości 

maksymalnej pociągów do 60 km/godz. 

Tabela 45. Parametry linii kolejowej nr 63 
Zarządca infrastruktury Polskie Linie Kolejowe S.A. 

Numer wg instrukcji Id-12 (D-29) 63 
Tabela SRJP - 

Długość linii [km] 31,258  
Rozstaw szyn [mm] 1520  

Sieć trakcyjna nie 
Prędkość maksymalna [km/godz.] 30 
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g) Linia kolejowa nr 65 

 Hrubieszów, Jarosławiec, Wysokie (Zamość Bortatycze), Brody 

(Szczebrzeszyn), Zwierzyniec, Biłgoraj, Puszczę Sandomierską, Knapy 

(Wolę Baranowską), Sędziszów, Olkusz i Bukowno. 
LHS swój bieg kończy na 394,650 kilometrze na stacji Sławków 

Południowy w Zagłębiu Dąbrowskim (25 km od Katowic). 

Tabela 46. Parametry linii kolejowej nr 65 
Zarządca infrastruktury PKP LHS 

Numer wg instrukcji Id-12 (D-29) 65 
Tabela SRJP 104 

Długość linii [km] 394,650  
Rozstaw szyn [mm] 1520  

Sieć trakcyjna nie 
Prędkość maksymalna [km/godz.] 80 

h) Linia kolejowa nr 66 

Linia kolejowa nr 66 łączy stację Zwierzyniec Towarowy ze stacją 

Stalowa Wola Południe. Obecnie jedynym pociągiem osobowym 

kursującym po linii jest skład TLK relacji Zamość - Zielona Góra, który 

zatrzymuje się na linii 66 w miejscowościach Biłgoraj oraz Tereszpol 
Biłgorajski. 

Tabela 47. Parametry linii kolejowej nr 66 
Zarządca infrastruktury Polskie Linie Kolejowe S.A. 

Numer wg instrukcji Id-12 (D-29) 66 
Tabela SRJP - 

Długość linii [km] 67,496  
Rozstaw szyn [mm] 1435  

Sieć trakcyjna nie 
Prędkość maksymalna [km/godz.] 80 

i) Linia kolejowa nr 68 

Linia kolejowa nr 68 (D29-68 ma długość 177,172 km) łączy stację 

Lublin ze stacją Przeworsk. Na trasie linii można wyróżnić dwie główne 

części: odcinek Lublin – Kraśnik – Stalowa Wola Rozwadów oraz odcinek 

Stalowa Wola Rozwadów – Stalowa Wola Południe – Przeworsk. Pierwszy 
odcinek jest jednotorowy i niezelektryfikowany, z wyjątkiem krótkiego 

fragmentu do stacji Lublin Zemborzyce. Na stacji Stalowa Wola Rozwadów 

łączy się on z dwutorową, zelektryfikowaną linią D29-74. Od tego miejsca 
linia jest już dwutorowa i zelektryfikowana aż do stacji Grodzisko Dolne, 

skąd do Przeworska pociągi ponownie poruszają się jednym torem na 

odcinku około 15 kilometrów. 
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Odcinki dwutorowe to Lublin – Lublin Zemborzyce oraz Stalowa 
Wola Rozwadów – Grodzisko Dolne. Odcinki zelektryfikowane to Lublin – 
Lublin Zemborzyce oraz Stalowa Wola Rozwadów – Przeworsk. W 
Rozwadowie na wylocie w kierunku Kraśnika/Lublina wzdłuż torów stoją 

niewykorzystane słupy trakcyjne po przerwanej elektryfikacji lubelskiego 
odcinka. Torowisko jest w dobrym stanie technicznym. Szyny ułożone są na 

podkładach drewnianych, zaś w części podkarpackiej również na 

betonowych. Na całej trasie prowadzone są regularne prace konserwacyjno-
utrzymaniowe. 

W roku 1886 otwarta została linia kolejowa łącząca Dębicę z 

leżącym na północy Galicji miasteczkiem Rozwadów (obecnie dzielnica 

Stalowej Woli), w którym mieściła się stacja końcowa. Linia ta miała 

znaczenie strategiczne, gdyż pozwalała szybko dotrzeć do najbardziej 

wysuniętych na północ części Austro-Węgier. Pod koniec XIX wieku 

rozpoczęto budowę jednotorowej linii kolejowej z Rozwadowa do 

Przeworska wzdłuż rzeki San. Wydawana ówcześnie gazeta Głos 

Rzeszowski w numerze 2 (1900) podaje, że jej otwarcie miało miejsce 

14 stycznia 1900 roku.  
Odcinek między Rozwadowem a Lublinem otwarty został przez 

Rosjan pod koniec roku 1914 dla poprawy zaopatrzenia frontu. Był on 

jednotorowy i bardzo kręty, gdyż poprowadzono go po granicy 

wododziałów, aby uniknąć przemieszczania się mas ziemnych. Po 

odzyskaniu przez Polskę niepodległości, w latach 20-tych XX wieku 
przeprowadzono prostowanie linii pomiędzy Niedrzwicą Kościelną, a 

Pułankowicami. Po ukończeniu prostowania stację Wilkołaz przeniesiono do 

miejscowości Zdrapy, a zlikwidowano przystanki Borkowizna i 

Sobieszczany. Tory kręte między Pułankowicami a Niedrzwicą Kościelną 

(na które już wtedy nie było wjazdów) istniały do końca II wojny światowej. 
W czasie wojny Niemcy przystąpili do rozbudowy infrastruktury 

linii. W 1942 roku na odcinku z Rozwadowa do Przeworska dobudowano 
drugi tor. W wyniku zniszczenia w 1944 mostu nad Wisłokiem, tor 1 został 

zdemontowany na szlaku Grodzisko Dolne-Przeworsk, a pamiątką po tym 

jest długie żeberko wyciągowe na stacji w Grodzisku. 
W roku 1976 przystąpiono do budowy drugiego toru oraz 

elektryfikacji odcinka ze stacji Lublin Główny do stacji Lublin Zemborzyce. 

Powodem była chęć przeniesienia części manewrów z zatłoczonej lubelskiej 

stacji oraz budowy kolei aglomeracyjnej, aby umożliwić dojazd do 

popularnego wśród turystów Zalewu Zemborzyckiego. Podkarpacki odcinek 

elektryfikowany był w latach 1988-1989, poczynając od strony Przeworska. 
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W Rozwadowie zostały wykonane słupy trakcyjne na wylocie w kierunku 

Kraśnika/Lublina, lecz nigdy nie zostały one wykorzystane. 
Na początku roku 2010 wyremontowana została łącznica nr 565 

Charzewice (Stalowa Wola) – Stalowa Wola Rozwadów Towarowy 

umożliwiająca pociągom jadącym od strony Tarnobrzega skręt w kierunku 

Kraśnika/Lublina (lub odwrotnie), bez konieczności zmiany czoła w 

Rozwadowie. 

Tabela 48. Parametry linii kolejowej nr 68 
Zarządca infrastruktury Polskie Linie Kolejowe S.A. 

Numer wg instrukcji Id-12 (D-29) 68 
Tabela SRJP - 

Długość linii [km] 177,172  
Rozstaw szyn [mm] 1435  

Sieć trakcyjna odcinkami 3 kV lub brak trakcji 
Prędkość maksymalna [km/godz.] 100 

j) Linia kolejowa nr 69 

Linia kolejowa nr 69 łączy stację Rejowiec ze stacją Hrebenne. 

Pierwszy odcinek linii kolejowej z Rawy Ruskiej do stacji Bełżec został 

otwarty w 1887 roku. W 1916 roku został ukończony dalszy odcinek do 

Rejowca. We wrześniu 2009 roku zawieszono kursowanie 

międzywojewódzkich pociągów pasażerskich na całej linii. Od marca 2011 

wznowiono kursowanie pociągu TLK z Zamościa do Zielonej Góry, a od 29 

kwietnia 2011 sezonowo do końca wakacji uruchomiono połączenia do 

Bełżca i całoroczne do Zamościa. Obecnie przez cały rok na odcinku 

Rejowiec – Zawada kursują 4 pary pociągów osobowych Lublin – Zamość – 
Lublin oraz dwie pary Zamość – Rejowiec – Zamość, skomunikowane w 

Rejowcu pociągami w kierunku Lublina. W sezonie wakacyjnym 2012 

planowane jest uruchomienie połączeń Jarosław – Horyniec Zdrój – 
Zamość/Lublin. 

Tabela 49. Parametry linii kolejowej nr 69 
Zarządca infrastruktury Polskie Linie Kolejowe S.A. 

Numer wg instrukcji Id-12 (D-29) 69 
Tabela SRJP - 

Długość linii [km] 135,801  
Rozstaw szyn [mm] 1435  

Sieć trakcyjna brak 
Prędkość maksymalna [km/godz.] 120 

k) Linia kolejowa nr 72 

Linia kolejowa nr 72 łączy stację Zawada ze stacją Hrubieszów 

Miasto. 
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Tabela 50. Parametry linii kolejowej nr 72 
Zarządca infrastruktury Polskie Linie Kolejowe S.A. 

Numer wg instrukcji Id-12 (D-29) 72 
Tabela SRJP - 

Długość linii [km] 61,215  
Rozstaw szyn [mm] 1435  

Sieć trakcyjna brak 
Prędkość maksymalna [km/godz.] 60 

l) Linia kolejowa nr 81 

Linia kolejowa nr 81 jest jednotorową, niezelektryfikowaną linią 

kolejową łączącą stację Chełm ze stacją Włodawa. 
Linia została zbudowana w 1887 r. jako jednotorowa. Pierwotnie 

służyła celom wojskowym. Od 1902 roku posiadała dwa szerokie tory. 

Łączyła Kolej Nadwiślańską z twierdzą w Brześciu. W czasie I wojny 
światowej została przekuta na tor normalny. W okresie II Rzeczypospolitej 

zachowano jej strategiczny charakter. Dodatkowo uruchomiono przewozy 
towarowe i pasażerskie. Kursowały nią dwa razy dziennie składy osobowo-
towarowe do Lublina i do Lubomla. W 1939 lotnictwo niemieckie 
zbombardowało most kolejowy w Orchówku. Podczas okupacji ziem 

polskich przez III Rzeszę linia służyła do przewozu więźniów obozu zagłady 

SS-Sonderkommando Sobibor. W latach 1943-1944 wielokrotnie była 

miejscem ataków partyzantów na niemieckie transporty wojskowe. W 1944 

jeden tor normalny linii został przerobiony przez Armię Czerwoną na 

szeroki. 
Po II wojnie światowej linia była ponownie normalnotorowa. Tor 

szeroki rozebrano. Od 2002 linia ma charakter wyłącznie towarowy. 
Od 2004 istnieje samorządowy plan rozbudowy linii i wykorzystania 

jej w przewozach międzynarodowych. Proponowana jest odbudowa toru 

szerokiego oraz mostu kolejowego na granicy Białorusi i Polski w 

Orchówku. 

Tabela 51. Parametry linii kolejowej nr 81 
Zarządca infrastruktury Polskie Linie Kolejowe S.A. 

Numer wg instrukcji Id-12 (D-29) 81 
Tabela SRJP 552 

Długość linii [km] 44,358  
Rozstaw szyn [mm] 1435  

Sieć trakcyjna brak 
Prędkość maksymalna [km/godz.] 60 

m) Linia kolejowa nr 101 

Linia kolejowa nr 101 to linia kolejowa przebiegająca od stacji 

Munina do stacji Hrebenne. Z niewielkimi zmianami stanowi część dawnej 
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Kolei Jarosławsko-Sokalskiej. Stanowiła ona odgałęzienie na północ od 

zbudowanej w końcu lat 50-tych XIX w. Cesarsko-Królewskiej 

Uprzywilejowanej Galicyjskiej Kolei Arcyksięcia Karola Ludwika, z 
Krakowa do Lwowa. Ma długość 83 km, jest jednotorowa i 

niezelektryfikowana. Leży głównie w woj. podkarpackim, z końcowym 

odcinkiem na obszarze woj. lubelskiego. 
Wzmianka o Kolei Jarosławsko-Sokalskiej pojawiła się po raz 

pierwszy w 1882 (artykuł Władysława Zawadzkiego w Tygodniku 

Ilustrowanym nr 317). Pierwszy pociąg z Jarosławia do Sokala przez 

Lubaczów i Rawę Ruską przejechał w dniu 6 czerwca 1884. W 1887 od 

Rawy Ruskiej poprowadzono linię do Bełżca, która została przedłużona w 

1916 do Rejowca przez Zawadę. Po II wojnie światowej Rawa Ruska 

znalazła się poza granicami państwa polskiego. Wymusiło to wybudowanie 

odcinka Werchrata – Hrebenne, który stanowi fragment opisywanej linii. W 
okolicy Lubaczowa pociągi jeżdżące po tej linii nazywane są „bałajami”. 
Nazwa pochodzi od leżącej przy torach, graniczącej z Lubaczowem wsi 

Bałaje (nie ma tu przystanku), w której podczas budowy linii w 1884 r. było 

składowisko materiałów, szyn i podkładów. 

3.2. Identyfikacja punktów rozładunku 

Analizie poddano punkty rozładunku kruszyw w województwie 

lubelskim, których lokalizację przedstawiono na rysunku (Rysunek 38). 
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Rysunek 38. Lokalizacja punktów rozładunku kruszywa w województwie lubelskim  
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a) Chotyłów 

Punkt rozładunkowy leżący ok. 15 km na zachód od Białej 

Podlaskiej i ok. 10 km od inwestycji drogowej „A2 Siedlce węzeł ’Lubelska’ 
- przejście graniczne Kukuryki”. Lokalizację punktu rozładunkowego 

przedstawiono na rysunku (Rysunek 39). 

 

Rysunek 39. Lokalizacja punktu rozładunku „Chotyłów”  
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Dojazd do inwestycji drogowej może się odbywać drogą lokalną ok. 
5 km do drogi nr 2 i dalej tą drogą, lub kolejne 6 km drogą lokalną na plac 

budowy. Schemat bocznicy przedstawiono na rysunku  (Rysunek 40). 

 
Rysunek 40. Schemat bocznicy „Chotyłów” 

Bocznica posiada tor przy placu składowym o powierzchni 1 684 m2 
oraz tor rampę boczną o powierzchni 1 017 m2

. Długość frontu ładunkowego 

wynosi 500 m. Bocznica posiada oświetlenie. Widok na bocznicę 

przedstawiono na rysunku (Rysunek 41). 

  

Rysunek 41. Widok na bocznicę „Chotyłów” 

Ponadto w odległości ok. 5 km od bocznicy w Chotyłowie znajdują 

się terminale przeładunkowe PKP Cargo Małaszewice. Na dogodność ich 

lokalizacji wpływa bliskość paneuropejskiej magistrali drogowej E-30. 
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Rysunek 42. Lokalizacja czterech terminali przeładunkowych PKP Cargo 

Małaszewice 

Na strefę przeładunkową składają się cztery terminale: 

Kontenerowy, Uniwersalny, Kowalewo i Podsędków, zaś każdy z nich 

pozwala na przeładunek innego rodzaju towaru.  
W terminalu Kontenerowym istnieje możliwość przeładunku UTI 

(Intermodalnych Jednostek Transportowych) w relacji: wagon – wagon, 
wagon – samochód, wagon – plac, plac – wagon oraz plac – samochód. 

Załadunek, rozładunek i przeładunek realizowany jest przy użyciu trzech 

suwnic kontenerowych Metalna oraz urządzenia mobilnego „reachstacker”. 
Jednostki UTI składowane mogą być na wydzielonych placach o łącznej 

powierzchni ponad 20 000 m2, w hali celno-garażowej oraz w wydzielonej 

strefie do składowania materiałów niebezpiecznych. 
Terminal Uniwersalny pozwala na przeładunek przesyłek masowych 

i sztukowych na taborze odkrytym z możliwością załadunku lub wyładunku 

na samochody. Przeładunki dokonywane są za sprawą suwnic bramowych, 

koparek i ładowarek. Składowanie towarów odbywa się na placach 

składowych i zasobnikach o łącznej powierzchni 45 tys. m
2. 

Terminal Kowalewo służy przede wszystkim przeładunkowi 

przesyłek drobnych, sztukowych i materiałów sypkich w taborze krytym, z 
możliwością załadunku lub wyładunku na samochody przy zastosowaniu 

urządzeń kubełkowych pionowych oraz ramp bocznych. 
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Terminal Podsędków pozwala na przeładunek towarów masowych 

luzem za pomocą suwnic bramowych oraz maszyn mobilnych. Dodatkowo 

terminal posiada rampę wyspową, dzięki której istnieje możliwość 

przeładunku towarów sztukowych wózkami widłowymi. 

b) Bedlno Radzyńskie 

Punkt rozładunkowy leżący ok. 6 km na północ od Radzynia 

Podlaskiego i na trasie inwestycji drogowej „S19 Międzyrzec Podlaski – 
Lubartów (z wyłączeniem obwodnic Kocka i Woli Skromowskiej)” - 
Lokalizację punktu rozładunkowego przedstawiono na rysunku (Rysunek 
43). 

 
Rysunek 43. Lokalizacja punktu rozładunku „Bedlno Radzyńskie” 
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Dwutorowa bocznica kolejowa wydaje się być nieużywana. Koniec 

jednego toru leży na terenie przedsiębiorstwa przemysłu paszowego drugi 

zaś na terenie składowiska kruszywa. Schemat bocznicy przedstawiono na 

rysunku (Rysunek 44). 

 
Rysunek 44. Schemat bocznicy „Bedlno Radzyńskie” 

Bocznica jest mocno zaniedbana, ale sprawia wrażenie możliwej do 

użytkowania. Widok na bocznicę przedstawiono na rysunku (Rysunek 45). 

  
Rysunek 45. Widok na bocznicę „Bedlno Radzyńskie” 
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c) Lubartów 

Punkt rozładunkowy leżący ok. 22 km na północ od Lublina i w 

bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji drogowych „S19 Międzyrzec Podlaski 

– Lubartów” oraz „S19 Lubartów – Kraśnik”. Lokalizację punktu 

rozładunkowego przedstawiono na rysunku (Rysunek 46). 

 
Rysunek 46. Lokalizacja punktu rozładunku „Lubartów”  
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Dojazd do inwestycji drogowej może się odbywać drogą nr 19. 

Schemat bocznicy przedstawiono na rysunku (Rysunek 47). 

 

Rysunek 47. Schemat bocznicy „Lubartów” 

Bocznica posiada trzy tory przy placach o długościach użytecznych, 
dwa po 345 m oraz jeden o długości 300 m. Place składowe mają 

powierzchnie od 1 151 do 3 410 m2
. Bocznica nie posiada oświetlenia 

Widok na bocznicę przedstawiono na rysunku (Rysunek 48). 

  
Rysunek 48. Widok na bocznicę „Lubartów” 
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d) Motycz 

Punkt rozładunkowy leżący ok. 5 km na wschód od Lublina oraz ok. 
2,5 km od inwestycji drogowych „S19 Lubartów – Kraśnik” oraz „S19 

Węzeł Dąbrowica – węzeł Konopnica”. Lokalizację punktu rozładunkowego 

przedstawiono na rysunku (Rysunek 49). 

 

 
Rysunek 49. Lokalizacja punktu rozładunku „Motycz”  
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Dojazd do inwestycji drogowej może się odbywać przez 2,5 km 

drogą nr 747. Schemat bocznicy przedstawiono na rysunku (Rysunek 50). 

 
Rysunek 50. Schemat bocznicy „Motycz” 

Bocznica posiada tor przy placu o długości użytecznej 330 m. Plac 
składowy ma powierzchnię 1 930 m2

. Bocznica nie posiada oświetlenia. 
Widok na bocznicę przedstawiono na rysunku (Rysunek 51). 

  
Rysunek 51. Widok na bocznicę „Motycz” 

e) Niedrzwica 

Punkt rozładunkowy leżący ok. 22 km na południe od Lublina i ok. 
5 km od inwestycji drogowej „S19 Lubartów – Kraśnik”. Lokalizację punktu 

rozładunkowego przedstawiono na rysunku (Rysunek 52). 
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Rysunek 52. Lokalizacja punktu rozładunku „Niedrzwica” 

Dojazd do inwestycji drogowej może się odbywać drogą nr 834 lub 

drogą lokalną. Schemat bocznicy przedstawiono na rysunku (Rysunek 53). 

 
Rysunek 53. Schemat bocznicy „Niedrzwica” 
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Bocznica posiada dwa tory przy placu i przy rampie długości toru 

wynoszącej 238 m. Plac składowy ma powierzchnię 5 595 m2, a rampa do 
2 140 m2

. Bocznica posiada oświetlenie. Widok na bocznicę przedstawiono 

na rysunku (Rysunek 54). 

  
Rysunek 54. Widok na bocznicę „Niedrzwica” 

f) Szastarka 

Punkt rozładunkowy leżący ok. 11 km na południowy wschód od 

Kraśnika oraz ok. 3 km od inwestycji drogowej „S19 Lubartów – Kraśnik” 

oraz „S19 Kraśnik – Stobierna”. Lokalizację punktu rozładunkowego 

przedstawiono na rysunku (Rysunek 55). 
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Rysunek 55. Lokalizacja punktu rozładunku „Szastarka” 

Dojazd do inwestycji drogowej może się odbywać przez 4 km drogą 

lokalną. Schemat bocznicy przedstawiono na rysunku (Rysunek 56). 

 
Rysunek 56. Schemat bocznicy „Szastarka” 

Bocznica posiada tor przy placu i tor przy rampie o długości 

użytecznej 350 m. Front ładunkowy przy palu ma długość 250 m zaś przy 
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rampie 27 m. Plac składowy ma powierzchnię 6 690 m2, rampa 310 m2. 
Bocznica nie posiada oświetlenia Widok na bocznicę przedstawiono na 
rysunku (Rysunek 57). 

  
Rysunek 57. Widok na bocznicę „Szastarka” 

g) Dorohusk 

Punkt rozładunkowy leżący na granicy Polsko-Ukraińskiej i w 

bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji drogowej „S12 Piaski–Dorohusk”. 

Lokalizację punktu rozładunkowego przedstawiono na rysunku (Rysunek 
58). 

 
Rysunek 58. Lokalizacja punktu rozładunku „Dorohusk” 
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Punkt rozładunkowy znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie 

inwestycji. Schemat bocznicy przedstawiono na rysunku (Rysunek 59). 

 
Rysunek 59. Schemat bocznicy „Dorohusk” 

Bocznica posiada dwa tory; przy placu i przy rampie. długości torów 

wynoszą 113 m. Plac składowy ma powierzchnię 2 780 m2, a rampa do 
194 m2

. Bocznica nie posiada oświetlenia. Widok na bocznicę 

przedstawiono na rysunku (Rysunek 60). 

  
Rysunek 60. Widok na bocznicę „Dorohusk” 

h) Izbica 

Punkt rozładunkowy leżący 20 km na północ od Zamościa i 10 km 

na południe od Krasnego Stawu. W odległości ok. 2 km przebiega 
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inwestycja drogowa „S17 Piaski – Hrebenne”. Lokalizację punktu 

rozładunkowego przedstawiono na rysunku (Rysunek 61). 

 
Rysunek 61. Lokalizacja punktu rozładunku „Izbica” 

Dojazd do inwestycji drogowej może się odbywać drogą nr 17. 

Schemat bocznicy przedstawiono na rysunku (Rysunek 62). 

 
Rysunek 62. Schemat bocznicy „Izbica” 
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Bocznica posiada dwa tory; przy rampie długość toru wynosi 324 m, 
powierzchnia placu przy rampie wynosi 520 m2, a długość frontu 

ładunkowego ma 67 m; przy placu długość toru wynosi 122 m, powierzchnia 
placu wynosi 3 800 m2, a długość frontu ładunkowego ma 230 m. Bocznica 
nie posiada oświetlenia. Widok na bocznicę przedstawiono na rysunku 
(Rysunek 63). 

  
Rysunek 63. Widok na bocznicę „Izbica” 

i) Zamość 

Punkt rozładunkowy leżący w południowo-zachodniej części 

Zamościa. W odległości ok. 7 km przebiega inwestycja drogowa „S17 Piaski 

– Hrebenne”. Lokalizację punktu rozładunkowego przedstawiono na 

rysunku (Rysunek 64). 
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Rysunek 64. Lokalizacja punktu rozładunku „Zamość” 

Dojazd do inwestycji drogowej może się odbywać drogą nr 17. 

Schemat bocznicy przedstawiono na rysunku (Rysunek 65). 

 
Rysunek 65. Schemat bocznicy „Zamość” 

Bocznica posiada tor przy rampie długości 283 m, powierzchnia 

rampy wynosi 606 m2, a długość frontu ładunkowego wynosi 195 m. 

Bocznica nie posiada oświetlenia. Widok na bocznicę przedstawiono na 

rysunku (Rysunek 66). 



 

116 

  
Rysunek 66. Widok na bocznicę „Zamość” 

j) Bełżec 

Punkt rozładunkowy leżący 8 km na południe od Tomaszowa 

Lubelskiego. W odległości ok. 1 km przebiega inwestycja drogowa „S17 

Piaski – Hrebenne”, a w odległości 8 km inwestycja drogowa „S17 

obwodnica Tomaszowa Lubelskiego”. Dojazd do inwestycji drogowej może 

się odbywać drogą nr 17. Schemat bocznicy przedstawiono na rysunku 
(Rysunek 67). 

 
Rysunek 67. Schemat bocznicy „Bełżec”. 

Bocznica posiada 4 tory o długościach użytecznych 288 i 3 po 
673 m. Dwa tory przy rampach mają długości frontów ładunkowych 177 m i 

52 m, powierzchnia ramp wynosi odpowiednio 177 i 52 m2. Dwa tory o 
długościach frontów ładunkowych 146 i 232 m leżą przy placach 

składowych o powierzchniach 2 920 i 673 m2. Bocznica nie posiada 
oświetlenia. Widok na bocznicę przedstawiono na rysunku (Rysunek 68). 
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Rysunek 68. Widok na bocznicę „Bełżec” 

k) Ryki 

Punkt rozładunkowy leżący ok. 10 km na północ od Dęblina. W 

odległości ok. 3 km przebiega inwestycja drogowa „S19 Garwolin (od 

granicy woj. lubelskiego) – Kurów”. Lokalizację punktu rozładunkowego 

przedstawiono na rysunku (Rysunek 69). 
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Rysunek 69. Lokalizacja punktu rozładunku „Ryki” 

Punkt rozładunkowy znajduje się 3 km od inwestycji. Dojazd jest 

zapewniony grogami nr 17 i nr 48. Schemat bocznicy przedstawiono na 
rysunku (Rysunek 70). 

 
Rysunek 70. Schemat bocznicy „Ryki” 

Bocznica posiada jeden tor przy placu składowym. Długość toru 

wynosi 293 m. Plac składowy ma powierzchnię 5 226 m2
. Długość frontu 
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ładunkowego wynosi 308 m. Bocznica nie posiada oświetlenia. Widok na 

bocznicę przedstawiono na rysunku (Rysunek 71). 

  
Rysunek 71. Widok na bocznicę „Ryki” 

l) Szczebrzeszyn 

Punkt rozładunkowy leżący ok. 25 km na zachód Zamościa. W 

odległości ok. 15 km przebiega inwestycja drogowa „D74 obwodnica 

Gorajca”. Lokalizację punktu rozładunkowego przedstawiono na rysunku 
(Rysunek 72). 
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Rysunek 72. Lokalizacja punktu rozładunku „Szczebrzeszyn” 

Dojazd do inwestycji drogowej może się odbywać drogami nr 858 i 
dalej nr 74. Schemat bocznicy przedstawiono na rysunku (Rysunek 73). 

 
Rysunek 73. Schemat bocznicy „Szczebrzeszyn” 
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Bocznica posiada tor o długości użytecznej 670 m. Powierzchnia 

rampy wynosi 440 m2
. Długość frontu ładunkowego ma 50 m. Bocznica nie 

posiada oświetlenia. Widok na bocznicę przedstawiono na rysunku (Rysunek 
74). 

  
Rysunek 74. Widok na bocznicę „Szczebrzeszyn” 

m) Jaszczów 

Punkt rozładunkowy leżący 25 km na wschód od Lublina. W 

promieniu ok. 5 km przebiegają następujące inwestycje drogowe „S12 Piaski 

– Dorohusk” oraz „S17 Piaski – Hrebenne” Lokalizację punktu 

rozładunkowego przedstawiono na rysunku (Rysunek 75). 
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Rysunek 75. Lokalizacja punktu rozładunku „Jaszczów” 

Dojazd do inwestycji drogowej może się odbywać drogą nr 17. 

Schemat bocznicy przedstawiono na rysunku (Rysunek 76). 

 
Rysunek 76. Schemat bocznicy „Jaszczów” 

Bocznica posiada tor o długości użytecznej 650 m. Tor przy placu o 

powierzchni 23 400 m2 ma długość frontu ładunkowego równą 550 m. 
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Bocznica nie posiada oświetlenia. Widok na bocznicę przedstawiono na 

rysunku (Rysunek 77). 

  
Rysunek 77. Widok na bocznicę „Jaszczów” 

n) Hrubieszów 

Punkt rozładunkowy leżący ok. 5 km od granicy z Ukrainą i ok. 3 
km od inwestycji drogowej „obwodnica Hrubieszowa” - Lokalizację punktu 

rozładunkowego przedstawiono na rysunku (Rysunek 78). 



 

124 

 
Rysunek 78. Lokalizacja punktu rozładunku „Hrubieszów” 

Dwutorowa bocznica kolejowa o długościach użytecznych torów 

wynoszących 188 m. Jeden tor położony przy placu o powierzchni 2 400 m2 
dysponuje frontem ładunkowym o długości 200 m, drugi tor położony jest 

przy rampie o powierzchni 900 m2 front ładunkowy ma również 200 m. 

Bocznica nie posiada oświetlenia. Schemat bocznicy przedstawiono na 

rysunku (Rysunek 79). 

 
Rysunek 79. Schemat bocznicy „Hrubieszów”. 
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IV. FUNKCJA REGIONU LUBELSKIEGO W POKRYCIU 
POPYTU NA KRUSZYWA W ŚWIETLE REALIZOWANYCH 
I PLANOWANYCH INWESTYCJI BUDOWLANYCH I 
DROGOWYCH 

1. Inwestycje drogowe w województwie lubelskim 

1.1. Trasa A2 Siedlce węzeł „Lubelska” - przejście graniczne 
Kukuryki 

A2 Siedlce węzeł „Lubelska” - przejście graniczne Kukuryki 

Docelowa klasa 
drogi Długość Lata realizacji Etap Wartość 

projektu 
dwujezdniowa droga 

autostradowa 
Ok. 170 km, w woj 

lubelskim ok. 60 km do 2020 roku Planowana - 

 
Rysunek 80. Orientacyjny przebieg inwestycji drogowej A2, odcinek „Siedlce węzeł 
„Lubelska” - przejście graniczne Kukuryki” 
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Planowana trasa autostrady A2 w województwie lubelskim 

przebiega przez północną jego część. Zatwierdzony w 2011 r. decyzją 

środowiskową wariant (4) przebiega niezależnie od istniejącej sieci dróg i 

liczy ok. 60 km długości w województwie lubelskim. 
Według informacji podanych przez GDDKiA autostradę A2 

zaprojektowano jako drogę dwujezdniową (każda jezdnia po dwa pasy) z 

pozostawieniem rezerwy terenu na dobudowę docelowo od środka 

dodatkowego, trzeciego pasa ruchu do każdej jezdni autostrady. Inwestycja 

obejmować będzie budowę urządzeń towarzyszących z zakresu energetyki, 

teletechniki i instalacji (wodociągi, gazociągi, kanalizacje ściekowe i 

deszczowe). Inwestycja w województwie lubelskim obejmuje budowę 3 

węzłów: Łukowisko, Cicibór oraz Dobryń. Ponadto wzdłuż trasy 

autostradowej powstaną dodatkowe drogi lokalne zapewniające dojazd do 

zabudowy i gruntów rolnych oraz poprzeczne bezkolizyjne przejazdy 

drogowe. Inwestycja będzie realizowana kompleksowo, tj. z pełnym 

wyposażeniem w urządzenia bezpieczeństwa ruchu, ochrony środowiska, 

miejsca obsługi podróżnych, obwody utrzymania drogowego, miejsca 

poboru opłat oraz urządzenia obsługi ruchu granicznego (graniczny parking 

buforowy przed terminalem w Koroszczynie i nowe przejście graniczne 

osobowo-towarowe w Kukurykach). 
Jako wariant najkorzystniejszy z punktu widzenia przestrzenno-

funkcjonalnego na odcinku Siedlce - Kukuryki przyjęto wariant omijający 

obszar Natura 2000 „Dolina Liwca”. 
 

Podstawowe parametry techniczne planowanej trasy A2, odcinek 
„Siedlce węzeł „Lubelska” - przejście graniczne Kukuryki” 
- prędkość projektowa: Vp = 120 

km/godz. 
- szerokość jezdni: 7,50 m (2 x 3,75 

m), docelowo: 11,25 m (3 x 3,75 m) 
- szerokość środkowego pasa 

dzielącego (wraz z opaskami): 12,50 

m, docelowo: 5,00 m 
-szerokości opasek: 2 x 0,50 cm 

-szerokości pasów awaryjnych: 2 x 

3,00 m 
-szerokości poboczy gruntowych: 2 

x 1,25 m 
-pochylenie skarp drogowych: od 
1:6 do 1:1,5 
-skrajnia pionowa: 4,70 m 
-nośność nawierzchni: 115 kN/oś 
-kategoria ruchu: KR6 

 
Orientacyjne zapotrzebowanie na kruszywo odcinka Siedlce – 

Kukuryki oraz odcinka przebiegającego przez teren województwa 

przedstawiono w tabeli (Tabela 52). Kopalnie zlokalizowane w odległości 

20 km od inwestycji, które mogą spełnić to zapotrzebowanie, podano w 
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tabeli (Tabela 53). W promieniu co najmniej 150 km od inwestycji nie 
zlokalizowano żadnego złoża, którego kopalina spełniałaby wymagania 

jakościowe dla warstwy wiążącej. 
Najbliższy punkt odbioru kruszywa pod inwestycję to punkt w 

Chtyłowie oraz terminale przeładunkowe PKP Cargo Małaszewice. Punkt 

przeładunku w Białej Podlaskiej został wykluczony ze względu na 

lokalizację w centrum miasta i brak połączenia z inwestycją bez eksploatacji 

lokalnych dróg w Białej Podlaskiej. 

Tabela 52. Przewidywane zużycie kruszywa planowanej trasy A2, odcinek „Siedlce 

węzeł „Lubelska” - przejście graniczne Kukuryki” 

Parametry nawierzchni/ 
warstwa 

Przewidywane zużycie 

kruszywa na 1 km drogi 
[tys. ton] 

Przewidywane 
zużycie kruszywa na 

170 km drogi 
 [tys. ton] 

(Siedlce-Kukuryki) 

Przewidywane 
zużycie kruszywa na 

60 km drogi  
[tys. ton] 

(woj. lubelskie) 
warstwa ścieralna 3,3 562,4 198,0 
warstwa wiążąca 5,5 925,6 330,0 

podbudowa zasadnicza 6,5 1 102,9 390,0 

podbudowa pomocnicza 14,0 2 361,2 840,0 
warstwa mrozoochronna 12,3 2 077,5 738,0 

Przewidywane sumaryczne zużycie kruszywa 7 029,6 2 859,0 

Tabela 53. Złoża kruszywowe eksploatowane w odległości 20 km od planowanej 
trasy A2, odcinek „Siedlce węzeł „Lubelska” - przejście graniczne Kukuryki” 
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4448 Bereza KN 0 0 1 1 1 E 235 16 075 

10455 Woskrzenice I-p.B KN 0 0 0 0 1 E 5 2 937 

8911 Wólka Plebańska I KN 0 0 0 0 1 E 36 1 982 

1243 Woskrzenice Duże 

IV KN 0 0 0 0 1 E 113 1 905 

8530 Dołha I KN 0 0 0 0 1 E 83 1 680 

2595 Łukowisko II KN 0 0 0 0 1 E 29 1 478 

8478 Jaźwiny KN 0 0 0 0 1 E 2 650 

9048 Wólka Polinowska KN 0 0 0 0 1 E 1 413 

7577 Małaszewicze Małe KN 0 0 0 0 1 E 19 263 
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I 

11627 Droblin I KN 0 0 0 0 1 E 9 249 

12204 Biała Podlaska KN 0 0 0 0 1 E 4 233 

8098 Woskrzenice Duże 

III KN 0 0 0 0 1 E 21 204 

9912 Komarno IV KN 0 0 0 0 1 E 4 204 

12023 Bubel Granna III KN 0 0 0 0 1 E 19 201 

12123 Bubel Granna IV KN 0 0 0 0 1 E 14 168 

11244 Wólka Polinowska I KN 0 0 0 0 1 E 0 168 

8479 Sitno KN 0 0 0 0 1 E 1 162 

13430 Jaźwiny I KN 0 0 0 0 1 E 13 153 

12127 Witulin KN 0 0 0 0 1 E 1 94 

9910 Kijowiec KN 0 0 0 0 1 E 0 90 

9710 Bubel Granna II KN 0 0 0 0 1 E 6 83 

10401 Hrud KN 0 0 0 0 1 E 6 61 

5976 Sielczyk KN 0 0 0 0 1 E 20 56 

7022 Kol. Piszczac II KN 0 0 0 0 1 E 7 54 

13879 Cicibór Mały VI KN 0 0 0 0 1 E 6 44 

11543 Cicibór Mały V KN 0 0 0 0 1 E 5 38 

10849 Rogoźnica KN 0 0 0 0 1 E 8 35 

9044 Piszczac Kolonia KN 0 0 0 0 1 E 6 19 

Suma wydobycia (2011) [tys. ton] 0 0 23
5 

23
5 

67
3 - - - 

Suma zasobów geologicznych [tys. ton] 0 0 

16
 0

75
 

16
 0

75
 

29
 6

99
 

- - - 

8698 Ostoje KN mazowieckie E 11 236 

5977 Artych KN mazowieckie E 34 368 

9124 Głuchów KN mazowieckie E 1 274 

11332 Smolanka KN mazowieckie E 7 115 

6735 Huszlew KN mazowieckie E 1 371 
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1.2. Trasa S12 

a) S12 Obwodnica Puław II Etap 

S12 Obwodnica Puław II Etap 

Docelowa klasa drogi Długość Lata realizacji Etap Wartość 

projektu 
dwujezdniowa droga 

szybkiego ruchu 11,84 km Po 2013 roku W przygotowaniu - 

 
Rysunek 81. Lokalizacja inwestycji drogowej „S12, obwodnica Puław, etap II” 

Przebieg drogi  
Od końca odcinka dwujezdniowego zrealizowanego w ramach I-go 

etapu budowy obwodnicy Puław trasa prowadzi nowym śladem do 

projektowanego węzła Sielce położonego na przecięciu dróg ekspresowych 

S12 i S17. 
Podstawowe parametry techniczne odcinka „Obwodnica Puław, etap II”
klasa drogi S 2/2 prędkość projektowa - 100 km/h 
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prędkość miarodajna – 110 km/h 
szerokość pasa ruchu - 3,50 m 
szerokość pasa awaryjnego – 2,5 m 
podstawowa szerokość pasa 

dzielącego z opaskami – 5 m 

podstawowa szerokość pobocza 

gruntowego – 0,75 m  
obciążenie -115 kN/oś 

Zakres inwestycji 
Na odcinku istniejącej obwodnicy Puław zostanie dobudowana 

prawa jezdnia wraz z wiaduktem nad linią kolejową. Na dalszym odcinku 

budowa dwujezdniowej drogi klasy S, skrzyżowań obsługujących Zakłady 

Azotowe Puławy, dwóch węzłów drogowych, przejazdów, wiaduktów, 

przejść dla zwierząt, dróg dojazdowych i systemu odwodnienia. 
Warianty przebiegu drogi 

Wariant wskazany w decyzji środowiskowej jest zgodny z 

obowiązującymi Miejscowymi Planami Zagospodarowania Przestrzennego. 

Na początkowym odcinku trasa wariantu przebiega w północnej części 

Obszaru Natura 2000 PLH060055 „Puławy”, następnie omijając zabudowę 

wsi Młynki. Jednocześnie, wskutek przeprowadzonych uzgodnień i 

konsultacji społecznych, na skrzyżowaniu z drogą powiatową Nr 2507L, 
zaprojektowano węzeł drogowy Końskowola, o długości 12,11 km.  

Tabela 54. Przewidywane zużycie kruszywa dla odcinka „Obwodnica Puław, etap 

II” 

Parametry nawierzchni/ warstwa 
Przewidywane zużycie 

kruszywa na 1 km drogi  
[tys. ton] 

Przewidywane zużycie kruszywa 

na 11,84 km drogi [tys. ton] 

warstwa ścieralna 3,3 39,4 

warstwa wiążąca 5,5 64,9 
podbudowa zasadnicza 6,5 77,3 

podbudowa pomocnicza 14,0 165,5 

warstwa mrozoochronna 12,3 145,6 

Przewidywane sumaryczne zużycie kruszywa 492,8 

 
Kopalnie, które mogą spełnić zapotrzebowanie inwestycji na 

kruszywo w odległości 20 km od inwestycji podano w tabeli (Tabela 55).  



 

131 

Tabela 55. Złoża kruszywowe eksploatowane w odległości 20 km od inwestycji  
„Obwodnica Puław, etap II” 
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8686 Meszno I KN 0 0 0 0 1 E 24 524 

10718 Gródek I KN 0 0 0 0 1 E 1 108 

14570 Aleksandrówka KN 0 0 0 0 1 E 34 72 

10792 Kurów III KN 0 0 0 0 1 E 3 64 

10794 Szumów VIII KN 0 0 0 0 1 E 33 93 

10892 Wólka 
Nowodworska I KN 0 0 0 0 1 E 25 28 

10954 Katarzyn III KN 0 0 0 0 1 E 8 24 

14718 Gołąb 1 KN 0 0 0 0 1 E 143 1 527 

11322 Chrustne KN 0 0 0 0 1 E 30 238 

11416 Sierskowola I/1 KN 0 0 0 0 1 E 17 20 

13469 Kurów VI KN 0 0 0 0 1 E 5 55 

14483 Kurów VII/1 KN 0 0 0 0 1 E 7 61 

14356 Kurów VIII KN 0 0 0 0 1 E 13 91 

14116 Sierskowola IV KN 0 0 0 0 1 E 30 121 

6785 Drewnik II KN 0 0 0 0 1 E 32 437 

11775 Sierskowola III KN 0 0 0 0 1 E 1 78 

11896 Janowiec-p.C KN 0 0 0 0 1 E 33 318 

11899 Opatkowice II KN 0 0 0 0 1 E 32 23 

10128 Szumów V KN 0 0 0 0 1 E 30 0 

10167 Katarzyn V KN 0 0 0 0 1 E 18 10 

10182 Szumów VI-p.A KN 0 0 0 0 1 E 4 39 

Suma wydobycia (2011) [tys. ton] 0 0 0 0 52
3 - - - 

Suma zasobów geologicznych [tys. 
ton] 0 0 0 0 

3 
93

1 

- - - 

 



 

132 

 

Rysunek 82. Zestawienie graficzne złóż w założonym promieniu od inwestycji dla 
odcinka „Obwodnica Puław, etap II” 

b) S12 Piaski – Dorohusk 

S12 Piaski - Dorohusk 

Docelowa klasa drogi Długość Lata realizacji Etap Wartość 

projektu 

dwujezdniowa droga 
szybkiego ruchu 63 km Po 2013 roku W przygotowaniu - 
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Rysunek 83. Lokalizacja inwestycji drogowej „S12 Piaski – Dorohusk” 

Opis inwestycji 
Początek planowanej drogi ekspresowej S12 zlokalizowany jest na 

końcu dwujezdniowego odcinka obwodnicy Piasków za węzłem Chełm, 

natomiast koniec przy bramkach przejścia granicznego w Dorohusku od 

strony polskiej. Z zakresu opracowania jest wyłączony odcinek obwodnicy 
m. Chełm.  

Dla odcinka od Piasków do Chełma porównywano w ramach 

studium pięć wariantów przebiegu drogi ekspresowej (w tym jeden w dwóch 

podwariantach), natomiast na odcinku od Chełma do Dorohuska – cztery 
warianty. 
Podstawowe parametry techniczne inwestycji „S12 Piaski – Dorohusk” 
klasa drogi - S,2/2 (docelowo 3 pasy 
ruchu) 
prędkość projektowa - 100 km/h 
prędkość miarodajna - 110 km/h 

szerokość pasa ruchu - 3,50 m 
szerokość pasa awaryjnego - 2,50 m 
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szerokość pasa rozdziału - 11,00 m 
(w tym rezerwa na dodatkowe 
trzecie pasy ruchu) 

szerokość pobocza gruntowego - 
0,75 m, 
obciążenie nawierzchni - 115 kN/oś 

Zakres inwestycji „S12 Piaski – Dorohusk” 
Budowa drogi ekspresowej, dróg dojazdowych dla obsługi ruchu 

lokalnego i przebudowa dróg bocznych. Budowa obiektów inżynierskich: 

wiaduktów, mostów, przejazdów gospodarczych, przejść dla zwierząt. W 

ramach inwestycji powstaną również miejsca obsługi podróżnych i obwody 

utrzymania dróg. Ponadto inwestycja będzie obejmowała przebudowę lub 

budowę urządzeń towarzyszących z zakresu branży telekomunikacyjnej, 

energetycznej, sanitarnej, gazowej i wodociągowej. W ramach projektu 

przewiduje się budowę siedmiu węzłów komunikacyjnych. 
Warianty przebiegu drogi 

Na odcinku zachodnim Piaski - Chełm rozpatrywano pięć wariantów 

(pierwszy w dwóch podwariantach) przebiegu inwestycji. Wybrano wariant 

piąty. 
Wariant 5 (W5) wynikowy - zaproponowany po zakończeniu 

konsultacji społecznych dla przebiegu drogi ekspresowej S12. Na podstawie 
zebranych wniosków społeczeństwa odnośnie wariantu preferowanego na 

terenie poszczególnych gmin oraz aspektów techniczno-środowiskowo-
społecznych określono, że wariant 5 powstanie z połączenia wariantu 4a 

(zaproponowanego do uzgodnienia w trakcie konsultacji społecznych) na 

terenie gminy Piaski, wariantu 4 na terenie gminy Trawniki, wariantów 3 – 4 
– 2 – 3 na terenie gminy Siedliszcze oraz wariantu 3 na terenie gminy 
Chełm. Dodatkowo zaproponowano zmianę przebiegu fragmentu trasy 
obwodnicy Chełma na odcinku Tytusin – Stołpie – Kol. Nowosiółki (efekt 

zgłoszonych uwag w trakcie konsultacji społecznych). Długość 39,39 km  
Warianty na odcinku „wschodnim” od Chełma do Dorohuska 

Na odcinku „wschodnim” (Chełm - Dorohusk) analizowana 
inwestycja przebiega przez tereny trzech gmin: Chełm (gmina wiejska), 

Kamień i Dorohusk, wszystkie w powiecie chełmskim.  
Wskazanie korytarza dla przebiegu drogi ekspresowej S12 na tym 

fragmencie inwestycji było szczególnie utrudnione ze względu na liczne 

tereny chronione z uwagi na uwarunkowania środowiskowe. Praktycznie 
niemożliwe było zaprojektowanie trasy niekolidującej z przynajmniej 

jednym z obszarów Natura 2000 (koniec zakresu opracowania znajduje się 

na takim obszarze). Wobec czego wskazano przebiegi drogi ekspresowej 
S12, jak najmniej oddziałujących na ww. obszary.  

Rozwiązanie końcowego odcinka drogi S12 jest wspólne dla 

wszystkich wariantów „wschodnich”: przejście wiaduktem nad drogą 
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wojewódzką nr 816 i dobudowa drugiej jezdni po południowej stronie drogi 
krajowej nr 12, na odcinku do przejścia granicznego w Dorohusku. 

Rekomendowanym wariantem do dalszych prac jest wariant 5 
(WIV), który w najmniejszym stopniu koliduje z obszarami chronionymi 

Natura 2000. Zaproponowano ich ominięcie od strony południowej. 
Jednocześnie jest to wariant, który w najmniejszym stopniu wykorzystuje 

istniejącą drogę krajową nr 12 – jedynie na końcowym odcinku przed 
przejściem granicznym w Dorohusku. Wariant IV rozpoczyna się za węzłem 

Srebrzyszcze, przecina istniejącą drogę krajową nr 12, przechodzi na północ 

od zabudowy Kol. Antonin. Dalej biegnie w kierunku południowo-
wschodnim by za Kroczynem odgiąć się w kierunku wschodnim, omijając 

zabudowania tej miejscowości od południa. Przed Pograniczem skręca w 

kierunku północno-wschodnim omijając tereny zabudowane. Skręcając na 

północ przechodzi pomiędzy Teosinem i Zalasoczem by wrócić na istniejący 

przebieg drogi krajowej nr 12. Jego długość wynosi 22,96 km.  
Najkorzystniej zlokalizowanymi punktami rozładunku kruszyw są 

bocznice: Jaszczów (ok. 10 km ), Chełm Wschodni (ok. 5 km ), Dorohusk 
(bezpośrednio przy inwestycji). 

Tabela 56. Przewidywane zużycie kruszywa inwestycji „S12 Piaski – Dorohusk” 

Parametry nawierzchni/ warstwa 
Przewidywane zużycie 
kruszywa na 1 km drogi 

[tys. ton] 

Przewidywane zużycie 
kruszywa na 63,0 km drogi 

[tys. ton] 
warstwa ścieralna 3,3 209,8 

warstwa wiążąca 5,5 345,2 
podbudowa zasadnicza 6,5 411,4 

podbudowa pomocnicza 14,0 880,7 

warstwa mrozoochronna 12,3 774,9 

Przewidywane sumaryczne zużycie kruszywa 2 622,0 

 
Kopalnie, które mogą spełnić zapotrzebowanie inwestycji na 

kruszywo w odległości 20 km od inwestycji podano w tabeli (Tabela 57), 
oraz graficznie (Rysunek 84). 

Złóż Chełm i Rejowiec nie ujęto w sumie zasobów, ponieważ całe 

wydobycie zaopatruje cementownię Chełm i Rejowiec. 
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Tabela 57. Złoża kruszywowe eksploatowane w odległości 20 km od inwestycji 
Piaski-Dorohusk dla odcinka Paski – Chełm 
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1823 Chełm WC zaopatrzenie cementowni Chełm E 2600 192 741 

1826 Rejowiec WC zaopatrzenie cementowni 
Rejowiec E 211 38 425 

9356 Wola Piasecka II KD 0 0 1 1 1 E 8 752 

9421 Klimusin KD 0 0 1 1 1 E 0 8 

10850 Czułczyce III KN 0 0 0 0 1 E 6 42 

9034 Lechówka dz. 19/1 KN 0 0 0 0 1 E 4 46 

9040 Lechówka dz.87 KN 0 0 0 0 1 E 4 96 

7664 Wąwóz Rudka KN 0 0 0 0 1 E 11 64 

12120 Dorohucza XV KN 0 0 0 0 1 E 16 100 

13975 Dorohucza XVI KN 0 0 0 0 1 E 17 79 

14269 Dorohucza XVII KN 0 0 0 0 1 E 17 10 

14270 Dorohucza XVIII KN 0 0 0 0 1 E 5 18 

14486 Dorohucza-Nowina X KN 0 0 0 0 1 E 36 56 

14588 Dorohucza-Nowina XII KN 0 0 0 0 1 E 51 40 

11208 Czułczyce Duże VI KN 0 0 0 0 1 E 12 64 

12193 Jadwisin I KN 0 0 0 0 1 E 32 121 

13878 Krzesimów KN 0 0 0 0 1 E 26 75 

11780 Zawadów IV KN 0 0 0 0 1 E 0 17 

14077 Toruń III KN 0 0 0 0 1 E 28 159 

11781 Dorohucza XI KN 0 0 0 0 1 E 14 75 

9869 Lechówka dz.86 KN 0 0 0 0 1 E 30 265 

14315 Zawadów V KN 0 0 0 0 1 E 1 101 

7382 Czułczyce dz. 125 KN 0 0 0 0 1 E 13 108 

10499 Wólka Kańska III KN 0 0 0 0 1 E 41 66 

1825 Pokrówka WC      P 0 267 890 

1829 Bezek WC      P 0 865 715 

10640 Rejowiec I WC      R 0 41 354 

10799 Chełm I WC      R 0 159 167 
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1828 Trawniki WC      R 0 200 832 

Suma wydobycia (2011) [tys. ton] 0 0 8 8 37
2 - - - 

Suma zasobów geologicznych [tys. ton] 0 0 76
0 

76
0 

1 
53

7 
32

0 

- - - 

Tabela 58. Złoża kruszywowe eksploatowane w odległości 20 km od inwestycji 
Piaski-Dorohusk dla odcinka Chełm – Dorohusk 

K
od

 M
ID

A
S 

N
az

w
a 

zł
o

ża
 

Z
ak

w
al

if
ik

o
w

an
ie

 z
ło

ża
 

w
 B

ila
ns

ie
 

W
ar

st
w

a 
śc

ie
ra

ln
a 

W
ar

st
w

a 
w

ią
żą

ca
 

W
ar

st
w

a 
po

db
 

za
sa

dn
ic

ze
j 

W
ar

st
w

a 
po

db
. s

ta
b.

 
m

ec
 

W
ar

st
w

a 
po

db
. s

ta
b.

 
ce

m
. i

 m
ro

zo
oc

hr
on

na
 

Za
go

sp
od

ar
ow

an
ie

(2
01

1
) 

W
yd

ob
yc

ie
 (2

01
1)

 
[ty

s. 
to

n]
 

Za
so

by
 g

eo
lo

gi
cz

ne
 

(2
01

1)
 [t

ys
. t

on
] 

1823 Chełm WC zaopatrzenie cementowni Chełm E 2 600 192 741 

8803 Łukówek p. A KN 0 0 0 0 1 E 1 31 

10850 Czułczyce III KN 0 0 0 0 1 E 6 42 

13487 Świerże IV KN 0 0 0 0 1 E 17 71 

11208 Czułczyce Duże VI KN 0 0 0 0 1 E 12 64 

7382 Czułczyce dz. 125 KN 0 0 0 0 1 E 13 108 

9491 Jazików KN 0 0 0 0 1 E 1 18 

11665 Świerże III KN 0 0 0 0 1 E 8 13 

5853 Dorohusk A KN 0 0 0 0 1 E 106 377 

14342 Okopy Kolonia 
dz.261/2 KN 0 0 0 0 1 E 13 43 

9512 Kol. Okopy dz.310/1 KN 0 0 0 0 1 E 4 81 

1825 Pokrówka WC      P  267 890 

10799 Chełm I WC      R  159 167 

Suma wydobycia (2011) [tys. ton] 0 0 0 0 18
1 - - - 
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Suma zasobów geologicznych [tys. ton] 0 0 0 0 

42
79

05
 

- - - 

  
Rysunek 84. Zestawienie graficzne złóż w założonym promieniu od inwestycji 
Piaski-Dorohusk 

c) S12 Obwodnica Chełma 

S12 Obwodnica Chełma 

Docelowa klasa drogi Długość Lata realizacji Etap Wartość 

projektu 

dwujezdniowa droga 
szybkiego ruchu 12,9 km Po 2013 roku W 

przygotowaniu - 
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Rysunek 85. Lokalizacja inwestycji drogowej „S12 Obwodnica Chełma” 

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie gminy Chełm. Punktem 

początkowym inwestycji jest miejscowość Stołpie, następnie trasa prowadzi 

po północnej stronie miasta Chełm. Ustalono dwa warianty przebiegu drogi 

uwzględniające lokalizację zabytków, miejscową zabudowę, obszary 

przyrodnicze objęte ochroną (obszar leśny „Leśnictwo Góry”, pobliskie 

rezerwaty, obszar Natura 2000 – SOO Torfowiska Chełmskie) oraz aktualny 

przebieg DK12. Przez istniejące OSO – Chełmskie Torfowisko Węglanowe 

oraz Chełmski Park Krajobrazowy planowana trasa przechodzi po śladzie 

istniejącej DK12. 
Budowa dwujezdniowej drogi ekspresowej uwzględnia dwa pasy 

ruchu i rezerwę pod trzeci pas (obiekty inżynieryjne w układzie docelowym 

uwzględniające trzy pasy ruchu). Trasa będzie stanowić kontynuację już 
istniejącego odcinka Lublin-Piaski pokazanego na zdjęciu (Rysunek 86). 
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Rysunek 86. Istniejący odcinek trasy S17 Lublin-Piaski 

Inwestycja uwzględnia powstanie obiektów inżynieryjnych, 

przebudowę lub budowę urządzeń towarzyszących z zakresu branży 

telekomunikacyjnej, energetycznej, sanitarnej, gazowej i wodociągowej, 

budowę dróg dojazdowych, przejazdów gospodarczych oraz przebudowę 

dróg bocznych. Powstaną miejsca obsługi podróżnych i obwody utrzymania 

dróg. W ramach projektu przewiduje się budowę czterech węzłów 

komunikacyjnych, dwóch mostów, ośmiu wiaduktów nad istniejącymi 

drogami lub budowaną drogą ekspresową oraz wiaduktu nad linią kolejową. 
 

Podstawowe parametry techniczne inwestycji „S12 Obwodnica Chełma” 
klasa techniczna - S, 2/2 (docelowo 
3 pasy ruchu) 
prędkość projektowa - 100 km/h 
szerokość pasa ruchu - 3,50 m 
szerokość pasa awaryjnego - 2,50 m 

szerokość pasa rozdziału - 11 - 12 m 
(w tym rezerwa na trzecie pasy 
ruchu) 
szerokość pobocza gruntowego - 
0,75 m 
obciążenie nawierzchni - 115 kN/oś 

 
Kopalnie w odległości 20 km od inwestycji, które mogą zrealizować 

dostawę części kryszyw, podano w tabeli (Tabela 60) i pokazano na rusunku 
(Rysunek 87).  

Najbliższym kolejowym punktem odbioru kruszywa jest punkt 

Chełm Wschód.  
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Tabela 59. Przewidywane zużycie kruszywa inwestycji „S12 Obwodnica Chełma” 

Parametry nawierzchni/ warstwa 
Przewidywane zużycie 

kruszywa na 1 km drogi  
[tys. ton] 

Przewidywane zużycie kruszywa 
na 12,9 km drogi [tys. ton] 

warstwa ścieralna 3,3 43,0 
warstwa wiążąca 5,5 70,7 

podbudowa zasadnicza 6,5 84,2 
podbudowa pomocnicza 14,0 180,3 
warstwa mrozoochronna 12,3 158,7 

Przewidywane sumaryczne zużycie kruszywa 536,9 

Tabela 60. Złoża kruszywowe w odległości 20 km od inwestycji „S12 Obwodnica 

Chełma” 
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1823 Chełm WC zaopatrzenie cementowni Chełm E 2 600 192 741 

1826 Rejowiec WC zaopatrzenie cementowni 
Rejowiec E 211 38 425 

8803 Łukówek p. A KN 0 0 0 0 1 E 1 31 

10850 Czułczyce III KN 0 0 0 0 1 E 6 42 

9034 Lechówka dz. 19/1 KN 0 0 0 0 1 E 4 46 

9040 Lechówka dz.87 KN 0 0 0 0 1 E 4 96 

11208 Czułczyce Duże VI KN 0 0 0 0 1 E 12 64 

14342 Okopy Kolonia 
dz.261/2 KN 0 0 0 0 1 E 13 43 

9491 Jazików KN 0 0 0 0 1 E 1 18 

11665 Świerże III KN 0 0 0 0 1 E 8 13 

9512 Kol. Okopy dz.310/1 KN 0 0 0 0 1 E 4 81 

13487 Świerże IV KN 0 0 0 0 1 E 17 71 

14077 Toruń III KN 0 0 0 0 1 E 28 159 

9869 Lechówka dz.86 KN 0 0 0 0 1 E 30 265 

10213 Petryłów III KN 0 0 0 0 1 E 1 29 

7382 Czułczyce dz. 125 KN 0 0 0 0 1 E 13 108 

5853 Dorohusk A KN 0 0 0 0 1 E 106 377 

6105 Bukowa Mała KN      T 0 40 
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9169 Świerże dz.1914 KN      T 0 514 

9230 Kol. Okopy dz.260/1 KN      T 0 78 

11395 Kol. Czułczyce II KN      T 0 38 

11531 Borowica I/1 KN      T 0 63 

8390 Toruń I KN      T 0 478 

Suma wydobycia (2011) [tys. ton] 0 0 0 0 24
8 - - - 

Suma zasobów geologicznych [tys. ton] 0 0 0 0 

2 
65

4 
- - - 
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Rysunek 87. Zestawienie graficzne złóż w założonym promieniu od inwestycji „S12 
Obwodnica Chełma” 

1.3. Trasa S17 

a) S17 Garwolin (od granicy woj. lubelskiego) – Kurów 

S17 Garwolin (od granicy woj. lubelskiego) – Kurów 

Docelowa klasa drogi 
Długość Lata realizacji Etap Wartość 

projektu 
dwujezdniowa droga 

szybkiego ruchu 33,9 km Po 2013 roku W przygotowaniu - 
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Rysunek 88. Lokalizacja inwestycji drogowej „S17 Garwolin – Kurów” 

Opis inwestycji 
Projektowana inwestycja położona jest w całości w obszarze 

administracyjnym województwa lubelskiego, powiaty: Ryki (gmina Ryki, 

Miasto Ryki, Ułęż) oraz Puławy (gmina Żyrzyn i Końskowola). Początek 

projektowanego odcinka znajduje się w m. Niwa Babicka na granicy 

województw: mazowieckiego i lubelskiego, zaś koniec projektowanego 

odcinka znajduje się w m. Sielce/Chrząchówek. 
 
Podstawowe parametry techniczne inwestycji „S17 Garwolin – Kurów” 
klasa drogi S 2/2 (docelowo S 2/3) 
prędkość projektowa - 100 km/h 
prędkość miarodajna – 110 km/h 
szerokość pasa ruchu - 3,50 m 
szerokość pasa awaryjnego - 2,50 m 

podstawowa szerokość pasa 

dzielącego z opaskami – 12,00 m 
podstawowa szerokość pobocza 

gruntowego - 0,75 m. 
obciążenie -115 kN/oś 
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Zakres inwestycji 
Budowa drogi ekspresowej z węzłami drogowymi, przebudowa dróg 

bocznych (krajowej nr 48, wojewódzkiej nr 824, powiatowych i gminnych) 

w węzłach drogowych, budowa dróg dojazdowych dla obsługi ruchu 

lokalnego, budowa przejść dla zwierząt. Ponadto inwestycja będzie 

obejmowała przebudowę lub budowę urządzeń towarzyszących z zakresu 

branży telekomunikacyjnej, energetycznej, gazowej i wodociągowej. 

Wzajemne powiązanie istniejącego układu komunikacyjnego z trasą drogi 

ekspresowej S17 zapewniono poprzez obiekty inżynierskie: wiadukty, 

przejazdy drogowe. Przewiduje się także budowę czterech węzłów 

komunikacyjnych. Przekroczenia istniejących cieków wodnych 

zaprojektowano za pomocą obiektów mostowych: przepustów, mostów bądź 

estakad. Na wybór obiektu mostowego miały wpływ następujące elementy: 

rozległość dolin rzek, tereny podmokłe i zabagnione, ukształtowanie terenu 

oraz wymagania środowiskowe (ochrona zespołów przyrodniczo-
krajobrazowych).  
Warianty przebiegu drogi 

Wariant A - na odcinku od granicy województwa mazowieckiego i 

lubelskiego do początku obwodnicy m. Ryki jezdnia istniejącej drogi 

krajowej zostanie wykorzystana jako prawa (zachodnia) jezdnia drogi 
ekspresowej. Obejście Ryk poprowadzone zostanie nowym śladem po 
wschodniej stronie miasta. Na odcinku od końca obejścia Ryk do węzła 

Sielce trasa drogi ekspresowej zlokalizowana jest po zachodniej stronie 
istniejącej drogi krajowej nr 17, która będzie wykorzystana dla obsługi ruchu 

lokalnego. 
Długość trasy według wariantu A – 35,017 km.  

Wariant D - wariant ten został zaprojektowany zgodnie z 

postulatami Urzędu Miasta w Rykach oraz społeczności wsi Niwa Babicka. 

Mieszkańcy wsi wyrazili sprzeciw wobec planowanego przebiegu drogi 

ekspresowej w korytarzu istniejącej drogi krajowej nr 17, podnosząc 

utrudnienia wynikające z podziału wsi oraz samą uciążliwością drogi, jak 

również zakresem kolizji z istniejącą zabudową zagrodową. W tym 

wariancie trasę drogi ekspresowej, od granicy województw, poprowadzono 
w oddaleniu od istniejącej drogi krajowej, pomiędzy zabudową wsi Niwa 

Babicka i Nowa Dąbia. Na dalszym odcinku przebiega tak jak w wariancie 

A. 
Długość trasy według wariantu D wynosi 35,138 km. 
Wariant D wskazano jako rekomendowany we wniosku o wydanie decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach budowy drogi. 
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Tabela 61. Przewidywane zużycie kruszywa inwestycji „S17 Garwolin – Kurów” 

Parametry nawierzchni/ warstwa 
Przewidywane zużycie 

kruszywa na 1 km drogi  
[tys. ton] 

Przewidywane zużycie kruszywa 
na 33,9 km drogi [tys. ton] 

warstwa ścieralna 3,3 112,9 
warstwa wiążąca 5,5 185,8 

podbudowa zasadnicza 6,5 221,3 
podbudowa pomocnicza 14,0 473,9 
warstwa mrozoochronna 12,3 417,0 

Przewidywane sumaryczne zużycie kruszywa 1 410,9 
 
Kopalnie, które mogą spełnić zapotrzebowanie inwestycji na 

kruszywo w odległości 20 km od inwestycji podano w tabeli (Tabela 62), i 
zaprezentowano na rysunku (Rysunek 89). Najbliżej zlokalizowanym 

punktem rozładunku kruszywa jest stacja Ryki oddalona od inwestycji 

drogowej o ok. 3 km.  

Tabela 62. Złoża kruszywowe w odległości 20 km od inwestycji „S17 Garwolin – 
Kurów” 
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5776 Lipiny KN 0 0 1 1 1 E 762 151 

7294 Huta Radoryska I KN 0 0 0 0 1 E 1 496 31 

10863 Huta Zadybska III KN 0 0 0 0 1 E 515 70 

14570 Aleksandrówka KN 0 0 0 0 1 E 72 34 

10892 Wólka 

Nowodworska I KN 0 0 0 0 1 E 28 25 

14116 Sierskowola IV KN 0 0 0 0 1 E 121 30 

13186 Stryj KN 0 0 0 0 1 E 3 354 5 

10954 Katarzyn III KN 0 0 0 0 1 E 24 8 

9489 Stężyca Szklarnia KN 0 0 0 0 1 E 80 2 

7618 Okrzeja KN 0 0 0 0 1 E 326 6 

9728 Drożdżak I KN 0 0 0 0 1 E 113 11 

11245 Gęsia Wólka I KN 0 0 0 0 1 E 65 7 

11322 Chrustne KN 0 0 0 0 1 E 238 30 

11416 Sierskowola I/1 KN 0 0 0 0 1 E 20 17 
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14718 Gołąb 1 KN 0 0 0 0 1 E 1 527 143 

10128 Szumów V KN 0 0 0 0 1 E 0 30 

10167 Katarzyn V KN 0 0 0 0 1 E 10 18 

10182 Szumów VI-p.A KN 0 0 0 0 1 E 39 4 

8686 Meszno I KN 0 0 0 0 1 E 524 24 

13469 Kurów VI KN 0 0 0 0 1 E 55 5 

11775 Sierskowola III KN 0 0 0 0 1 E 78 1 

14483 Kurów VII/1 KN 0 0 0 0 1 E 61 7 

14356 Kurów VIII KN 0 0 0 0 1 E 91 13 

6785 Drewnik II KN 0 0 0 0 1 E 437 32 

10718 Gródek I KN 0 0 0 0 1 E 108 1 

11899 Opatkowice II KN 0 0 0 0 1 E 23 32 

10792 Kurów III KN 0 0 0 0 1 E 64 3 

11944 Stryj I KN 0 0 0 0 1 E 332 21 

10794 Szumów VIII KN 0 0 0 0 1 E 93 33 

13889 Przytoczno-1 KN 0 0 0 0 1 E 202 30 

Suma wydobycia (2011) [tys. ton] 0 0 15
1 

15
1 

14
 0

96
 

- - - 

Suma zasobów geologicznych [tys. 
ton] 0 0 76

2 

76
2 

98
1 - - - 
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Rysunek 89. Zestawienie graficzne złóż w założonym promieniu od inwestycji „S17 
Garwolin – Kurów” 

b) S17 Piaski – Hrebenne 

S17 Piaski Hrebenne 

Docelowa klasa drogi Długość Lata realizacji Etap Wartość 

projektu 

dwujezdniowa droga szybkiego 
ruchu 113,3 km Po 2013 roku W przygotowaniu - 
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Rysunek 90. Lokalizacja inwestycji drogowej „S17 Piaski Hrebenne” 

Opis inwestycji 
Droga ekspresowa S17 swój początek bierze w węźle „Chełm” na 

obwodnicy m. Piaski, a koniec w m. Łabuńki Drugie. 
Planowany odcinek drogi ekspresowej S17 na odcinku Zamość - 

Hrebenne, rozpatrywano według trzech wariantów (I, IV i P). Początek 

odcinka usytuowany jest na końcu obwodnicy Zamościa kierując się dalej w 

kierunku do granicy państwa, z wyłączeniem obwodnic Tomaszowa 

Lubelskiego i m. Hrebenne. W ramach projektu przewiduje się budowę 

siedemnastu węzłów. 
 

Podstawowe parametry techniczne inwestycji „S17 Piaski Hrebenne” 
klasa drogi S 2/2 (docelowo S 2/3) 
prędkość projektowa - 100 km/h 

prędkość miarodajna – 110 km/h 
szerokość pasa ruchu - 3,50 m 
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szerokość pasa awaryjnego - 2,50 m 
podstawowa szerokość pasa 

dzielącego z opaskami – 12,00 m 
podstawowa szerokość pobocza 

gruntowego – od 1,25 do 2,2 m 

(uzależnione od sąsiedztwa z 

barierami skrajnymi, słupami 

oświetleniowymi i ekranami 

akustycznymi). 
obciążenie -115 kN/oś 

Warianty przebiegu drogi 
Odcinek Piaski – Zamość 
Jako wariant rekomendowany do wystąpienia o decyzję 

środowiskową wskazano wariant tzw. „Spk” z podwariantem S2. 
Wariant Spk - powstał po uzyskaniu opinii i uzgodnień na temat 

przebiegu wariantu 1, wariantu 2 i wariantu 2a z instytucjami i jednostkami 
samorządowymi. Wykorzystuje odcinki wcześniej proponowanych 
wariantów. Długość trasy - 68,5 km. 

Podwariant S2 (na terenie gminy Łopiennik Górny i gminy 

Krasnystaw), gdzie trasa odgina się w kierunku południowo-zachodnim 
oddalając się od istniejącej DK17 zostawiając las w m. Łopiennik - obszar 
cenny przyrodniczo „Łopiennik” (kod PLH06_32) wstępnie projektowany 

jako obszar Natura 2000 - po stronie wschodniej, następnie odginając się w 

kierunku południowo-wschodnim przybliża się do DK17 i wchodzi w 

przebieg trasy wariantu Spk. 
Odcinek Zamość – Hrebenne 
Z kilku analizowanych wariantów przebiegu trasy do wystąpienia o 

decyzję środowiskową wybrano wariant P. Przebiega on na wschód od 

obecnej DK17 i dopiero za Tarnawatką łączy się z tą drogą by włączyć się w 

obwodnicę Tomaszowa Lubelskiego. Potem przebiega po tej samej trasie, co 
wariant I, a dalej biegnie po zachodniej stronie omijając Lubyczę 

Królewską. Końcówka, aż do obwodnicy Hrebennego, przebiega po trasie 
DK17 i wariantu I. Długość trasy - 44,77 km (z obwodnicą Tomaszowa 

Lubelskiego 53,40 km). 
Najkorzystniejszą lokalizację punktów rozładunku kruszywa 

posiadają stacje Jaszczów (ok. 10 km), Izbica (ok. 3 km), Zamość (ok. 7 
km), Bełżec (mniej niż 1 km). 

Przewidywane zużycie kruszywa przedstawiono w tabeli (Tabela 
63). 

Tabela 63. Przewidywane zużycie kruszywa inwestycji „S17 Piaski Hrebenne” 

Parametry nawierzchni/ warstwa Przewidywane zużycie kruszywa 
na 1 km drogi [tys. ton] 

Przewidywane zużycie 

kruszywa na 113,3 km drogi 
[tys. ton] 

warstwa ścieralna 3,3 377,3 
warstwa wiążąca 5,5 620,9 
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Parametry nawierzchni/ warstwa Przewidywane zużycie kruszywa 

na 1 km drogi [tys. ton] 

Przewidywane zużycie 
kruszywa na 113,3 km drogi 

[tys. ton] 
podbudowa zasadnicza 6,5 739,8 

podbudowa pomocnicza 14,0 1 583,9 
warstwa mrozoochronna 12,3 1 393,6 

Przewidywane sumaryczne zużycie kruszywa 4 715,5  

 
Kopalnie, które mogą spełnić zapotrzebowanie inwestycji na 

kruszywo w odległości 20 km od inwestycji podano w tabeli (Tabela 64), 
oraz pokazano graficznie (Rysunek 91).  

Tabela 64. Złoża kruszywowe eksploatowane w odległości 20 km od inwestycji 
„S17 Piaski Hrebenne” 
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1826 Rejowiec WC zaopatrzenie cementowni Rejowiec E 211 38 425 

9356 Wola Piasecka II KD 0 0 1 1 1 E 8 752 

9421 Klimusin KD 0 0 1 1 1 E 0 8 

9040 Lechówka dz.87 KN 0 0 0 0 1 E 4 96 

7664 Wąwóz Rudka KN 0 0 0 0 1 E 11 64 

12120 Dorohucza XV KN 0 0 0 0 1 E 16 100 

13975 Dorohucza XVI KN 0 0 0 0 1 E 17 79 

10933 Marysin I KN 0 0 0 0 1 E 41 25 

14269 Dorohucza XVII KN 0 0 0 0 1 E 17 10 

14270 Dorohucza XVIII KN 0 0 0 0 1 E 5 18 

14486 
Dorohucza-Nowina 

X KN 0 0 0 0 1 E 36 56 

14588 
Dorohucza-Nowina 

XII KN 0 0 0 0 1 E 51 40 

14355 Hubale I KN 0 0 0 0 1 E 7 16 

12193 Jadwisin I KN 0 0 0 0 1 E 32 121 

11255 
Lipsko Polesie 

dz.47/3 KN 0 0 0 0 1 E 13 38 

13878 Krzesimów KN 0 0 0 0 1 E 26 75 

11638 Skrzynice VI KN 0 0 0 0 1 E 8 31 

8024 
Ruskie Piaski-

Błaszczak KN 0 0 0 0 1 E 84 379 

13767 Tarnogóra KN 0 0 0 0 1 E 12 44 
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14077 Toruń III KN 0 0 0 0 1 E 28 159 

11780 Zawadów IV KN 0 0 0 0 1 E 0 17 

11781 Dorohucza XI KN 0 0 0 0 1 E 14 75 

11934 Zarzecze I KN 0 0 0 0 1 E 6 58 

9869 Lechówka dz.86 KN 0 0 0 0 1 E 30 265 

14315 Zawadów V KN 0 0 0 0 1 E 1 101 

10332 Lipsko Polesie I KN 0 0 0 0 1 E 2 0 

10499 Wólka Kańska III KN 0 0 0 0 1 E 41 66 

10640 Rejowiec I WC      R 0 41 354 

723 Bliżów KD      Z 0 1051 

725 Izbica KD      Z 0 26 

1828 Trawniki WC      R 0 200 832 

1885 Żurawce WC      P 0 1 242 
804 

Suma wydobycia (2011) [tys. ton] 0 0 8 8 51
0 - - - 

Suma zasobów geologicznych [tys. ton] 0 0 76
0 

76
0 

1 
48

8 
76

0 

- - - 

6721 Brusno-Węgierka KD 
podkarpackie 

E 4 230 

482 Brusno KD 
podkarpackie 

Z  7 353 

1941 
Nowiny 

Horynieckie WW 
podkarpackie 

R  10 932 
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Rysunek 91. Zestawienie graficzne złóż w założonym promieniu od inwestycji „S17 
Piaski Hrebenne” 

c) S17 Obwodnica Tomaszowa Lubelskiego 

S17 obwodnica Tomaszowa Lubelskiego 

Docelowa klasa drogi Długość Lata realizacji Etap Wartość 
projektu 

dwujezdniowa droga 
szybkiego ruchu 9,58 km Po 2013 roku W 

przygotowaniu - 
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Rysunek 92. Lokalizacja inwestycji „S17 Obwodnica Tomaszowa Lubelskiego” 

Opis inwestycji 
 Inwestycja zlokalizowana jest po wschodniej stronie miasta 
Tomaszów Lubelski, na terenie miasta Tomaszów Lubelski oraz 

miejscowości Dąbrowa, Rogóźno Sabaudia, Łaszczówka, Łaszczówka 

Kolonia i Jeziernia, położonych w powiecie tomaszowskim, województwo 

lubelskie. 
 

Podstawowe parametry techniczne inwestycji „S17 Obwodnica 
Tomaszowa Lubelskiego” 
klasa drogi S 1/2 (docelowo S 2/2) 
prędkość projektowa - 100 km/h 
prędkość miarodajna – 110 km/h 
szerokość pasa ruchu - 3,50 m 
szerokość pasa awaryjnego - 2 m 
(docelowo 2,5 m) 

podstawowa szerokość pasa 
dzielącego z opaskami – (docelowo 
5 m) 
podstawowa szerokość pobocza 

gruntowego – 0,75 m  
obciążenie -115 kN/oś 
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Zakres inwestycji 
Budowa jednojezdniowej (docelowo dwujezdniowej) drogi 

ekspresowej (klasy S). Połączenia projektowanej drogi S17 z istniejącym 

układem drogowym umożliwią węzły: „Tomaszów - Północ” (wraz z 

przełożeniem DW 850 – wiadukt ponad proj. S17), „Tomaszów - Południe” 

(w tym wiadukt ponad proj. S17), oraz skrzyżowania na początku i na końcu 

proj. S17. Powstanie estakada w dolinie rzeki Sołokiji, mosty, wiadukty, 

przepusty i przejazdy drogowe. Komunikację lokalną zapewnią drogi 

dojazdowe (o łącznej długości 13,8 km) z włączeniami do istniejącego lub 

projektowanego układu drogowego.  
 

Warianty przebiegu drogi 
Projekt inwestycji obejmuje dwa warianty. W decyzji 

środowiskowej wskazano wariant, który rozpoczyna się na północnym 

wlocie do Tomaszowa Lubelskiego i biegnie od istniejącej DK17 w 

kierunku południowo-wschodnim przecinając DW850. Dalej trasa kieruje 
się na południe przecinając przekładaną drogę powiatową 3521 L i rzekę 

Sołokija, a dalej na południe drogi powiatowe: 3543 L i 3521 L by ponownie 

połączyć się z obecną DK17. Zakres robót obejmuje odcinek o długości 9,55 

km. 

Tabela 65. Przewidywane zużycie kruszywa inwestycji „S17 Obwodnica 
Tomaszowa Lubelskiego”  

Parametry nawierzchni/ warstwa 
Przewidywane zużycie 

kruszywa na 1 km drogi [tys. 
ton] 

Przewidywane zużycie kruszywa 

na 9,58 km drogi [tys. ton] 

warstwa ścieralna 3,3 31,9 

warstwa wiążąca 5,5 52,5 
podbudowa zasadnicza 6,5 62,6 

podbudowa pomocnicza 14,0 133,9 

warstwa mrozoochronna 12,3 117,8 

Przewidywane sumaryczne zużycie kruszywa 398,7  

 
W okolicy inwestycji nie występują czynne kopalnie. Jednakże 

stwierdzono obecność złóż, których zasoby częściowo mogą spełnić 

zapotrzebowanie inwestycji na kruszywo. W tabeli (Tabela 66) zestawiono 
złoża oddalone o 20 km od planowanej inwestycji drogowej oraz 
przedstawiono jest w sposób graficzny na rysunku (Rysunek 93).  
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Tabela 66. Złoża kruszywowe eksploatowane w odległości 20 km od inwestycji 
„S17 Obwodnica Tomaszowa Lubelskiego” 
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1885 Żurawce WC      P 0 1 242 804 

14500 Wólka Pukarzowska 3 KN      R 0 63 

7266 Suchowola dz.2905-8 KN      R 0 48 

5359 Kol. Łaszczówka KN      R 0 311 

5691 Zawadki KN      T 0 1 047 

4167 Łaszczówka KN      Z 0 152 

4134 Wólka Husińska KN      Z 0 1 023 

7515 Suchowola dz.3088-9 KN      Z 0 10 

4139 Bełżec-Betoniarnia KN      Z 0 60 

4151 Huta Tarnawacka KN      Z 0 68 

Suma wydobycia (2011) [tys. ton] 0 0 0 0 0 - - - 

Suma zasobów geologicznych [tys. ton] 0 0 0 0 

1 
24

5 
58

6 

- - - 

1865 Płazów WC podkarpackie R  228 295 
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Rysunek 93. Zestawienie graficzne złóż w założonym promieniu od inwestycji „S17 
Obwodnica Tomaszowa Lubelskiego” 

1.4. Trasa S19 

a) S19 Białystok (do granicy woj. lubelskiego)– Międzyrzec 
Podlaski 

S19 Białystok (do granicy woj. lubelskiego)– Międzyrzec Podlaski 

Docelowa klasa drogi Długość Lata realizacji Etap Wartość 

projektu 
dwujezdniowa droga 

szybkiego ruchu 
10,7 km Po 2013 roku W przygotowaniu - 
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Rysunek 94. Lokalizacja inwestycji drogowej „S19 Białystok – Międzyrzec 

Podlaski” 

Opis inwestycji  
Początek trasy zlokalizowany jest na granicy województw 

mazowieckiego i lubelskiego, koniec – przed węzłem drogowym 

Międzyrzec Podlaski, na przecięciu drogi S19 z istniejącą drogą krajową nr 

2 w Międzyrzecu Podlaskim. Odcinek w całości położony jest w północnej 

części województwa lubelskiego, w powiecie bialskim, w gminie 

Miedzyrzec Podlaski. Przyszła droga ekspresowa przecina się z planowaną 

autostradą A2. Lokalizacja węzła na przecięciu się tych tras zależna jest od 

wariantowego przebiegu autostrady. Budowa tego węzła przewidziana jest w 

ramach realizacji autostrady A2 na odcinku przejścia przez gminę 

Międzyrzec Podlaski. 
 

Podstawowe parametry techniczne „S19 Białystok – Międzyrzec 
Podlaski”
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klasa drogi S 2/2 (docelowo S 2/3) 
prędkość projektowa - 100 km/h 
prędkość miarodajna – 110 km/h 
szerokość pasa ruchu - 3,50 m 
szerokość pasa awaryjnego – 2,5 m 

podstawowa szerokość pasa 

dzielącego z opaskami – 12 m 
(docelowo 5 m) 
podstawowa szerokość pobocza 

gruntowego – 1,25 m  
obciążenie -115 kN/oś 
 

Zakres inwestycji 
Inwestycja obejmuje budowę dwujezdniowej drogi ekspresowej, 

dróg dojazdowych dla obsługi ruchu lokalnego, przejazdów drogowych nad 

trasą S19, przejść dla zwierząt (dużych i małych), miejsc obsługi 

podróżnych, przepustów nad ciekami, kanalizacji deszczowej, zespołów 

oczyszczających, zbiorników retencyjnych, ekranów akustycznych, urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego. W ramach projektu planuje się także 

przebudowę: dróg publicznych (powiatowych i gminnych), sieci 

wodociągowych, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, sieci gazowej, 

urządzeń melioracji podstawowych i szczegółowych oraz drenaży. 
 Planowana trasa S19 przecina się z planowaną autostradą A2. W 

miejscu przecięcia się tych dróg powstanie węzeł, którego dokładna 

lokalizacja uzależniona jest od wyboru wariantu przebiegu autostrady A2. 

Tabela 67. Przewidywane zużycie kruszywa inwestycji „S19 Białystok – 
Międzyrzec Podlaski” 

Parametry nawierzchni/ warstwa 
Przewidywane zużycie 

kruszywa na 1 km drogi [tys. 
ton] 

Przewidywane zużycie kruszywa 

na 10,7 km drogi [tys. ton] 

warstwa ścieralna 3,3 35,6 

warstwa wiążąca 5,5 58,6 
podbudowa zasadnicza 6,5 69,9 

podbudowa pomocnicza 14,0 149,6 

warstwa mrozoochronna 12,3 131,6 

Przewidywane sumaryczne zużycie kruszywa 445,3  

 
Kopalnie, które mogą spełnić zapotrzebowanie inwestycji na 

kruszywo w odległości 20 km od inwestycji podano w tabeli (Tabela 68), 
oraz na rysunku (Rysunek 95).  
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Tabela 68. Złoża kruszywowe eksploatowane w odległości 20 km od inwestycji 
„S19 Białystok – Międzyrzec Podlaski” 
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4448 Bereza KN 0 0 1 1 1 E 235 16 075 

13430 Jaźwiny I KN 0 0 0 0 1 E 13 153 

10849 Rogoźnica KN 0 0 0 0 1 E 8 35 

2595 Łukowisko II KN 0 0 0 0 1 E 29 1 478 

11627 Droblin I KN 0 0 0 0 1 E 9 249 

8478 Jaźwiny KN 0 0 0 0 1 E 2 650 

8479 Sitno KN 0 0 0 0 1 E 1 162 

8530 Dołha I KN 0 0 0 0 1 E 83 1 680 

10343 Ludwinów II KN      T 0 220 

7020 Terebela KN      T 0 403 

7414 Łukowisko IV KN      T 0 57 

9301 Ludwinów I KN      T 0 107 

11227 Sycyna KN      T 17 87 

Suma wydobycia (2011) [tys. ton] 0 0 23
5 

23
5 

39
7 - - - 

Suma zasobów geologicznych [tys. 
ton] 0 0 

16
07

5 

16
07

5 

21
35

6 

- - - 

5977 Artych KN mazowieckie E 34 368 

6735 Huszlew KN mazowieckie E 1 371 

9055 Czuchów KN mazowieckie E 2 28 

9124 Głuchów KN mazowieckie E 1 274 

8698 Ostoje KN mazowieckie E 11 236 
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Rysunek 95. Zestawienie graficzne złóż w założonym promieniu od inwestycji „S19 
Białystok – Międzyrzec Podlaski” 

b) S19 Międzyrzec Podlaski – Lubartów (z wyłączeniem 
obwodnicy Kocka i Woli Skromowskiej) 

S19 Międzyrzec Podlaski – Lubartów (z wyłączeniem już istniejącej obwodnicy Kocka i Woli 

Skromowskiej) 

Docelowa klasa drogi Długość Lata realizacji Etap Wartość 

projektu 
dwujezdniowa droga 

szybkiego ruchu 62,7 km Po 2013 roku W przygotowaniu - 
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Rysunek 96. Lokalizacja inwestycji drogowej „S19 Międzyrzec Podlaski – 
Lubartów” 

Punkt wyjściowy pierwszego pododcinka planowanej budowy drogi 

ekspresowej S19 stanowi koniec obwodnicy Międzyrzeca Podlaskiego. 

Trasa S19 początkowo wykorzystuje istniejącą DK19, a następnie w okolicy 

m. Grabowiec nowym śladem odchyla się na zachód, omijając 

miejscowości: Kąkolewnica Północna, Kąkolewnica Południowa, Stara 

Żakowola, Turów i Bedlno. Na początku obwodnicy Radzynia Podlaskiego 

włącza się z powrotem w ślad DK19, wykorzystując istniejący korytarz tej 

drogi aż do początku istniejącej obwodnicy Kocka i Woli Skromowskiej.  
Drugi pododcinek rozpoczyna się na końcu obwodnicy Kocka i Woli 

Skromowskiej, trasa do miejscowości Firlej przebiega z wykorzystaniem 
istniejącej drogi krajowej, jako jednej nitki drogi ekspresowej, po czym 
odchyla się na wschód i omija miejscowość Firlej. Po ok. 7,5 km droga 

„wraca” do istniejącej DK19 i przebiega przez ok. 5 km równolegle do niej 
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po wschodniej stronie. Na wysokości obwodnicy Lubartowa planowana trasa 
wykorzystuje istniejącą jezdnę jako zachodnią nitkę drogi ekspresowej. 

Planowana budowa obejmować będzie również obiekty inżynierskie 

(wiadukty w węzłach, mosty, przejazdy drogowe, przejścia dla zwierząt, 

przepusty nad ciekami), drogi dojazdowe dla obsługi ruchu lokalnego, 

miejsca obsługi podróżnych, kanalizację deszczową, system odprowadzania 

wód (zespoły oczyszczające, zbiorniki retencyjne), ekrany akustyczne, 

urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego (w tym m. in. bariery 
ochronne). 
 
Podstawowe parametry techniczne inwestycji „S19 Międzyrzec Podlaski 
– Lubartów” 
klasa drogi S 2/2 (docelowo S 2/3) 
prędkość projektowa - 100 km/h 
prędkość miarodajna – 110 km/h 
szerokość pasa ruchu - 3,50 m 
szerokość pasa awaryjnego – 2,5 m 

podstawowa szerokość pasa 

dzielącego z opaskami – 12 m 
(docelowo 5 m) 
podstawowa szerokość pobocza 

gruntowego – 1,25 m  
obciążenie -115 kN/oś 
 

 
Orientacyjne zapotrzebowanie inwestycji na kruszywo przedstawiono w 
tabeli (Tabela 69). Kopalnie w odległości 20 km od inwestycji, które mogą 

zrealizować dostawę części kryszyw podano w tabeli (Tabela 70) i pokazano 
na rysunku (Rysunek 97).  

Najbliższym kolejowym punktem odbioru kruszywa jest punkt 

Bedlno Radzyńskie dla odcinka północnego inwestycji (Międzyrzec 

Podlaski – Kock), oraz punkt Lubartów dla południowego inwestycji (Kock 

– Lubartów). 

 Tabela 69. Przewidywane zużycie kruszywa inwestycji „S19 Międzyrzec Podlaski – 
Lubartów” 

Parametry nawierzchni/ warstwa 
Przewidywane zużycie 

kruszywa na 1 km drogi [tys. 
ton] 

Przewidywane zużycie kruszywa 

na 62,7 km drogi [tys. ton] 
warstwa ścieralna 3,3 208,8 
warstwa wiążąca 5,5 343,6 

podbudowa zasadnicza 6,5 409,4 
podbudowa pomocnicza 14,0 876,6 
warstwa mrozoochronna 12,3 771,2 

Przewidywane sumaryczne zużycie kruszywa 2 609,6 
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Tabela 70. Złoża kruszywowe eksploatowane w odległości 20 km od inwestycji 
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1443 Niemce-Rokitno II- NE KN Zakład produkcji materiałów 
budowlanych E 1 068 17 714 

4449 Olszewnica KN 0 0 1 1 1 E 219 6 136 

14570 Aleksandrówka KN 0 0 0 0 1 E 34 72 

8686 Meszno I KN 0 0 0 0 1 E 24 524 

14504 Chlewiska KN 0 0 0 0 1 E 4 250 

13614 Czemierniki VI KN 0 0 0 0 1 E 24 238 

6162 Pryszczowa Góra I KN 0 0 0 0 1 E 232 3 346 

14358 Łuszczów XII KN 0 0 0 0 1 E 10 43 

11945 Osówka I KN 0 0 0 0 1 E 101 242 

7247 Pryszczowa Góra III KN 0 0 0 0 1 E 1 442 

13889 Przytoczno-1 KN 0 0 0 0 1 E 30 202 

10043 Rokitno I KN 0 0 0 0 1 E 16 26 

10043 Rokitno I KN 0 0 0 0 1 E 265 26 

6785 Drewnik II KN 0 0 0 0 1 E 32 437 

9780 Pryszczowa Góra VIII KN 0 0 0 0 1 E 1 52 

7240 Jawidz-Pniaki KN 0 0 0 0 1 E 199 1 473 

10167 Katarzyn V KN 0 0 0 0 1 E 18 10 

7442 Krapówka-Kolechow. KN 0 0 0 0 1 E 8 128 

10718 Gródek I KN 0 0 0 0 1 E 1 108 

7665 Talczyn KN 0 0 0 0 1 E 3 42 

7669 Kol. Zawieprzyce KN 0 0 0 0 1 E 37 457 

10954 Katarzyn III KN 0 0 0 0 1 E 8 24 

11309 Kock Rolny I KN 0 0 0 0 1 E 1 68 

7809 Starościn VII KN 0 0 0 0 1 E 5 37 

7810 Charlęż I KN 0 0 0 0 1 E 26 74 

11602 Krapówka-Kolech. 2 KN 0 0 0 0 1 E 2 43 

11773 Łuszczów XI KN 0 0 0 0 1 E 32 30 

8085 Nowodwór Piaski II KN 0 0 0 0 1 E 32 227 
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11774 Serniki X KN 0 0 0 0 1 E 14 82 

Suma wydobycia (2011) [tys. ton] 0 0 21
9 

21
9 

1 
37

9 

- - - 

Suma zasobów geologicznych [tys. ton] 0 0 

6 
13

6 

6 
13

6 

14
 8

39
 

- - - 

5352 Plewki KN mazowieckie R - - 

 
Rysunek 97. Zestawienie graficzne złóż w założonym promieniu od inwestycji „S19 
Międzyrzec Podlaski – Lubartów” 
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c) S 19 Lubartów – Kraśnik 

S19 Lubartów - Kraśnik 

Docelowa klasa drogi Długość Lata realizacji Etap Wartość 

projektu 

dwujezdniowa droga 
szybkiego ruchu 69,1 km Po 2013 roku W przygotowaniu - 

 
Rysunek 98. Lokalizacja inwestycji „S19 Lubartów – Kraśnik” 

Opis inwestycji 
Planowa droga ekspresowa S19, na odcinku pomiędzy Lubartowem 

a Kraśnikiem, w większości prowadzić będzie po nowym śladzie. Początek 

odcinka stanowi przedłużenie obwodnicy Lubartowa, a projektowana trasa 
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ominie m. Niemce włączając się do obecnego przebiegu drogi aż do w. 

Lubartów na obwodnicy Lublina. Do w. Dąbrowica przebieg trasy S19 

pokrywa się z przebiegiem drogi S17, stanowiącym fragment północnej 

części obwodnicy Lublina, a do w. Konopnica trasa S19 stanowi zachodnią 

część obwodnicy miasta. Na dalszym odcinku w stronę m. Kraśnik droga 
S19 przebiegać ma w większości po nowym śladzie omijając zabudowę 

okolicznych miejscowości oraz Kraśnika po jego wschodniej stronie.  
 

Podstawowe parametry techniczne inwestycji „S19 Lubartów – 
Kraśnik” 
klasa drogi S 2/2 (docelowo S 2/3, na odcinku Lubartów – Lublin dobudowa 
pasa „na zewnątrz”, na pozostałym „wewnątrz”) 
prędkość projektowa - 100 km/h 
prędkość miarodajna – 110 km/h 
szerokość pasa ruchu - 3,50 m 
szerokość pasa awaryjnego - 2,50 m 
podstawowa szerokość pasa dzielącego z opaskami – 4 lub 12,00 m w 
zależności od odcinka (docelowo 4 lub 5 m) 
podstawowa szerokość pobocza gruntowego - 0,75 – 1,25 m w zależności od 

odcinka. 
obciążenie -115 kN/oś 
 
Zakres inwestycji 

Budowa dwujezdniowej drogi ekspresowej z rezerwą miejsca na 

zewnątrz lub wewnątrz pod trzeci pas ruchu, obiektów inżynierskich 

(wiadukty w siedmiu węzłach, mosty, przejazdy drogowe, przejścia dla 

zwierząt, przepusty nad ciekami), dróg dojazdowych dla obsługi ruchu 

lokalnego, miejsc obsługi podróżnych, systemu odwodnienia, ekranów 

akustycznych oraz przebudowa dróg publicznych (powiatowych i 

gminnych), sieci elektroenergetycznych, sieci wodociągowych. 
 
Dla odcinka od obwodnicy m. Lubartów do węzła Lubartów na 

obwodnicy Lublina wybrano wariant W5. Przebieg drogi jest najbardziej 
zgodny z ustaleniami planów zagospodarowania gminy Lubartów i Niemce, 

do m. Wandzin – przebieg po zachodniej stronie DK19, następnie do m. 

Leonów, jako wschodnia obwodnica m. Niemce, od m. Leonów w 

istniejącym korytarzu DK19. W celu ominięcia zwartej zabudowy 

siedliskowej m. Niemce, usytuowanej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 828, 

przebieg trasy został odchylony na południowy wschód. 
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Dla odcinka od w. Konopnica do w. Kraśnik w wyniku posiedzenia 
KOPI rekomendowany do dalszych opracowań został wariant wynikowy 

uzupełniony WWU, ze zmienioną lokalizacją węzła Strzeszkowice. 
Dla odcinka pomiędzy w. Kraśnik i Słodków będącego obwodnicą 

Kraśnika wariantem wskazanym we wniosku o wydanie decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach jest wariant, w którym przebieg drogi 

jest najbardziej zgodny z ustaleniami planów zagospodarowania miasta i 

gminy, po wschodniej stronie DK19 i miasta Kraśnika. 
Najkorzystniejszą lokalizację punktów rozładunku kruszywa 

posiadają stacje Szastarka (ok. 6 km), Niedrzwica Duża (ok. 6 km), Motycz 
(ok. 3 km), Lubartów (ok. 2 km). 

Tabela 71. Przewidywane zużycie kruszywa inwestycji „S19 Lubartów – Kraśnik” 

Parametry nawierzchni/ warstwa 
Przewidywane zużycie 

kruszywa na 1 km drogi  
[tys. ton] 

Przewidywane zużycie kruszywa 

na 69,1 km drogi [tys. ton] 

warstwa ścieralna 3,3 230,1 

warstwa wiążąca 5,5 378,7 
podbudowa zasadnicza 6,5 451,2 

podbudowa pomocnicza 14,0 966,0 

warstwa mrozoochronna 12,3 849,9 

Przewidywane sumaryczne zużycie kruszywa 2 875,9  

 
Kopalnie, które mogą spełnić zapotrzebowanie inwestycji na 

kruszywo w odległości 20 km od inwestycji podano w tabelach (Tabela 72, 
Tabela 73) oraz graficznie (Rysunek 99). 

Zakład Niemce-Rokitno II-NE prowadzi wydobycie głównie na 

potrzeby zakładu produkcji materiałów budowlanych, dlatego też nie należy 

brać pod uwagę całości zasobów jako użytecznych dla budowy dróg. Mimo 

to został ujęty w tabeli kopalń spełniających wymagania, ponieważ każda 

kopalnia odkrywkowa ma pewną wielkość zasobów z warstw nakładowych 

lub z warstw niespełniających norm jakościowych, które można wykorzystać 

do robót pomocniczych. 
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Tabela 72. Złoża kruszywowe eksploatowane w odległości 20 km od inwestycji 
Lubartów-Kraśnik dla odcinka Lubartów-Lublin 
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1443 Niemce-Rokitno II- NE KN Zakład produkcji materiałów 

budowlanych (beton, silikaty) E 1 068 17 714 

14570 Aleksandrówka KN 0 0 0 0 1 E 34 72 

14504 Chlewiska KN 0 0 0 0 1 E 4 250 

7669 Kol. Zawieprzyce KN 0 0 0 0 1 E 37 457 

6162 Pryszczowa Góra I KN 0 0 0 0 1 E 232 3 346 

13878 Krzesimów KN 0 0 0 0 1 E 26 75 

14358 Łuszczów XII KN 0 0 0 0 1 E 10 43 

11945 Osówka I KN 0 0 0 0 1 E 101 242 

7809 Starościn VII KN 0 0 0 0 1 E 5 37 

7810 Charlęż I KN 0 0 0 0 1 E 26 74 

7247 Pryszczowa Góra III KN 0 0 0 0 1 E 1 442 

10043 Rokitno I KN 0 0 0 0 1 E 16 26 

10043 Rokitno I KN 0 0 0 0 1 E 265 26 

11602 Krapówka-Kolech. 2 KN 0 0 0 0 1 E 2 43 

11638 Skrzynice VI KN 0 0 0 0 1 E 8 31 

11773 Łuszczów XI KN 0 0 0 0 1 E 32 30 

11774 Serniki X KN 0 0 0 0 1 E 14 82 

8085 Nowodwór Piaski II KN 0 0 0 0 1 E 32 227 

9780 Pryszczowa Góra VIII KN 0 0 0 0 1 E 1 52 

7240 Jawidz-Pniaki KN 0 0 0 0 1 E 199 1 473 

7442 Krapówka-Kolechow. KN 0 0 0 0 1 E 8 128 

11107 Skrobów II KN      T 0 155 

11113 Skrzynice V KN      T 0 13 

11254 Kol. Starościn I-2 KN      T 0 84 

11518 Wola Przybysławska KN      T 0 179 

9523 Jawidz I KN      T 0 70 

6823 Górka Lubartowska IV KN      T 0 103 
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12025 Serniki IX KN      T 0 16 

8386 Kierzkówka I KN      T 0 165 

7242 Nowodwór I KN      T 0 436 

Suma wydobycia (2011) [tys. ton] 0 0 0 0 

1 
05

3 

- - - 

Suma zasobów geologicznych [tys. ton] 0 0 0 0 

8 
37

7 

- - - 

 

Tabela 73. Złoża kruszywowe eksploatowane w odległości 20 km od inwestycji 
Lubartów-Kraśnik dla odcinka Lublin-Kraśnik 
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8035 Zakącie WW 0 1 1 1 1 E 1 621 

8705 Kol. Borzechów II KN 0 0 0 0 1 E 12 208 

12193 Jadwisin I KN 0 0 0 0 1 E 32 121 

12422 Kol. Radawczyk I KN 0 0 0 0 1 E 13 453 

11522 Kawęczyn I KN 0 0 0 0 1 E 12 97 

11524 Malinowszczyzna 
VIII KN 0 0 0 0 1 E 14 33 

14222 Michałówka I KN 0 0 0 0 1 E 8 378 

11945 Osówka I KN 0 0 0 0 1 E 101 242 

7809 Starościn VII KN 0 0 0 0 1 E 5 37 

7247 Pryszczowa Góra III KN 0 0 0 0 1 E 1 442 

11601 Michałówka KN 0 0 0 0 1 E 21 34 

11638 Skrzynice VI KN 0 0 0 0 1 E 8 31 
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9780 Pryszczowa Góra 

VIII KN 0 0 0 0 1 E 1 52 

7238 Majdan Grabina KN 0 0 0 0 1 E 1 14 

10160 Ratoszyn I KN 0 0 0 0 1 E 1 47 

8576 Kępa Borzechów I KN 0 0 0 0 1 E 4 219 

8632 Kol. Liśnik Duży KN      T 0 13 

11113 Skrzynice V KN      T 0 13 

9191 Strzyżewice Dębina KN      T 0 42 

9245 Liśnik Duży Kolonia KN      T 0 74 

6631 Malinowszczyzna III KN      T 0 217 

Suma wydobycia (2011) [tys. ton] 0 1 1 1 23
5 - - - 

Suma zasobów geologicznych [tys. ton] 0 62
1 

62
1 

62
1 

3 
38

8 

- - - 

13420 Łysaków-Piotrowski KN podkarpackie E 3 70 

14103 Łysaków-Walas I KN podkarpackie E 2 13 

9694 Łysaków-Walas KN podkarpackie E 9 0 

11579 Antoniówka I KN podkarpackie E 10 215 

9058 Antoniówka KN podkarpackie E 6 56 

2537 Łysaków WW podkarpackie Z - 16 
619 
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Rysunek 99. Zestawienie graficzne złóż w założonym promieniu od inwestycji 
inwestycji „S19 Lubartów – Kraśnik” 

d) S19 Węzeł Dąbrowica – węzeł Konopnica 

S19 Węzeł Dąbrowica – węzeł Konopnica 

Docelowa klasa drogi Długość Lata realizacji Etap Wartość 
projektu 

dwujezdniowa droga 
szybkiego ruchu 9,4 km Po 2013 roku W przygotowaniu - 
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Rysunek 100. Lokalizacja inwestycji drogowej ”S19 Węzeł Dąbrowica – węzeł 

Konopnica” 

Opis inwestycji 
Projektowane przedsięwzięcie związane jest z budową obwodnicy 

m. Lublina, na odcinku węzeł „Dąbrowica”– węzeł „Konopnica” (odcinek 

obwodnicy Lublina po jej zachodniej stronie), z wyłączeniem węzła 

Dąbrowica i włączeniem do istniejącej drogi krajowej nr 19, jako droga 

ekspresowa S-19. Przebieg według rozwiązania powstałego z połączenia 

wariantu IV z wariantem V. 
 
Podstawowe parametry techniczne ”S19 Węzeł Dąbrowica – węzeł 
Konopnica” 
klasa drogi S 2/2 (docelowo S 2/3, dobudowa pasa „na zewnątrz”) 
prędkość projektowa - 100 km/h 
prędkość miarodajna – 110 km/h 
szerokość pasa ruchu - 3,50 m 



 

174 

szerokość pasa awaryjnego - 2,50 m 
podstawowa szerokość pasa dzielącego z opaskami – 5 m 
podstawowa szerokość pobocza gruntowego - 0,75 – 2,35 m w zależności od 

odcinka. 
obciążenie -115 kN/oś 
 
Zakres inwestycji 

Budowa drogi dwujezdniowej z pozostawieniem rezerwy terenu na 
dobudowę docelowo trzeciego pasa ruchu po stronie zewnętrznej jezdni. 

Inwestycja będzie obejmowała przebudowę (budowę) towarzyszącego 

obwodnicy układu komunikacyjnego obsługującego przyległe tereny oraz 

urządzeń towarzyszących z zakresu branży elektroenergetycznej, 

teletechnicznej, sanitarnej, kolejowej, melioracyjnej i zieleni. 
Warianty przebiegu drogi 

Rozpatrywano siedem wariantów przebiegu drogi ekspresowej S-19 
na terenie gminy Jastków i Konopnica. Inwestycja prowadzona będzie 

nowym przebiegiem i nie będzie pokrywała się z istniejącymi drogami 

krajowymi. Całkowita długość odcinka wyniesie ok. 10,361 km. 

Tabela 74. Przewidywane zużycie kruszywa inwestycji ”S19 Węzeł Dąbrowica – 
węzeł Konopnica” 

Parametry nawierzchni/ warstwa 
Przewidywane zużycie 
kruszywa na 1 km drogi 

[tys. ton] 

Przewidywane zużycie kruszywa 
na 9,4 km drogi  

[tys. ton] 

warstwa ścieralna 3,3 31,3 
warstwa wiążąca 5,5 51,5 

podbudowa zasadnicza 6,5 61,4 
podbudowa pomocnicza 14,0 131,4 
warstwa mrozoochronna 12,3 115,6 

Przewidywane sumaryczne zużycie kruszywa 391,2 

 
Kopalnie, które mogą spełnić zapotrzebowanie inwestycji na 

kruszywo w odległości 20 km od inwestycji podano w tabeli (Tabela 75), i 
graficznie (Rysunek 101).  
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Tabela 75. Złoża kruszywowe eksploatowane w odległości 20 km od inwestycji 
”S19 Węzeł Dąbrowica – węzeł Konopnica” 
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1443 Niemce-Rokitno II- NE KN Zakład produkcji materiałów 

budowlanych (beton, silikaty) E 1068 17 714 

8626 Kocianów KN 0 0 0 0 1 E 48 784 

8705 Kol. Borzechów II KN 0 0 0 0 1 E 12 208 

6162 Pryszczowa Góra I KN 0 0 0 0 1 E 232 3 346 

12193 Jadwisin I KN 0 0 0 0 1 E 32 121 

12422 Kol. Radawczyk I KN 0 0 0 0 1 E 13 453 

14358 Łuszczów XII KN 0 0 0 0 1 E 10 43 

11945 Osówka I KN 0 0 0 0 1 E 101 242 

7809 Starościn VII KN 0 0 0 0 1 E 5 37 

7810 Charlęż I KN 0 0 0 0 1 E 26 74 

7247 Pryszczowa Góra III KN 0 0 0 0 1 E 1 442 

10043 Rokitno I KN 0 0 0 0 1 E 16 26 

10043 Rokitno I KN 0 0 0 0 1 E 265 26 

11638 Skrzynice VI KN 0 0 0 0 1 E 8 31 

8085 Nowodwór Piaski II KN 0 0 0 0 1 E 32 227 

9780 Pryszczowa Góra VIII KN 0 0 0 0 1 E 1 52 

7240 Jawidz-Pniaki KN 0 0 0 0 1 E 199 1 473 

8576 Kępa Borzechów I KN 0 0 0 0 1 E 4 219 

8705 Kol. Borzechów II KN 0 0 0 0 1 E 48 784 

11113 Skrzynice V KN      T 0 13 

11254 Kol. Starościn I-2 KN      T 0 84 

9191 Strzyżewice Dębina KN      T 0 42 

11518 Wola Przybysławska KN      T 0 179 

9523 Jawidz I KN      T 0 70 

7235 Markuszów III KN      T 0 48 

7242 Nowodwór I KN      T 0 436 
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Suma wydobycia (2011) [tys. ton] 0 0 0 0 

1 
00

5 

- - - 

Suma zasobów geologicznych [tys. ton] 0 0 0 0 

8 
67

6 

- - - 

 
Rysunek 101. Zestawienie graficzne złóż w założonym promieniu od inwestycji 
„S19 Węzeł Dąbrowica – węzeł Konopnica” 
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e) S19 Kraśnik – Stobierna 

S19 Kraśnik - Stobierna 

Docelowa klasa drogi Długość Lata realizacji Etap Wartość 
projektu 

dwujezdniowa droga 
szybkiego ruchu 48,2 km Po 2013 roku W przygotowaniu - 

 
Rysunek 102. Lokalizacja inwestycji drogowej „S19 Kraśnik – Stobierna” 

Opis inwestycji 
Początek odcinka pokrywa się z obecnym przebiegiem DK19 w 

miejscu włączenia obwodnicy Kraśnika. Dalej trasa omija miejscowości: 

Polichna, Modliborzyce i Janów Lubelski (w wariancie preferowanym 

wykorzystując projektowaną wcześniej obwodnicę tego miasta) i przechodzi 
przez kompleks Lasów Janowskich omijając Łążek Ordynacki, by po 
przekroczeniu granicy województw dojść do w. Zapacz k. Niska. Droga 
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przebiega przez tereny gmin: Kraśnik, Szastarka, Modliborzyce, Janów 

Lubelski (woj. lubelskie), Jarocin, Ulanów i Nisko (woj. podkarpackie). 
 
Podstawowe parametry techniczne inwestycji „S19 Kraśnik – 
Stobierna” 
klasa drogi S 2/2 (docelowo S 2/3, 
dobudowa pasa „wewnątrz”) 
prędkość projektowa - 100 km/h 
prędkość miarodajna – 110 km/h 
szerokość pasa ruchu - 3,50 m 
szerokość pasa awaryjnego - 2,50 m 

podstawowa szerokość pasa 

dzielącego z opaskami – 12 m 
(docelowo 5 m) 
podstawowa szerokość pobocza 

gruntowego -1,25 m  
obciążenie -115 kN/oś 
 

Zakres inwestycji 
Budowa drogi ekspresowej jako dwujezdniowej, z pozostawieniem 

rezerwy terenu na dobudowę docelowo trzeciego pasa ruchu po wewnętrznej 

stronie jezdni. Przebudowa (budowa) towarzyszącego trasie układu 

komunikacyjnego obsługującego przyległe tereny oraz urządzeń z zakresu 

branży elektroenergetycznej, teletechnicznej, sanitarnej, kolejowej, 

melioracyjnej i zieleni. Planuje się budowę mostów i siedmiu wiaduktów - w 
ciągu drogi ekspresowej (w tym nad linią kolejową) i wiadukty w ciągu dróg 

bocznych, przepusty oraz przejścia dla zwierząt i płazów. 

Tabela 76. Przewidywane zużycie kruszywa inwestycji „S19 Kraśnik – Stobierna” 

Parametry nawierzchni/ warstwa 
Przewidywane zużycie 

kruszywa na 1 km drogi [tys. 
ton] 

Przewidywane zużycie kruszywa 

na 48,2 km drogi [tys. ton] 
warstwa ścieralna 3,3 160,5 
warstwa wiążąca 5,5 264,1 

podbudowa zasadnicza 6,5 314,8 
podbudowa pomocnicza 14,0 673,8 
warstwa mrozoochronna 12,3 592,9 

Przewidywane sumaryczne zużycie kruszywa 2 006,1 

Kopalnie które mogą spełnić zapotrzebowanie inwestycji na 

kruszywo w odległości 20 km od inwestycji podano w tabeli (Tabela 77) 
oraz graficznie (Rysunek 103).  
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Tabela 77. Złoża kruszywowe w odległości 20 km od inwestycji „S19 Kraśnik – 
Stobierna” 
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8035 Zakącie WW 0 1 1 1 1 E 1 621 

7238 Majdan Grabina KN 0 0 0 0 1 E 1 14 

9205 Sokołówka 1 KN 0 0 0 0 1 E 5 91 

11522 Kawęczyn I KN 0 0 0 0 1 E 12 97 

11601 Michałówka KN 0 0 0 0 1 E 21 34 

14222 Michałówka I KN 0 0 0 0 1 E 8 378 

1881 Potok WC      P 0 166 816 

1884 Frampol II WC      P 0 97 095 

4147 Frampol KN      R 0 164 

4746 Wilkołaz II WW      R 0 905 

9245 Liśnik Duży Kolonia KN      T 0 74 

8632 Kol. Liśnik Duży KN      T 0 13 

Suma wydobycia (2011) [tys. ton] 0 1 1 1 48
 

- - - 

Suma zasobów geologicznych [tys. ton] 0 62
1 

62
1 

62
1 

26
6 

30
2 

- - - 

2537 Łysaków-Piotrowski KN podkarpackie Z - 16 619 

13420 Studzieniec KN podkarpackie E 3 70 

11568 Łysaków-Walas I KN podkarpackie E 4 41 

14103 Podolszynka Plebańska 

- ZGK KN podkarpackie E 2 13 

13628 Łysaków-Walas KN podkarpackie E 35 47 

9694 Jastkowice-Paleń KN podkarpackie E 9 0 

10067 Antoniówka I KN podkarpackie E 16 108 

11579 Antoniówka KN podkarpackie E 10 215 

9058 Pysznica-Cholewińska 
II KN podkarpackie E 6 56 

10337 Łysaków-Piotrowski KN podkarpackie E 3 16 
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Rysunek 103. Zestawienie graficzne złóż w założonym promieniu od inwestycji 
„S19 Kraśnik – Stobierna” 

1.5. D74 obwodnica Gorajca- trasa lokalna 

D74 obwodnica Gorajca 

Docelowa klasa drogi Długość Lata realizacji Etap Wartość 
projektu 

Droga główna ruchu 

przyspieszonego 6,7 km Po 2013 roku W 
przygotowaniu - 
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Rysunek 104. Lokalizacja inwestycji drogowej „D74 obwodnica Gorajca” 

Opis inwestycji 
Przebieg proponowanego wariantu trasy obwodnicy został ustalony 

w wyniku wielowariantowych studiów w kontakcie z samorządami, 

instytucjami ekologicznymi i po przeprowadzeniu konsultacji społecznych. 

Istniejącą zabudowę m. Gorajec obwodnica minie po północno-zachodniej 
stronie obecnego przebiegu DK74, przetnie dolinę rzeki Gorajec włączając 

się do odcinka drogi zbudowanego w 2001 r. prowadzącego przez 

Szperówkę. 
 
Podstawowe parametry techniczne inwestycji drogowej „D74 
obwodnica Gorajca” 
 
klasa techniczna - GP, 1/2 
prędkość projektowa - Vp = 80 km/h 

prędkość miarodajna – Vm = 100 
km/h 
szerokość pasa ruchu - 3,50 m 
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szerokość jezdni - 7,00 m 
szerokość opaski- 2 x 1,00 m 

szerokość pobocza gruntowego - 
1,50 m 
obciążenie nawierzchni - 115 kN/oś 

 
Zakres inwestycji 

Budowa jednojezdniowej obwodnicy z dwoma pasami ruchu, ze 
skanalizowanymi skrzyżowaniami i z drogami dojazdowymi (o łącznej 

długości ok. 3,3 km). Przebudowa dróg powiatowych i gminnych. Budowa 

ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż obwodnicy na odcinku pomiędzy drogami 

powiatowymi. Przebudowa infrastruktury obcej, budowa kanalizacji 
deszczowej i zbiornika retencyjnego. 
Warianty przebiegu drogi 

Na wcześniejszych etapach przedsięwzięcia rozpatrywano w sumie 

cztery warianty przebiegu obwodnicy Gorajca, a w ramach Koncepcji 
Programowej pięć wariantów. Do dalszych analiz na potrzeby opracowania 

raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wybrano trzy 

warianty. 
Obiekty inżynierskie 

Most zespolony z przejściem dla zwierząt dużych i średnich, dwa 

przejazdy gospodarcze nad trasą obwodnicy w ciągu dróg gminnych, jeden 

wiadukt nad obwodnicą i jedenaście przepustów (dodatkowo przepusty pod 

drogami powiatowymi, gminnymi, dojazdowymi i wjazdami w miejscach 
przecięcia ww. dróg przez ciągi spływu wód opadowych). 

Najbliżej zlokalizowanym punktem rozładunku kruszywa jest stacja 

Szczebrzeszyn oddalona od inwestycji drogowej o ok. 15 km (ok. 7 km w 
linii prostej). 

Tabela 78. Przewidywane zużycie kruszywa inwestycji drogowej „D74 obwodnica 
Gorajca” 

Parametry nawierzchni/ warstwa 
Przewidywane zużycie 

kruszywa na 1 km drogi  
[tys. ton] 

Przewidywane zużycie kruszywa 
na 6,7 km drogi 

 [tys. ton] 
warstwa ścieralna 1,4 9,5 

warstwa wiążąca 2,4 15,7 
podbudowa zasadnicza 2,3 15,1 

podbudowa pomocnicza 4,6 30,7 

warstwa mrozoochronna 4,8 32,2 

Przewidywane sumaryczne zużycie kruszywa 103,2 
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Kopalnie, które mogą spełnić zapotrzebowanie inwestycji na 

kruszywo w odległości 20 km od inwestycji podano w tabeli (Tabela 79), 
oraz graficznie (Rysunek 105).  

Tabela 79. Złoża kruszywowe eksploatowane w odległości 20 km od inwestycji 
„D74 obwodnica Gorajca” 
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14355 Hubale I KN 0 0 0 0 1 E 7 16 

6089 Kol. Kąty KN 0 0 0 0 1 E 86 671 

11600 Kąty III KN 0 0 0 0 1 E 31 25 

9205 Sokołówka 1 KN 0 0 0 0 1 E 5 91 

1884 Frampol II WC      P 0 97 095 

10803 Kąty KN      R 0 263 

4147 Frampol KN      R 0 164 

11806 Topólcza I KN      R 0 52 

4153 Turobin KN      R 0 143 

8259 Kol. Lipowiec 1 KN      T 0 54 

6828 Dyle - dz.285/2, 
286 KN      T 0 4 

9713 Kol. Lipowiec III KN      T 0 23 

6405 Rapy Dylańskie KN      T 0 326 

4144 Krasne KN      T 0 536 

2584 Dyle Kąty WW      Z 0 978 

719 Smoryń KD      Z 0 1 003 

721 Gliniska KD      Z 0 2 023 

723 Bliżów KD      Z 0 1 051 

724 Żelebsko KD      Z 0 1 405 

Suma wydobycia (2011) [tys. ton] 0 0 0 0 

1 
25

9 

- - - 

Suma zasobów geologicznych [tys. 
ton] 0 0 0 0 

10
5 

92
3 

- - - 
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Rysunek 105. Zestawienie graficzne złóż w założonym promieniu od inwestycji 
„D74 obwodnica Gorajca” 

2. Inwestycje kolejowe w województwie lubelskim 

Zgodnie z „Wieloletnim programem inwestycji kolejowych”, 
wydanym przez Ministerstwo Infrastruktury, w Polsce przewiduje się wiele 

inwestycji kolejowych. Mapa (Rysunek 106) ukazuje planowane inwestycje 
infrastrukturalne na terenie kraju. 
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Rysunek 106. Inwestycje infrastrukturalne przewidziane na lata 2011–2015 (źródło: 

Ministerstwo Infrastruktury) 

Program swoim zasięgiem obejmuje wszystkie województwa. W 

regionie lubelskim zaplanowane jest sześć inwestycji kolejowych, w 

zakresie których zawierają się modernizacje bądź rozbudowy istniejących 

już linii kolejowych, a także poprawa bezpieczeństwa na wybranych 

przejazdach kolejowych. Poniżej przedstawiono krótką charakterystykę 

każdej inwestycji. 

a) Budowa toru dojazdowego od stacji Świdnik do terminalu 
Portu Lotniczego Lublin S.A. w Świdniku wraz z 
infrastrukturą towarzyszącą 

Cele projektu 
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Budowa toru kolejowego między st. Świdnik a portem lotniczym 
umożliwi potencjalnym pasażerom z regionu i pracownikom lotniska dostęp 

do lotniska przy pomocy transportu kolejowego, który będzie znacznie 

krótszy w stosunku do transportu samochodowego. 
Koszt całkowity projektu - 14,7 mln zł, czas realizacji projektu - 2010 - 2012 
- realizacja robót XI 2011 - koniec 2013 r.  
Zakres projektu 
1. Budowa toru kolejowego między stacją kolejową Świdnik a portem 

lotniczym Lublin S.A., długości ok. 2,2 km wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą. 
2. Budowa urządzeń sterowania ruchem kolejowym na torze dojazdowym 

do Portu Lotniczego Lublin S.A. na dł. J.w.  
3. Wykup gruntów pod budowę toru dojazdowego wraz z usunięciem 

kolizji z projektowanym przebiegiem toru. 

b) Modernizacja linii kolejowej E 20/CE 20, odcinek Siedlce – 
Terespol, etap II POIiŚ 7.1-9.1 

Cele projektu 
Przygotowanie infrastruktury technicznej linii do parametrów 

eksploatacyjnych określonych w umowach AGC i AGTC, tj. prędkości 

pociągów zestawionych z taboru klasycznego w ruchu pasażerskim do 

V= 160 km/godz., a w ruchu towarowym do V=120 km/godz. i nacisku 
221 kN/oś; 
 spełnienie wymagań dla kolei konwencjonalnych określonych w 

Dyrektywie 2008/57/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 
czerwca 2008 roku w sprawie interoperacyjności systemu kolei we 

Wspólnocie; 
 zwiększenie efektywności systemu sterowania ruchem; 
 zachowanie dotychczasowej funkcji stacji z możliwością osiągnięcia 

przyszłej zwiększonej ilościowo oferty przewozowej; 
 poprawę warunków ekologicznych oraz zmniejszenie oddziaływania 

linii kolejowej jako bariery dla migracji małych zwierząt w obszarze 

modernizowanego odcinka linii; 
 uzyskanie poprawy oferty przewozowej, a w konsekwencji zwiększenie 

ilości klientów, przez: 
 zwiększenie komfortu podróży,  
 skrócenie czasu podróży, 
 zwiększenie konkurencyjności kolei (prędkość i punktualność),  
 zwiększenie bezpieczeństwa podróżnych. 
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 dostosowanie infrastruktury kolejowej dla korzystania osób o 

ograniczonych możliwościach ruchowych. 
Koszt całkowity projektu - zakładany koszt całkowity projektu zgodnie z 
„Listą projektów indywidualnych dla programu POIiŚ 2007-2013” wynosi 
547,8 mln zł. Czas realizacji projektu - 2011 – 2015. 
Zakres projektu 

W ramach prac modernizacyjnych planuje się pełny zakres robót na 

stacjach: Siedlce, Łuków i Międzyrzec Podlaski oraz modernizację 

systemów sterowania ruchem kolejowym i systemów telekomunikacyjnych 

na odcinkach szlakowych od km 91,489 (Siedlce) do km 170,300 (Biała 

Podlaska). 

c) Pomoc techniczna dla przygotowania projektu ISPA/FS 
2002/PL/16/P/PA/009 "Modernizacja korytarza kolejowego 
nr II (E 20 i CE 20) - pozostałe roboty" 

Cele projektu 
Celem projektu jest wykonanie analiz technicznych, 

środowiskowych oraz finansowo ekonomicznych możliwości dokończenia 

modernizacji II korytarza transportowego, rozpoczętej w latach 1993–2001, 
w tym modernizacji odcinka Łowicz - Skierniewice – Łuków, jako 
towarowego obejścia Warszawy i Swarzędz – Starołęka – Górczyn, jako 
towarowego obejścia Poznania. 

Celem projektu jest przygotowanie dokumentacji dla przyszłej 

realizacji robót modernizacyjnych II Korytarza Transportowego. 
Koszt całkowity projektu- 15 mln zł, czas realizacji projektu - 2004 - 
2008/2012 i lata następne w miarę potrzeb. 
Zakres projektu 

Dokończenie modernizacji II korytarza transportowego (linia E20/C-
E20) rozpoczętej w latach 1993–2001, w tym m.in.: 
 Przebudowa nawierzchni i podtorza, zmiana geometrii toru, 

kompleksowa przebudowa stacji i posterunków ruchu dotychczas 

nieobjętych modernizacją, lub których stan techniczny uniemożliwia 

osiągnięcie założonych parametrów. 
 Modernizacja systemu sterowania ruchem kolejowym wraz z zabudową 

Lokalnych Centrów Sterowania (LCS) z możliwością instalacji systemu 

ERTMS (europejski system zarządzania ruchem kolejowym). 
 Likwidacja skrzyżowań w jednym poziomie poprzez ograniczenie ich 

liczby oraz budowę skrzyżowań dwupoziomowych. 
 Modernizacja systemu zasilania i sieci trakcyjnych celem umożliwienia 

ruchu ciężkich lokomotyw o mocy rzędu 6 MW. 
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d) Przebudowa układu komunikacyjnego wraz z modernizacją 
wiaduktu kolejowego i budową przejścia podziemnego w 
obrębie dworca kolejowego Lublin 

Cele projektu 
Planowany zakres robót ma na celu usprawnienie układu 

komunikacyjnego (samochodowego i pieszego) w obrębie dworca 

kolejowego wraz z poprawą przepustowości ul. Kunickiego w obrębie 

wiaduktu kolejowego oraz poprawę stanu technicznego wiaduktu. 
Koszt całkowity projektu - 24 mln zł, czas realizacji projektu - 2010 - 2012 - 
realizacja robót VIII 2011 - 2014 r. 
Zakres projektu 
1. Przebudowa wiaduktu kolejowego (1 szt.) nad ul. Kunickiego, bez 

poszerzenia pasów ruchu, jako opcja 1, lub przebudowę wiaduktu 

kolejowego z poszerzeniem jezdni do dwóch pasów ruchu dla każdego 

kierunku i budowę 2 szt. przejść tunelowych dla pieszych, obok 
wiaduktu w ciągach pieszych przy ul. Kunickiego, jako opcja 2. Wybór 

opcji dokonany zostanie po zatwierdzeniu koncepcji przebudowy przez 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

2. Dobudowa łącznika do istniejącego przejścia podziemnego dworca 

kolejowego Lublin do ul. Kunickiego, z utworzeniem skweru poprzez 
zniwelowanie terenu nasypu kolejowego. 

3. Budowa bezkolizyjnego przejścia dla pieszych nad ul. Kunickiego z 

wykorzystaniem na ten cel wydzielonego fragmentu wiaduktu. 

3. Inwestycje budowlane w województwie lubelskim 

Na obszarze województwa lubelskiego występuje nieoszacowana 

liczba inwestycji budowlanych. Znane serwisy internetowe szacują liczbę 

przedsięwzięć budowlanych na ponad 50, z których znacząca większość 

znajduje się w dużych miastach województwa, a wartość poszczególnych 

projektów przewyższa kwotę 50 mln zł. Spośród wysoko budżetowych 

projektów w województwie należy wymienić: Elektrownię Puławy 840 MW, 

Centrum Handlowe Ikea w Lublinie, Centrum Handlowe Felicity oraz 
Elektrownię węglową w Lublinie.  

Niemożliwością jest jednoznaczne zdefiniowanie łącznej liczby 

inwestycji w województwie. Należy wziąć pod uwagę, że występuje wiele 

przedsięwzięć, których niska kwota projektów powoduje utrudnienie 

znalezienia danych na ich temat bądź całkowity brak informacji. Jednakże 

sumaryczna kwota tych inwestycji może stanowić znaczny udział w ogóle 
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przedsięwzięć budowlanych w województwie. Poniżej scharakteryzowano 

największe inwestycje na terenie województwa lubelskiego. 

a) Elektrownia Puławy 840 MW 

 
Rysunek 107. Wizualizacja projektu – Elektrownia Puławy (źródło: 

elektrowniapulawy.pl) 

 
W ramach projektu zostanie wykonany duoblok gazowo-parowy o 

mocy od ok. 800 do ok. 900 MW netto wraz z instalacjami i obiektami 
pomocniczymi, dla zasilania Krajowego Systemu Elektroenergetycznego w 
energię elektryczną, oraz dla zasilania Zakładów Azotowych Puławy S.A. w 
parę technologiczną i wodę grzewczą. W ramach przetargu wybór 

wykonawcy budowy Elektrowni Puławy powinien zostać rozstrzygnięty do 

końca 2013 roku, budowa zaś powinna rozpocząć się na przełomie 2014 i 

2015 r. 
Elektrownia Puławy to jeden z priorytetowych projektów 

energetycznych w Polsce. Ma dostarczać energię elektryczną do krajowej 
sieci przesyłowej. Elektrownia Puławy będzie też źródłem dostaw ciepła dla 

instalacji Zakładów Azotowych PUŁAWY S.A. oraz miasta Puławy. 

Uruchomienie elektrowni przewiduje się w 2017 r.  
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Udziałowcami Elektrowni Puławy Sp. z o.o. są Zakłady Azotowe 
PUŁAWY S.A. oraz PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. 

Budżet projektu przekracza kwotę 1 mld zł. 

 
Rysunek 108. Lokalizacja inwestycji Elektrownia Puławy  

b) Centrum Handlowe IKEA w Lublinie 

W ramach inwestycji powstanie 30 tys. m2. powierzchni sklepu 
IKEA, 76 tys. m2 i ok. 200 sklepów w centrum handlowym, hipermarket 

budowlany, nowa infrastruktura drogowa, 4 200 miejsc parkingowych. 
Wartość projektu przewyższa kwotę 500 mln zł. Rozpoczęcie prac planuje 

się na 2013 r., zakończenie w roku 2014. 

 
Rysunek 109. Wizualizacja projektu Centrum Handlowe IKEA w Lublinie (źródło: 

www.kompasinwestycji.pl) 
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c) Elektrownia węglowa w Lublinie 

W Lublinie ma powstać elektrownia składająca się docelowo z 

dwóch bloków. Pierwszy blok będzie miał moc 800 MW. Węgiel do 

elektrowni dostarczany byłby przez kopalnię węgla kamiennego Bogdanka. 

d) Centrum Handlowe Felicity w Lublinie 

Na 11 hektarach stanie: 190 sklepów, kilka supermarketów, jeden 

hipermarket, 12 restauracji, klub fitness, park rozrywki, fontanny i galerie 
widokowe. Plac z centralną wieżą widokową i zespołem „tańczących”, 

podświetlanych fontann, będzie miejscem organizacji lodowiska, 

wrotkowiska lub koncertu na 30 tys. widzów. Plan inwestycji obejmuje 

również modernizację węzła komunikacyjnego, budowę nowego ronda nad 

al. Wincentego Witosa oraz wprowadzenie udogodnień w komunikacji 

publicznej ułatwiających dojazd do nowego Centrum Handlowego. 

Przedsięwzięcie ma kosztować ponad 500 mln zł, a zakończenie projektu 
przewiduje się na rok 2014. 

 

 
Rysunek 110. Wizualizacja projektu Centrum Handlowe Felicity w Lublinie (źródło: 

www.kompasinwestycji.pl) 
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V. DZIAŁANIA STRATEGICZNE 

1. Prognozowane zapotrzebowanie na kruszywa dla inwestycji 
województwa lubelskiego w odniesieniu do wydobycia w regionie 

Zapotrzebowanie na kruszywo kształtują głównie inwestycje 

budowlane infrastruktury transportowej tranzytowej i lokalnej, kolejowej 
oraz budownictwo ogólne. 

1.1. Inwestycje w sieci dróg krajowych 

Dla każdej krajowej inwestycji drogowej sprawdzono dostępność 

zakładów górniczych produkujących kruszywa w odległości do 20 km 

i odniesiono zapotrzebowanie inwestycji do rocznego wydobycia tych 
zakładów w 2011 r. Z analizy poszczególnych inwestycji planowanych w 

województwie wynika, że żadna z nich nie będzie miała bazy kruszywowej 

w zadanej odległości. Zakłady górnicze województwa lubelskiego mają 

aktualnie znaczenie lokalne. Wielkość eksploatacji ze złóż kopalin skalnych 
(od 1 do 9 tys. ton w roku 2011) jest wystarczająca jedynie na budowę 1 km 

warstwy podbudowy (!). Złoża surowców do produkcji kruszyw 

województwa lubelskiego można więc rozpatrywać jedynie pod względem 

zasobów. Spośród złóż uruchomionych Klimusin (zasoby geologiczne - 8 
tys. ton), Józefów (572 tys. ton), Babia Dolina (3 795 tys. ton), Wola 
Piasecka II (752 tys. ton), Zakącie (621 tys. ton), najbardziej obiecującym 

jest złoże Babia Dolina. Należy jednak mieć na uwadze, jakie możliwości 

produkcyjne ma dany zakład wydobywczy i czy nie należy zakładu 

doinwestować w np. mobilny ciąg przeróbczy, instalowany na czas trwania 

inwestycji. 
W większości inwestycji w województwie lubelskim, nawet 

uruchomienie zasobów ze złóż nieeksploatowanych, nie zapewni pożądanej 

ilości surowców skalnych na warstwy konstrukcyjne i podbudowy. Zasoby 
te mogą stanowić natomiast dobrą bazę uzupełniającą. Należy również mieć 

na uwadze zasoby ze złóż piaszczysto-żwirowych, których kopalina może 

być wykorzystywana do budowy warstw mrozoochronnych oraz do prac 
pomocniczych. 

W tabeli (Tabela 80) zapotrzebowanie na kruszywa inwestycji w 
sieci dróg krajowych i wojewódzkich w województwie lubelskim odniesiono 
do sumarycznego wydobycia rocznego. Zapotrzebowanie tych inwestycji, 
planowanych na lata 2013-2020, jest wielokrotnie większe od możliwości 

wydobywczych kopalń regionu, jak również od zasobów złóż surowców do 

produkcji kruszyw. W tabeli (Tabela 80) uwzględniono wydobycie w 

województwie świętokrzyskim, jako województwa o dużej nadwyżce 
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produkcyjnej w odniesieniu do własnych potrzeb oraz geograficznie 
najbliższego. 

Tabela 80. Zapotrzebowanie inwestycji w województwie lubelskim w odniesieniu 
do wydobycia surowców do produkcji kruszyw w regionie 

Inwestycja drogowa Długość 

[km] 

Zużycie kruszywa dla poszczególnych warstw 
[tys. ton] 

Przewidy-
wane 

sumaryczne 
zużycie 

kruszywa 
[tys. ton] 

ściera-
lna 

wiążą-
ca 

podbu-
dowa 

zasadni
-cza 

podbudowa 
stabilizo-

wana 

mrozo-
ochron

na 

A2 Siedlce węzeł 

„Lubelska” - przejście 

graniczne Kukuryki 
60 198,0 330,0 390,0 840,0 738,0 2 859,0 

S12 Obwodnica Puław II 

Etap 11,84 39,4 64,9 77,3 165,5 145,6 492,8 

S12 Piaski - Dorohusk 63 209,8 345,2 411,4 880,7 774,9 2 622,0 

S12 Obwodnica Chełma 12,9 43,0 70,7 84,2 180,3 158,7 536,9 
S17 Garwolin (od granicy 
woj. lubelskiego) – Kurów 33,9 112,9 185,8 221,3 473,9 417,0 1 410,9 

S17 Piaski Hrebenne 113,3 377,3 620,9 739,8 1 583,9 1 393,6 4 715,5 

S17 obwodnica 
Tomaszowa Lubelskiego 9,58 31,9 52,5 62,6 133,9 117,8 398,7 

S19 Białystok (do granicy 

woj. lubelskiego)– 
Międzyrzec Podlaski 

10,7 35,6 58,6 69,9 149,6 131,6 445,3 

S19 Międzyrzec Podlaski 
– Lubartów (z 

wyłączeniem już 

istniejącej obwodnicy 
Kocka i Woli 

Skromowskiej) 

62,7 208,8 343,6 409,4 876,6 771,2 2 609,6 

S19 Lubartów - Kraśnik 69,1 230,1 378,7 451,2 966,0 849,9 2 875,9 

S19 Węzeł Dąbrowica – 
węzeł Konopnica 9,4 31,3 51,5 61,4 131,4 115,6 391,2 

S19 Kraśnik - Stobierna 48,2 160,5 264,1 314,8 673,8 592,9 2 006,1 
D74 obwodnica Gorajca 6,7 9,5 15,7 15,1 30,7 32,2 103,2 

Łączne zapotrzebowanie 

inwestycji drogowych 
2013–2020 [tys. ton] 

 1 688,1 2 782,2 3 308,4 7 086,3 6 239 17 434,2 

Wydobycie surowców do 

produkcji kruszyw w woj. 
lubelskim w 2011 r [tys. 

ton] 

 - 19 27 778 7 827 7 826 

Wydobycie surowców do 

produkcji kruszyw 
łamanych w woj. 

świętokrzyskim w 2011 r. 
[tys. ton] 

 13 818 31 307 37 839 34 146 30 797 37 922 
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1.2. Pozostałe inwestycje (drogi powiatowe i gminne, kolej, 
budownictwo ogólne) 

Inwestycje w sieci dróg powiatowych i gminnych 
Całościową analizę rozwoju kraju i poszczególnych województw 

przeprowadzono w pracy [49]. W dziedzinie przewidywanych inwestycji na 
drogach powiatowych i gminnych oparto się na dokumencie krajowym pt. 
"Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - Etap II. Bezpieczeństwo-
Dostępność-Rozwój" na lata 2012-2015. Na podstawie przewidywanych 
kwot przeznaczonych na modernizację dróg powiatowych i gminnych, 
oszacowano możliwość przeprowadzenia inwestycji na około 13 000 km w 
skali kraju. Z analizy ilości środków finansowych przypadających na każde z 

województw wynika, że na drogi powiatowe i gminne w województwie 

lubelskim przypadnie 8% całości środków, co pozwoli na budowę i remonty 

około 1 040 km dróg.  
Uśredniając zapotrzebowanie na kruszywo dla inwestycji w sieci 

dróg powiatowych (główne i zbiorcze - G, Z) oraz gminnych (lokalne i 
dojazdowe - L, D), przyjęto wartość 7 tys. ton kruszyw łamanych na budowę 

1 kilometra drogi jako wartość podstawową. Po uwzględnieniu 

zapotrzebowania na kopaliny piaszczysto-żwirowe lub kruszywa łamane 

gorszej jakości (na warstwę mrozoochronną) daje to wartość 10 tys. ton na 
kilometr drogi. Ponieważ większość inwestycji w infrastrukturę gminną i 

powiatową to modernizacja dróg – zgodnie z wcześniejszymi założeniami 

przyjęto, że średnie zużycie kruszyw na tego rodzaju roboty drogowe 

wynosić będzie 50% zapotrzebowania obliczeniowego. Daje to szacunkowe 
zapotrzebowanie rzędu 3,6 mln ton kruszywa łamanego, tj. około 

5,2 mln ton wszystkich kruszyw naturalnych (łącznie z warstwą 

morozoochronną) dla inwestycji w sieci dróg powiatowych i gminnych w 

regionie lubelskim do roku 2015. Roczne szacunkowe zapotrzebowanie dla 
inwestycji w sieci dróg powiatowych i gminnych szacuje się więc na 
1,8 mln ton kruszyw łamanych(2,6 mln ton surowców skalnych w ogóle). 

Inwestycje kolejowe 
Zgodnie z pracą [49] zapotrzebowanie na kruszywo łamane do 

realizacji liniowych inwestycji kolejowych w województwie lubelskim w 
latach 2012-2015 wynosi 0,4 mln ton rocznie. 

Budownictwo ogólne 
W pracy [49] na podstawie danych o produkcji cementu oraz 

wskaźników zaludnienia i zamożności poszczególnych województw (średnia 

wartość PKB na mieszkańca w województwie w stosunku do średniej 

krajowej), i związanym z tym rozwojem budownictwa kubaturowego, 
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oszacowano krajowe zapotrzebowanie na kruszywo do produkcji betonu w 
roku 2015 na 11 mln ton. Po uwzględnieniu danych przyjętych za rocznymi 
raportami Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, dotyczących liczby 

budynków oddanych do użytkowania w poszczególnych województwach, 

przyjęto 6% wskaźnik rozwoju budownictwa kubaturowego dla 

województwa lubelskiego w odniesieniu do wskaźnika krajowego. 
 
Sumaryczne, przewidywane zapotrzebowanie na kruszywa w 

regionie w przykładowym roku 2015 przedstawiono w tabeli (Tabela 81). 

Tabela 81. Szacunkowe roczne zapotrzebowanie inwestycji w województwie 

świętokrzyskim w odniesieniu do wydobycia surowców do produkcji kruszyw w 

regionie 

Rodzaj inwestycji 
Przewidywane roczne zużycie kruszywa 

łamanego 
[mln ton] 

Drogi tranzytowe (krajowe wojewódzkie) 2,6 

Drogi powiatowe i gminne 1,8 

Inwestycje kolejowe 0,4 

Budownictwo kubaturowe 0,6 

Łączne zapotrzebowanie 4,5 

Wydobycie/ zasoby 
surowców do produkcji 

kruszyw łamanych w woj. 
lubelskim w 2011 r. 

KD, WW 0,027/ 23,1 

KN piaszczysto-żwirowe 0,720/ 41,5 

KN żwirowe 0,031/ 1,49 

 
Zakłady górnicze województwa lubelskiego nie są w stanie 

zapewnić pokrycia zapotrzebowania na kruszywa łamane w regionie. 

Uruchomienie złóż nieeksploatowanych mogłoby zapewnić bazę 

kruszywową województwa, przy założeniu kopaliny o dobrej jakości. 
Należy jednak mieć na uwadze parametry fizyko-mechaniczne kruszyw 
lubelskich oraz możliwości wydobywcze kopalń, reprezentowane przez 

wielkość wydobycia w roku 2011. 
Zachodzi więc konieczność importu surowców skalnych z innych 

województw Polski lub zza granic państwa. Głównym dostawcą będzie, z 

racji bliskości geograficznej, województwo świętokrzyskie. Z pewnością 

będzie rownież zachodziła konieczność sprowadzania części kruszyw o 
najwyższej jakości (betony specjalne, warstwy ścieralne dróg o najwyższym 

obciążeniu) z rejonu Dolnego Śląska, Małopolski czy Opolszczyzny. Należy 

więc przygotować sieć transportową województwa na dostarczenie 
niezbędnej ilości kruszyw i we właściwą stronę kierować finansowanie 

rozwoju tej sieci. 
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2. Prognozowane zapotrzebowanie na kruszywa w Polsce 

2.1. Zapotrzebowanie na kruszywo dla inwestycji w sieci dróg 
krajowych i wojewódzkich  

W celu określenia szacunkowego zapotrzebowania na produkty 

skalne oraz prognozowania kierunków transportu produktów górnictwa 

skalnego, analizie poddano krajowe inwestycje drogowe. Inwestycje te 
wykazują duże zapotrzebowanie na kruszywo, a jednocześnie mają 

przewidywalne terminy realizacji, zapisane w strategicznych dokumentach 
Kraju [28, 29] oraz widnieją w planach Generalnej Dyrekcji Dróg 

Krajowych i Autostrad. W związku z ukazaniem się dnia 22 stycznia 2013 r. 

uaktualnionej Strategii Rozwoju Transportu z perspektywą do roku 2030, 

przeanalizowano ten dokument oraz materiały powiązane tj. zamawiany 

przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego cykl ekspertyz dotyczących wizji 

struktury transportu oraz rozwoju sieci transportowych do 2033 r.  
Aby prognozować zapotrzebowanie na kruszywo, niezbędna jest 

ocena jakie projekty uznaje się za priorytetowe w świetle źródeł 

finasowania, jak również analiza wizji struktury transportu w roku 

docelowym. 

a) Warianty rozwoju sieci transportowej według Kuryłowicza 

Ekspertyza pt. „Wizja infrastruktury transportu oraz rozwoju sieci 
transportowych do roku 2033 ze szczególnym uwzględnieniem obecnych 

planów inwestycyjnych GDDKiA - rekomendacje dla KPZK”, Waldemara 
Kuryłowicza [30], przedstawia dwa scenariusze rozwoju dróg ekspresowych 

i autostrad. Oba scenariusze przewidują, że do roku 2033 będzie ukończona 

budowa sieci dróg krajowych. Zróżnicowanie wariantów polega na 

postulowanym przez Kuryłowicza niemal całkowitym przeprojektowaniu 

dróg klasy S na drogi klasy A. Z pewnością przyczyniłoby się to do poprawy 

jakości i bezpieczeństwa transportu, a należy zwrócić uwagę że oszacowana 

na podstawie powyższych wariantów wielkość zapotrzebowania na 
kruszywo do roku 2033 jest niemal jednakowa. 



 

Rysunek 111 Autostrady i drogi ekspresowe w 2033 r. – wariant I 
[30] 

 
 Rysunek 112 Autostrady i drogi ekspresowe w 2033 r. – wariant II 
[30] 

Tabela 82. Zapotrzebowanie na kruszywo dla krajowych inwestycji drogowych na podstawie wariantów Kuryłowicza 

Klasa dróg Stan istniejący 

2012 [km] 
Wariant wg 
Kuryłowicza 

Stan 2033 
[km] 

Do budowy 
2012-2033 

[km] 

Zapotrzebowanie na kruszywo poszczególnych warstw [tys. ton] Łączne zapotrzebowanie na 

kruszywo do 2033 [tys. ton] 1 2 3 4 5 

A 1197,3 
wariant I 

2100 903 3 006 4 947 5 895 12 620 11 103 37 570 
175 157 

S 864 4500 3636 10 981 18 071 21 561 46 250 40 723 137 586 
A 1197,3 

wariant II 
4400 3203 10 665 17 551 20 914 44 774 39 393 133 296 

183 851 
S 864 2200 1336 4 035 6 640 7 922 16 994 14 963 50 554 
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Z tabeli (Tabela 82) można wnioskować, że zapotrzebowanie na 

kruszywo do roku 2033 do budowy dróg krajowych, wynosić będzie około 

180 mln ton w przeciągu 21 lat. Można odnieść tą wartość do wydobycia 
krajowego: uzysk jedynie kopaliny klasyfikowanej jako kamienie łamane i 

bloczne w roku 2011 wyniósł niemal 85 mln ton, w roku 2008 – 51 mln ton, 
w roku 2012 – 64 mln ton (prognoza na 2013 to 50 mln ton). Należy wziąć 

pod uwagę, że klasyfikacja w Bilansie jest umowna – do produkcji kruszyw 
drogowych i budowlanych używa się również np. wapieni i margli do 

przemysłu wapienniczego. Rzeczywista wielkość eksploatacji wszystkich 
surowców do produkcji kruszyw w 2011 roku wyniosła około 100 mln ton. 

85% tego wydobycia przypada na województwa: dolnośląskie, 
świętokrzyskie i małopolskie. Rok 2011 uznawany jest za niestandardowy, 
ze względu na duże przyspieszenie inwestycji drogowych i budowlanych w 

związku z Euro 2012. Przewiduje się powrót wielkości wydobycia do 

poziomu z roku 2008. 
Krajowe inwestycje drogowe nie zapewnią zatem zbytu wszystkim 

zakładom górniczym. Z perspektywy działalności przedsiębiorcy górniczego 

należy zatem, jak już wspomniał A. Kabziński [35], szukać zbytu dla 

kruszyw w inwestycjach lokalnych, nie odrzucając inwestycji o bardzo 

małym zapotrzebowaniu, takich jak budowa i modernizacja dróg 

samorządowych, lokalnych, leśnych, małych robót hydrotechnicznych, itp. 

Ważne mogą okazać się również inwestycje kolejowe, dla których uzyskano 

znaczne dofinansowania z UE w związku z ich mniejszą ingerencją w 

środowisko. Z tego powodu inwestycje kolejowe są promowane i w 

dokumentach unijnych określane jako strategiczne. 
Zapotrzebowanie na kruszywo do budowy dróg krajowych w Polsce, 

można szacunkowo przeliczyć na zapotrzebowanie roczne: 
 dla dynamicznego scenariusza budowy dróg (do 2020) – 21 mln 

ton, 
 dla spowolnionego scenariusza budowy dróg (do 2033) – 8 mln ton. 

Około 12% z tej wartości stanowią inwestycje w sieci dróg 

krajowych w województwie lubelskim. Zapotrzebowanie to nie może być 

realizowane przez zakłady górnicze regionu, gdyż mają one jedynie 

znaczenie lokalne. Geograficznie najbliższym województwem, o dużych 

nadwyżkach produkcyjnych kruszyw, jest województwo świętokrzyskie. 
Przyjąć można szacunkowo roczne wydobycie surowców do produkcji 

kruszyw w regionie świętokrzyskim jako: 
 dla dynamicznego scenariusza rozwoju kraju – 37 mln ton rocznie 

(jak w 2011 r.), 
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 dla umiarkowanego scenariusza rozwoju kraju – 20 mln ton rocznie 
(jak w 2008 r.). 

Przy szacowanym rocznym zapotrzebowaniu na kruszywa wszelkich 
inwestycji infrastrukturalnych i kubaturowych województwa 

świętokrzyskiego: 
 dla dynamicznego scenariusza rozwoju kraju (do 2020) – 3 mln ton, 
 dla spowolnionego scenariusza rozwoju kraju (do 2033) – 1 mln 

ton. 
 
Nadwyżka produkcyjna może z powodzeniem być kierowana 

również na teren Lubelszczyzny. Barierą może stać się powolny rozwój sieci 

transportowej.  

b) Rozwój sieci transportowej według Burnewicza 

Potwierdzenie wariantu podniesienia klasy dróg planowanych czy 

też realizowanych jako drogi klasy S do klasy A znajdujemy w ekspertyzie 

Jana Burnewicza [31]. Na podstawie przeprowadzonej prognozy natężenia 

ruchu na drogach międzynarodowych i krajowych wskazuje się tam, że po 

2020 roku niezbędne będzie uzupełnienie sieci transpotrowej dotychczas 

nierozważanymi połączeniami - autostradami i drogami ekspresowymi. Do 
przeprojektowania i przebudowy na drogi klasy A będzie się 

prawdopodobnie kwalifikować droga ekspresowa S8 w relacji między 

Wrocławiem i Łodzią. Rozwiązaniem problemów ekologicznych Polski 

północno–wschodniej może być zbudowanie nowych dróg ekspresowych 

omijających newralgiczną relację między Białymstokiem i Augustowem. 

Wiązałoby się to ze zmianą aktualnego projektu trasy S19 lub rozbudową 

trasy nr 8. Burnewicz proponuje również stworzenie nowego połączenia 

drogowego między Olsztynem i Białymstokiem.  
Należy także wspomnieć, iż J. Burnewicz wskazuje na konieczność 

budowy lotnisk w Lublinie, Białymstoku, Olsztynie. 

c) Rozwój sieci transportowej według Friedberga 

Ekspertyza Jana Friedberga [32] postuluje do roku 2033 ukończenie 

budowy wszystkich planowanych w Strategii Rozwoju Transportu autostrad 
(wariant I według Kuryłowicza) oraz ukończenie modernizacji głównych 
tras sieci kolejowej i dostosowania ich do prędkości 160 (CMK 200–250) 
km/godz. Jako trasę najważniejszą wskazuje się linię kolejową E30 
(południe Polski) oraz trasę E65 - Centralną Magistralę Kolejową. Jest to 

trasa łącząca Gdańsk, Warszawę, Katowice i przebiegająca przez zachodni 

kraniec województwa świętokrzyskiego.  
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d) Zapisy i wskaźniki Strategii Rozwoju Transportu (SRT) 

W sprawie rozwoju sieci kolejowej, mimo podkreślanej wagi 

powstania Kolei Dużych Prędkości (KDP), w SRT widnieje zapis, że „do 

2020 r. planowane jest podjęcie decyzji dotyczącej ewentualnej budowy 
systemu kolei dużych prędkości uzupełnionego o tzw. ’Y’”. W zapisach 

SRT planowany jest dodatkowo wzrost udziału masy ładunków transportu 

intermodalnego w ogólnej masie ładunków przewożonych transportem 
kolejowym z 2% w roku 2010 do 5-6% w roku 2020. Poprzez transport 
intermodalny rozumie się przewóz ładunków wykorzystujący więcej niż 

jedną gałąź transportu. Najważniejszą regułą intermodalnych przewozów 

kontenerowych jest wykorzystanie tylko jednej jednostki ładunkowej, np. 

kontenera lub nadwozia wymiennego, na całej trasie przewozów. Jednak 

informacje prasowe mówią o ciągłym odsuwaniu inwestycji kolejowych w 

czasie. 
Realizacja celów strategicznych i założeń SRT ma znaleźć 

odzwierciedlenie we wskaźnikach. Najważniejsze wskaźniki SRT podano w 

tabeli (Tabela 83) i na ich podstawie podjęto próbę oszacowania 

zapotrzebowania na kruszywo w latach 2012-2020 (założenia SRT) oraz 

2020-2033 (założenia ekspertyz).  

Tabela 83. Wskaźniki realizacji celów strategicznych SRT 

Klasa 
dróg 

Stan 
istniejący 

2012 [km] 

Stan na 
2020 wg 

SRT 
 [km] 

Stan na 
2033 wg 
wariantu 

I 
Kuryło

wicza 

Do 
budowy 
2012-
2020 
[km] 

Pozostaje 
do 

budowy 
2020-2033 

[km] 

Zapotrzebowanie na kruszywo 
poszczególnych przedziałach 

czasowych [tys. ton] 

2012-
2020 

2020-
2033 łącznie 

A 1 197 2 000 2 100 803 100 33 405 4 160 

180 000 
S 864 2 800 4 500 1 936 1 700 73 180 64 260 

Kolej o 
prędkości 

pow. 160 
km/godz. 

0 350 - 350 - 3 990 - 

 
Możliwości wydobywcze krajowych zakładów górniczych są w 

stanie z łatwością zaspokoić zapotrzebowanie inwestycji drogowych. 

Natomiast z uwagi na lokalne znaczenie kruszyw pochodzących z lubelskich 

złóż, należy przygotować sieć infrastrukturalną regionu na odbiór materiału 

z innych regionów Polski. 
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e) Planowane inwestycje w krajowej sieci transportowej 

W tabeli (Tabela 84) podano długości odcinków dróg krajowych 

planowanych do budowy w poszczególnych województwach. Długości 

odcinków oszacowano na podstawie ogólnie dostępnych informacji 

podanych na portalach informacyjnych poszczególnych instytucji 

odpowiedzialnych za budowę dróg. Łączne zestawienie zapotrzebowania w 

poszczególnych województwach przedstawiono tabelarycznie oraz 

graficznie. 
Zapotrzebowanie na kruszywo przedstawiono osobno dla warstwy 

ścieralnej oraz warstw pozostałych. Dla dróg o dużym obciążeniu (drogi 

krajowe), kruszywo wykorzystywane w masach bitumicznych warstwy 
ścieralnej musi spełniać najwyższe wymagania i odpowiadać warunkom 

podanym przez projektanta w szczegółowej specyfikacji technicznej, 
sporządzanej dla danego odcinka. 

Z porównania wielkości wydobycia surowców do produkcji kruszyw 

(do zapotrzebowania w poszczególnych województwach), można 

wnioskować jaki kierunek przewozu będzie dominował.  

 
Rysunek 113. Struktura wydobycia surowców do produkcji kruszyw w Polsce w 
ujęciu procentowym 



 

Tabela 84. Inwestycje drogowe w poszczególnych województwach 

Województ

wo dolnośląskie kujawsko-
pomorskie lubelskie lubuskie łódzkie małopolskie mazowieckie opolskie podkarpackie 

klasa drogi 
planowanej 

– łączny 

kilometraż 

A - A w realiz. A 60 A 70 
(1 pas) A 104 A - A 100 A - A - 

S 196 S 304 S 445,2 S 143,5 S 50 S 73,7 S 597 S 33 S 229 

GP - GP - GP 6,7 GP - GP - GP - GP - GP 45 GP - 

poszczegól

ne 
inwestycje i 
ich długość 

S3 148 S5 130 A2 60 A18 70,7 S14 26 S7 73,7 S7 212 DK 42 
(kl. S) 10 S74 72 

S5 48 S10 174 S12 87,7 S3 143,5 A1 40   S12 106 DK 11 
(kl. S) 23 S19 157 

    S17 157,4   S8    S10 73 DK 46 31   

    S19 200,1   A1 64   S8 87 DK 40 14   

            S17 79     

            A2 100     

            S19 40     
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Tabela c.d. 84. Inwestycje drogowe w poszczególnych województwach 

Województwo podlaskie pomorskie śląskie świętokrzyskie warmińsko-
mazurskie wielkopolskie zachodniopom

orskie 

klasa drogi 
planowanej – 

łączny 

kilometraż 

A - A - A 74 A - A - A - A - 

S 390 S 176 S 46 S 177,7 S 122 S 96 S 479 

GP 56,5 GP - GP 13 GP 49,5 GP - GP - GP - 

poszczególne 

inwestycje i 
ich długość 

S19 
203 kl. S, 
35,5 kl. 

GP 
S6 136 A1 74 S74 132,4 S7 40 S5 96 S6 201 

S8 45 S7 40 S1 
46 kl. S,  

13 kl. 
GP 

S7 41 S51 12   S11 83 

S61 142 kl. S, 
21 kl. GP     

lokalne 
(obwo-
dnice) 

53,8 S61 70   S3 58 

            S10 137 

 
 

203 
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Tabela 85. Zestawienie planowanych drogowych inwestycji krajowych oraz 
szacunkowe zapotrzebowanie na kruszywo z podziałem na warstwy drogi 

Województwo Drogi krajowe planowane  
[km] 

Zapotrzebowanie na kruszywo 
dla poszczególnych warstw 

[tys. ton] 

 A S GP ścieralna pozostałe 

Polska 338 3 552 171 12 095 137 557 

dolnośląskie 0 196 0 592 6 825 

kujawsko-pomorskie 0 304 0 918 10 585 

lubelskie 60 445 7 1 554 16 436 

lubuskie 0 144 0 433 4 997 

łódzkie 104 50 0 497 5 723 

małopolskie 0 74 0 223 2 566 

mazowieckie 100 597 0 2 136 24 617 

opolskie 0 33 45 164 1 779 

podkarpackie 0 229 0 692 7 974 

podlaskie 0 390 57 1 258 14 370 

pomorskie 0 176 0 532 6 128 

śląskie 74 40 13 386 4 408 

świętokrzyskie 0 178 50 607 6 880 

warmińsko-mazurskie 0 122 0 368 4 248 

wielkopolskie 0 96 0 290 3 343 

zachodniopomorskie 0 479 0 1447 16 679 
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Tabela 86. Zapotrzebowanie na kruszywo krajowych inwestycji drogowych w 
odniesieniu do wydobycia w województwach 

Województwo 

Wydobycie 
surowców 

do produkcji 
kruszyw 

2011 

W 
odniesie-

niu do 
wydobycia 
krajowego 

Zasoby 
geologiczne 
surowców 

do produkcji 
kruszyw 
(z KN) 
2011 

W 
odniesie-

niu do 
zasobów 

złóż 
krajowych 

Szacunkowe 
zapotrzebowan
ia krajowych 

inwestycji 
drogowych 

W 
odnie-
sieniu 

do 
zapotrze
bowania 
krajowe

go 

N
ad

w
y
żk

a/
 

de
fic

yt
 

tys. ton % tys. ton % tys. ton % % 
Polska – 
łącznie 

kruszywa 
120 315 - 29 076 285 - 149 652 - - 

dolnośląskie 39 363 33 6 214 840 21 7 417 5 431 
kujawsko-
pomorskie 7 083 6 981 851 3 11 503 8 -38 

lubelskie 27 0 3 220 500 11 17 989 12 -100 

lubuskie 0 0 0 0 5 430 4 -100 

łódzkie 4 152 3 2 630 535 9 6 220 4 -33 

małopolskie 11 383 9 1 770 051 6 2 789 2 308 

mazowieckie 126 0 1 599 283 6 26 752 18 -100 

opolskie 11 375 9 1 545 871 5 1 942 1 486 

podkarpackie 2 358 2 1 333 522 5 8 665 6 -73 

podlaskie 0 0 244 0 15 628 10 -100 

pomorskie 0 0 134 0 6 660 4 -100 

śląskie 6 527 5 1 341 720 5 4 794 3 36 

świętokrzyskie 37 922 32 7 797 375 27 7 487 5 407 
warmińsko-
mazurskie 0 0 0 0 4 616 3 -100 

wielkopolskie 0 0 0 0 3 633 2 -100 
zachodniopom

orskie 0 0 168 247 1 18 125 12 -100 
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Rysunek 114. Struktura zapotrzebowania na kruszywo krajowych inwestycji 
drogowych 

Kolumna „nadwyżka/deficyt” w tabeli 86 obrazuje, które 

województwa mają potencjał na zapewnienie własnego zpotrzebowania na 

kruszywa i w jakim procencie (wartości dodatnie). Wartości powyżej 100% 

pokazują możliwości zbytu do regionów o niedostatecznej produkcji 

kruszyw. Województwo lubelskie będzie zmuszone dostarczać całość 

kruszyw z regionów o nadwyżce produkcyjnej, tj. głównie z województwa 

świętokrzyskiego, ale także z Dolnego Śląska, województwa małopolskiego 
lub opolskiego (kruszywa z surowców pochodzenia wulkanicznego).  

2.2. Zapotrzebowanie na kruszywo dla inwestycji w sieci dróg 
powiatowych i gminnych 

W pracy [49] oszacowano, że krajowe zużycie kruszyw łamanych w 

inwestycjach sieci dróg powiatowych i gminnych osiągnie poziom: 
 w scenariuszu dynamicznego rozwoju: 149,1 mln ton w 

latach 2012-2015 i 221,1 mln ton w latach 2015-2020; 
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 w scenariuszu umiarkowanego rozwoju: 99,0 mln ton w 
latach 2012-2015 i 110,5 mln ton w latach 2015-2020; 

 w scenariuszu spowolnienia gospodarczego: 71,1 mln ton w 
latach 2012-2015 i 55,3 mln ton w latach 2015-2020. 

W oparciu o „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – 
Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”, oszacowano jaki procent 
krajowych środków będzie kierowany do województw na realizację 

przebudowy, budowy lub remontów dróg powiatowych i gminnych. 
Program przewiduje udzielanie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji 

celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w tym kierunku, a 

udział poszczególnych województw jest określany na podstawie wielu 

wskaźników, w tym gęstości dróg i poziomu zaludnienia. 

Tabela 87. Perspektywiczne zapotrzebowanie na kruszywo łamane do realizacji 

inwestycji w sieci dróg powiatowych i gminnych [49, 34], scenariusz umiarkowany. 

Województwo 
Prognozowane zapotrzebowanie na kruszywa dla inwestycji dróg 

powiatowych i gminnych  
% 2012-2015 [mln ton] 2016-2020 [mln ton] 

dolnośląskie 6 5,9 6,6 
kujawsko-pomorskie 6 5,9 6,6 

lubelskie 8 7,9 8,8 
lubuskie 4 4,0 4,4 
łódzkie 6 5,9 6,6 

małopolskie 7 6,9 7,7 
mazowieckie 10 9,9 11,1 

opolskie 4 4,0 4,4 
podkarpackie 6 5,9 6,6 

podlaskie 6 5,9 6,6 
pomorskie 5 5,0 5,5 

śląskie 7 6,9 7,7 
świętokrzyskie 5 5,0 5,5 

warmińsko-mazurskie 6 5,9 6,6 
wielkopolskie 8 7,9 8,8 

zachodniopomorskie 6 5,9 6,6 
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Rysunek 115. Struktura geograficzna dofinansowania do inwestycji drogowych 
powiatowych i gminnych w ujęciu procentowym 

Największe zapotrzebowanie na kruszywo do budowy dróg 

powiatowych i gminnych wykazuje województwo mazowieckie. 
Województwo lubelskie pochłonie prawdopodobnie 8% wielkości 

krajowego zapotrzebowania na ten cel. Z powodu nikłej wielkości 

wydobycia surowców skalnych w regionie, większość kruszyw powinna być 

sprowadzana z regionu świętokrzyskiego. Tym bardziej, że drogi powiatowe 

i gminne są trasami o wymaganej niższej kategorii obciążenia ruchem. W 

takim przypadku zalecenia projektanta, co do własności kruszyw, są mniej 

restrykcyjne niż dla dróg kategorii KR6 czy KR5. 

2.3. Zapotrzebowanie na kruszywo kolejowe 

W pracy [49] poddano analizie, skierowany do konsultacji 
społecznych w styczniu 2013 r., krajowy program w zakresie modernizacji 
i rozwoju linii kolejowych pt. "Wieloletni Program Inwestycji Kolejowych 
do roku 2015”. Obliczono, że długość torów stacyjnych i szlakowych 

objętych budową, modernizacją lub odtworzeniem będzie wynosić 4 954 km 
w latach 2011-2015. Dla tej długości torów poddanych budowie lub 
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modernizacji w pracy [49] prognozowano zużycie kruszyw dla trzech 

scenariuszy rozwoju krajowej sieci kolejowej. W przypadku dynamicznego 
rozwoju szacuje się wykorzystanie około 24 mln ton kruszyw w latach 

2012-2015 oraz 50 mln ton kruszyw w latach 2016-2020 (a więc 

średniorocznie odpowiednio: 6,0 i 10,0 mln ton). W scenariuszu 

umiarkowanym zużycie kruszywa łamanego będzie utrzymywać się na tym 

samym lub zbliżonym poziomie – ok. 6 mln ton rocznie do 2020 r. 
Scenariusz spowolnienia gospodarczego zakłada zmniejszenie 

wykorzystania kruszywa do około 27 mln ton w latach 2012-2020 
(średniorocznie 3 mln ton). 

Na tej podstawie, oraz uwzględniając szczegółowy wykaz zadań 

przyjętych do realizacji planowanych w "Wieloletnim Programie Inwestycji 

Kolejowych do roku 2015” w pracy [49] obliczono ilość kruszyw łamanych 

niezbędną do realizacji inwestycji w poszczególnych województwach. 

Poniżej przytoczona z [49] tabela (Tabela 88) i mapa struktury 
geograficznej, odpowiada umiarkowanemu scenariuszowi rozwoju sieci 
kolejowej. 

Tabela 88. Perspektywiczne zapotrzebowanie na kruszywo łamane (w mln ton) do 

realizacji liniowych inwestycji kolejowych w latach 2012-2015 [49] 

Województwo Zapotrzebowanie na kruszywo 
łamane [mln ton] 

dolnośląskie 1,5 
kujawsko-pomorskie 1,8 

lubelskie 0,7 
lubuskie 0,9 
łódzkie 1,7 

małopolskie 1,3 
mazowieckie 3,4 

opolskie 1,2 
podkarpackie 1,3 

podlaskie 0,0 
pomorskie 2,0 

śląskie 4,2 
świętokrzyskie 1,3 

warmińsko-mazurskie 0,8 
wielkopolskie 0,8 

zachodniopomorskie 0,8 
POLSKA 23,6 
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Rysunek 116. Rozkład geograficzny zapotrzebowania na kruszywo łamane do 

realizacji liniowych inwestycji kolejowych w latach 2012-2015 [49]  

Największą chłonność kruszyw kolejowych wykazuje województwo 

mazowieckie i śląskie. Województwo lubelskie wykazuje zapotrzebowanie 
na kruszywo dla budowy i modernizacji kolei rzędu 5% w skali kraju. 

Najbardziej znaczącymi inwestycjami (również pod względem finansowym) 

wydają się być planowane roboty modernizacyjne na linii nr 2 (E 20) relacji 
Warszawa - Terespol. Zakres robót obejmuje głównie dostosowanie 

torowiska do prędkości pociągów w ruchu pasażerskim do 160 km/godz., a 
w ruchu towarowym do 120 km/godz. oraz zwiększenia dopuszczalnego 
nacisku 221 kN/oś. 

W tabeli (Tabela 88) i na mapie (Rysunek 116) nie została 

uwzględniona planowana budowa Kolei Dużych Prędkości, tzw. linia „Y” 
(połączenie Warszawy przez Łódź z Poznaniem i Wrocławiem). Według 

projektu rozporządzenia Komisji Europejskiej linia „Y” ma być traktowana 

jako priorytet rozwojowy sieci TEN-T dla Europy. Jednak jej budowa 
zostaje odsuwana w czasie i aktualne plany mówią o rozpoczęciu budowy po 

roku 2020.  

2.4. Zapotrzebowanie na kruszywo dla budownictwa 
kubaturowego 

Procentową strukturę zapotrzebowania budownictwa w 

województwach określono na podstawie rocznych raportów Głównego 

Urzędu Nadzoru Budowlanego. Analizie poddano liczbę wydanych decyzji o 

pozwoleniu na budowę obiektów budowlanych budownictwa ogólnego 

(budynki: mieszkalne, przemysłowe, użyteczności publicznej, gospodarcze, 
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przemysłowe i magazynowe). W tabeli 89 przedstawiono wskaźnik 

procentowy z roku 2005 i 2012. Rozkład procentowy jest podobny dla 

wszystkich lat – wartości procentowe ulegają nieznacznym wahaniom, przy 
zachowaniu jednakowej kolejności województw w strukturze ilości 

inwestycji. Pozwala to na przypuszczenie, że w kolejnych latach struktura ta 

zostanie zachowana. 
Z rozwojem budownictwa ogólnego ściśle powiązany jest wskaźnik 

zużycia cementów oraz wskaźnik produkcji budowlano-montażowej. Na tej 
podstawie w pracy [49] oszacowano krajowe zużycie kruszyw łamanych do 

produkcji betonów: 
 w scenariuszu dynamicznego rozwoju: 11,8 mln ton w 2015 

r. i 12,3 mln ton w 2020 r.; 
 w scenariuszu umiarkowanego rozwoju: 11,0 mln ton w 

2015 r. i 11,4 mln ton w 2020 r.; 
 w scenariuszu spowolnienia gospodarczego: 10,2 mln ton w 

2015 r. i 10,6 mln ton w 2020 r. 
Na podstawie tej prognozy oraz na podstawie procentowego 

rozkładu inwestycji budownictwa ogólnego, można szacować 

zapotrzebowanie na kruszywo dla budownictwa kubaturowego w 
poszczególnych województwach. W tabeli przedstawiono prognozę dla 

wariantu umiarkowanego rozwoju kraju. Dane zobrazowano na 
schematycznej mapie Polski (Rysunek 117). 

Tabela 89. Prognozowane roczne zapotrzebowanie na kruszywo dla budownictwa 
kubaturowego 

Województwo 
Prognozowane zapotrzebowanie na kruszywa do betonów w poszczególnych 

województwach dla umiarkowanego scenariusza rozwoju kraju 
2005 [%] 2012 [%] 2015 [mln ton] 2020 [mln ton] 

dolnośląskie 6 7 0,6 0,6 
kujawsko-pomorskie 5 8 0,7 0,7 

lubelskie 6 5 0,7 0,7 
lubuskie 2 3 0,2 0,2 
łódzkie 7 7 0,9 0,9 

małopolskie 9 9 1,0 1,0 
mazowieckie 18 15 1,5 1,6 

opolskie 2 2 0,2 0,2 
podkarpackie 6 5 0,8 0,8 

podlaskie 3 3 0,3 0,3 
pomorskie 5 6 0,6 0,6 

śląskie 9 9 1,0 1,0 
świętokrzyskie 3 3 0,4 0,5 

warmińsko-mazurskie 3 4 0,4 0,5 
wielkopolskie 12 12 1,4 1,5 
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Województwo 
Prognozowane zapotrzebowanie na kruszywa do betonów w poszczególnych 

województwach dla umiarkowanego scenariusza rozwoju kraju 
2005 [%] 2012 [%] 2015 [mln ton] 2020 [mln ton] 

zachodniopomorskie 3 4 3 0,3 

 
Rysunek 117. Struktura inwestycji budowlanych w poszczególnych województwach 

Polski w ujęciu procentowym 

Największą chłonność kruszyw do celów budownictwa ogólnego 

wykazuje region mazowiecki oraz wielkopolski. Województwo lubelskie z 

ilością inwestycji rzędu 6% znajduje się w średniej krajowej. Rozkład 

geograficzny ilości inwestycji budowlanych w kraju jest o tyle znaczący dla 

lubelskiej gospodarki, że województwa o dużej dynamice w tej dziedzinie 
mogą stanowić rynek zbytu dla lubelskich zakładów produkcji materiałów 

budowlanych (Długi Kąt, Bełżec, Megola, Niemce, Cekobud, Markowicze, 
Puławy i wiele innych).  

2.5. Prognozowana produkcja cementu 

Z uwagi na znaczące miejsce przemysłu cementowego w 

województwie lubelskim (wielkość wydobycia wapieni i margli dla 
przemysłu cementowego jest na poziomie blisko 25% wydobycia w 
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regionie), celowe wydaje się przytoczenie analiz przeprowadzonych w pracy 
[49], dotyczących prognozowanej produkcji cementu. Przyjęto trzy 

scenariusze rozwoju budownictwa do roku 2020: dynamiczny, umiarkowany 
i spowolnienia gospodarczego. 

Tabela 90. Prognozowana produkcja cementu w zależności od scenariusza (mln ton) 
[49]  

Scenariusz 20121 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Scenariusz dynamicznego 

rozwoju 15,70 15,51 15,74 16,82 17,23 17,36 17,39 17,46 17,57 

Scenariusz umiarkowanego 
rozwoju 15,70 14,43 14,64 15,65 16,03 16,14 16,17 16,23 16,34 

Scenariusz spowolnienia 
gospodarczego 15,70 13,42 13,61 14,55 14,91 15,01 15,04 15,10 15,20 

 
Rysunek 118. Prognozowana produkcja cementu w zależności od scenariusza [49]  

Scenariusz dynamicznego i umiarkowanego rozwoju przewiduje 
wzrost produkcji cementu w roku 2020 w odniesieniu do roku 2012 i 2015. 
Jedynie scenariusz spowolnionego rozwoju przewiduje zachowanie 
wielkości produkcji cementu na tym samym poziomie co w roku 2012. W 
przeliczeniu na zużycie jednostkowe, scenariusz pesymistyczny przewiduje 
zużycie cementu równe 400 kg/osobę w roku 2020, co wobec około 420 

kg/osobę w 2010 r. i niemal 500 kg/osobę w rekordowym 2011 r. wydaje się 

wartością zaniżoną. Jednak w odniesieniu do poziomu jednostkowego 
zużycia cementu równego 300 kg/osobę w przykładowych krajach „starej” 

UE (Niemcy, Francja, W. Brytania, kraje skandynawskie) oraz do zużycia 

350-420 kg/osobę w krajach Europy Wschodniej, które dołączyły do UE w 

latach 2004-2007, wydaje się to przewidywaniem trafnym [49].  
Prognozowana produkcja cementu dla poszczególnych województw 

w odniesieniu do dynamiki rozwoju budownictwa zamieszczono w tabeli 
(Tabela 91). 
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Tabela 91. Prognozowane roczne zapotrzebowanie na cement w poszczególnych 

województwach Polski  

Województwo 

Prognozowane zapotrzebowanie na 
cement w poszczególnych 

województwach dla umiarkowanego 
scenariusza rozwoju kraju 

Produkcja 

2012 [%] 2020 [mln ton] 20 11 [mln ton] 
Polska - 16,34 18,5 

dolnośląskie 7 1,1 -  
kujawsko-pomorskie 8 1,3 5,0 

lubelskie 5 0,8 2,0 
lubuskie 3 0,5  - 
łódzkie 7 1,1 2,1 

małopolskie 9 1,5  - 
mazowieckie 15 2,5  - 

opolskie 2 0,3 3,3 
podkarpackie 5 0,8 - 

podlaskie 3 0,5  - 
pomorskie 6 1,0  - 

śląskie 9 1,5 0,5 
świętokrzyskie 3 0,5 5,6 

warmińsko-
mazurskie 4 0,7  - 

wielkopolskie 12 2,0  - 
zachodniopomorskie 4 0,7  - 

 
Lubelskie zasoby wapieni i margli do produkcji cementu stanowią 

około 27% zasobów krajowych kopaliny. Wielkość zasobów geologicznych 

jest największa w kraju i sięga 3,5 mld ton. Zasoby te stanowią 72% 
zasobów całkowitych w rozpatrywanym województwie. Eksploatowane są 

jedynie dwa złoża. Wystarczalność złóż Rejowiec i Chełm, obliczona w 

oparciu o wielkość wydobycia z roku 2011 oraz o wielkość zasobów 

przemysłowych, wynosi odpowiednio 19 i 67 lat. Biorąc pod uwagę zasoby 

geologiczne, wystarczalność wzrasta do 180 i 74 lat. Trzy spośród 

największych złóż nieeksploatowanych (powyżej 200 mln ton) są 

zlokalizowane w odległości do 20 km od istniejących cementowni, co 

zwiększa ich atrakcyjność. Złoże Żurawce, największe ze złóż województwa 
(zasoby geologicze równe 1,2 mld ton), zlokalizowane jest na południu 

regionu, blisko granicy z województwem podkarpackim. Złoża te stanowią 

wielki potencjał gospodarczy regionu. Na rysunku (Rysunek 119) 
schematycznie pokazano strukturę geograficzną wydobycia margli i wapieni 

do produkcji cementu w Polsce wraz z liczbą złóż eksploatowanych na 

potrzeby cementowni. Wraz z mapą dynamiki rozwoju budownictwa w 
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poszczególnych województwach (Rysunek 117), można przyjąć żę 

najbardziej chłonny będzie region mazowiecki. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rysunek 119. Rozkład geograficzny wielkości zasobów i wydobycia wapieni i 
margli do produkcji cementu w Polsce wraz z liczbą złóż stanowiących bazę 

zasobową dla cementowni  

Lubelszczyzna, jako jedno z sześciu województw w Polsce, posiada 
eksploatowane i użytkowane zgodnie z przeznaczeniem złoża wapieni i 
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margli do produkcji cementu. Wielkość produkcji cementu w roku 2011 w 

wojwództwie można szacować na 2 mln ton. Pozostałe regiony, w tym 
geograficznie bliskie województwo podkarpackie, podlaskie, mazowieckie 
oraz warmińsko-mazurskie, nie wykazują wydobycia kopaliny. Z uwagi na 
wykazany dynamiczny rozwój budownictwa kubaturowego w województwie 

mazowieckim, bliskość geograficzną oraz korzystne połączenie kolejowe i 

drogowe, można prognozować, że region ten będzie największym odbiorcą 

nadwyżek cementu z regionu lubelskiego. Wielkość zasobów oraz 

lokalizacja geograficzna województwa lubelskiego stwarzają dogodne 
warunki dla rozwoju gospodarki w oparciu o przemysł cementowy, pod 
warunkiem stworzenia konkurencyjnej sieci transportowej dla wywozu 
produktów w kierunkach strategicznych.  

Barierą dla wzrostu dynamiki mogą być narzucone przez UE limity 
emisji CO2. Ustalony decyzją Komisji Europejskiej z dnia 26 marca 2013 r. 
roczny limit emisji CO2 na lata 2013–2020 dla Polski (zgodnie z decyzją 

Parlamentu Europejskiego i Rady nr 406/2009/WE, notyfikowaną jako 

dokument nr C(2013) 1708) sięga około 200 mln ton. Limit dla Francji 
wynosi około 400 mln ton, dla Niemiec blisko 500 mln ton w roku 2013. 

Średnia emisja CO2 sięga 0,75-0,85 ton na 1 tonę produktu. 
Pozostałe jednostki przekraczające dopuszczalny limit emisyjny, producent 
cementu jest zobowiązany dofinansować, co ma odbicie w cenie produktu 
i stawia w korzystniejszej sytuacji cementownie z krajów, których nie 

obowiązuje Europejski System Handlu Emisjami. Jednak w kwietniu 2013 r. 
obniżono cenę jednej jednostki emisyjnej do 2,63 euro za pozwolenie 
uprawniające do emisji jednej tony CO2. W 2011 r. emisja tej samej 
wielkości dwutlenku węgla ustalona była na poziomie 20 euro. Spadek ceny 
za pozwolenie na emisję CO2 spowodowany jest chęcią zwiększenia 

dynamiki rozwoju gospodarczego, z czego skorzystają również 

przedsiębiorcy województwa lubelskiego. 
 

VI. DOSKONALENIE LOGISTYKI TRANSPORTU 

1. Zapewnienie drożności sieci przesyłowej z kierunków strategicznych 

Poniżej przedstawiono strukturę wydobycia surowców do produkcji 

kruszyw oraz surowców do produkcji cementu, która w połączeniu z 

prognozowanym zapotrzebowaniem, przedstawionym w poprzednich 
rozdziałach, pozwoliła na ustalenie głównych kierunków transportu. 
Ponieważ lubelskie kopalnie surowców do produkcji kruszyw mają jedynie 

znaczenie lokalne, kruszywa będą sprowadzane do województwa 
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lubelskiego (Rysunek 120). W zależności od szczegółowej specyfikacji 
technicznej, sporządzanej dla danej inwestycji, będą to kierunki: 
 kruszywa z surowców pochodzenia osadowego z województwa 

świętokrzyskiego, 
 kruszywa z surowców pochodzenia magmowego z województwa 

dolnośląskiego, małopolskiego, opolskiego. 
Pod tym względem szczególnej uwagi wymagają trasy przesyłowe 

relacji (w nawiasach umieszczono numer drogi): 
 z kierunku woj. świętokrzyskiego: 

Kielce Kraśnik (74) - Janów Lub. (19) – Zamość (74), 
Kielce Kraśnik (74) - Lublin (19). 

 z kierunku woj. dolnośląskiego: 
Lubań (A4) - Wrocław Kępno Piotrków Tr. (8) - Opoczno Radom 

Puławy Lublin (12), 
Lubań Rzeszów (A4) - Nisko Janów Lubelski (19) - Zamość (74) - 

Lublin (17) 
 z kierunku woj. opolskiego: 

Opole Kluczbork (45) - Wieluń (42) - Piotrków Tr. (8) - Opoczno 
Radom Puławy Lublin (12), 

Opole Rzeszów (A4) - Nisko Janów Lubelski (19) - Zamość (74) - 
Lublin (17) 
 z kierunku woj. małopolskiego: 

Kraków Rzeszów (A4) - Nisko Janów Lubelski (19) - Zamość (74) - 
Lublin (17). 
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Rysunek 120. Kierunki transportu surowców do produkcji kruszyw do województwa 

lubelskiego 

Na podstawie analizy wielkości produkcji cementu, w nawiązaniu do 
dynamiki rozwoju budownictwa, ustalono kierunki transportu cementu z 
regionu lubelskiego głównie do województwa mazowieckiego, podlaskiego, 
warmińsko-mazurskiego oraz podkarpackiego. Szczególnej uwagi wymagają 

zatem trasy przesyłowe relacji (w nawiasach umieszczono numer drogi): 
 w kierunku woj. podlaskiego: 

Rejowiec Chełm Biała Podlaska (812) - Sarnaki (811) – 
Białystok (19), 
 w kierunku woj. mazowieckiego i warmińsko-mazurskiego: 

Chełm Rejowiec Piaski (12) - Lublin Wesoła (17) - Warszawa (2) - 
Olsztyn (7), 
 w kierunku woj. podkarpackiego: 

Chełm Rejowiec Krasnystaw (812) - Wysokie (842) - Frampol 
Janów Lub. (74) - Rzeszów (19). 
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Rysunek 121. Kierunki transportu cementu z województwa lubelskiego 

2. Transport intermodalny, multimodalny, kombinowany 

Poszukiwanie mniej kosztownych oraz proekologicznych rozwiązań 

w dziedzinie transportu doprowadziło do idei wykluczenia z łańcucha 

transportowego fazy przeładunku.  
Według pracy [40] za transport intermodalny uważa się przewóz 

towarów w jednej jednostce ładunkowej (np. kontenerze) przy użyciu 

następujących po sobie, co najmniej dwóch, gałęzi transportu (definicja 

podana przez Europejską Komisję Gospodarczą, Europejską Konferencję 

Ministrów Transportu oraz Komisję Europejską). Ponadto, aby móc mówić o 

transporcie intermodalnym musi również występować jedna umowa 

przewozu, a za przebieg dostawy towaru odpowiedzialny musi być jeden 

wykonawca. Warunkiem funkcjonowania przewozu intermodalnego jest 
ponadto dyskretyzacja ładunku, co oznacza, że manipulacjom 

przeładunkowym podlega jedynie cała jednostka ładunkowa [40]. 
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Rysunek 122. Kontenerowy transport kruszyw  

W Europie średni poziom udziału transportu intermodalnego wynosi 

17,3%, przy czym liderem są Włochy, gdzie transport intermodalny stanowi 
35,8% wszystkich przewozów, Holandia (33,7%), Hiszpania (33,5%), Belgia 

(32,2%). W Polsce, mimo funkcjonowania 26 terminali kontenerowych, 
udział ten wynosi 4% z perspektywą wzrostu do 10% w 2020 roku (przy 
wzroście liczby terminali do 40). 

Dzięki mniejszej ingerencji transportu intermodalnego w 

środowisko, inwestycje w rozbudowę sieci połączeń intermodalnych są 

wspierane przez UE, np. Program Infrastruktura i Środowisko – Działanie 

7.4 pt. „Rozwój transportu intermodalnego”, Program Marco Polo II, jak 
również przez zapisy w krajowych dokumentach strategicznych, np. 

Strategia Rozwoju Transportu do roku 2020.  
W 2011 roku przewozy intermodalne realizowało w Polsce siedmiu 

licencjonowanych przewoźników kolejowych: PKP Cargo, PKP LHS, Lotos 
Kolej, DB Schenker Rail Polska, CTL Express, CTL Logistics i STK 
Wrocław. Opłacalność przewozów koleją kontenerów wzrasta wraz z 

odległością ich przewozu. W 2011 roku średnia odległość na jaką 

transportowano kontener na terytorium Polski wyniosła średnio 

415 kilometrów. 
Przewozy intermodalne, poprzez wykluczenie fazy przeładunku, to 

optymalne (z kosztowego i czasowego punktu widzenia) wykorzystanie 
minimum dwóch środków transportu. Z założenia transport intermodalny na 

odległościach powyżej 300 km powinien trwać nieco dłużej niż bezpośredni 

przewóz drogowy, ale powinien być w stosunku do niego konkurencyjny 
cenowo. Na przeszkodzie stoją tu: droga i nieefektywna infrastruktura 
kolejowa, brak nowoczesnej infrastruktury terminalowej, brak spójnych 
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uregulowań prawnych oraz niewspółmiernie wysokie opłaty za użytkowanie 

sieci kolejowej.  

Tabela 92. Udział wybranych terminali kontenerowych w przewozach kolejowych, 
stan na 2011 r. [41]  

Nazwa i miejsce położenia punktu Średnia miesięczna 

wielkość TEU 

Udział w kolejowych 

przewozach intermodalnych 
[%] 

Balticon 506 1,21 
Brzeg Dolny 1 506 3,6 

Gądki 2 320 5,55 
Gdańsk Port Północny 2 981 7,13 

Gdańsk Port Północny DCT 1 255 3 
Gdynia Port 6 943 16,62 

Gdynia Port BCT 2 322 5,56 
Gliwice B Kontenerowa 3 158 7,56 

Gliwice Terminal 1 008 2,41 
Kąty Wrocławskie 644 1,54 

Kobylnica 785 1,88 
Kutno Terminal 3 479 8,33 
Łódź Olechów 705 1,69 
Małaszewicze 2 659 6,36 

Mława 504 1,21 
Pruszków 1 448 3,47 

Sławków LHS 930 2,23 
Sławków Euroterminal 2 115 5,06 
Sosnowiec Południowy 238 0,57 
Szczecin Port Centralny 682 1,63 

Warszawa Praga 1 373 3,29 
Włocławek Brzezie 522 1,25 
Wrocław Główny 1 211 2,9 

 
Analiza [41] wskazuje szereg przeszkód w rozwoju w Polsce 

transportu kontenerowego, które można również odnieść do barier wzrostu 

masy przewożonej transportem kolejowym w ogóle. Wybrano tylko kilka z 

przytoczonych czynników hamujących wzrost konkurencyjności transportu 

intermodalnego. 
Do największych barier rozwoju rynku przewozów intermodalnych 

oraz wzrostu udziału w segmencie przewozów kolejowych w Polsce należy 

zaliczyć: 
wysokie stawki dostępu do infrastruktury kolejowej, które 

wyniosły w 2011 roku około 17 zł netto za jeden pociągokilometr, 

nieproporcjonalne do transportu samochodowego (w przeliczeniu na jeden 
przetransportowany kontener, koszt dostępu do infrastruktury kolejowej 

nawet 4-krotnie wyższy niż w transporcie drogowym), 



 

222 

niską jakość liniowej infrastruktury kolejowej, w tym: niską 

średnią prędkość handlową (w 2011 roku dla pociągów intermodalnych 

wynosiła około 35 km/godz.), ograniczenia prędkości, ograniczenia 

nacisków oraz zamknięcia torowe, co wpływa na stosunkowo niski poziom 
punktualności przewozów oraz czas dostawy przesyłek do odbiorców, 

utrudnienia związane z pracami modernizacyjnymi w 
infrastrukturze kolejowej, w tym brak konsultacji prowadzonych prac z 
potrzebami przewoźników oraz brak szczegółowych harmonogramów 

remontów, 
brak odpowiedzialności zarządcy infrastruktury za powstałe 

opóźnienia w przewozach intermodalnych, 
utrudniony dostęp do części terminali kontenerowych, w tym na 

wschodnich przejściach granicznych, 
małą liczbę centrów logistycznych i dystrybucji powodującą 

rozproszenie potoków przewozów towarów, 
brak specjalistycznego taboru służącego do transportu kontenerów, 

jednostek transportowych oraz pojazdów samochodowych, 
niski poziom inwestycji taborowych (proces wymiany taboru 

kolejowego w dalszym ciągu przebiega bardzo powoli, co w konsekwencji 

nie wpływa znacząco na poszerzenie oferty przewozowej, obecnie średni 

wiek platform wynosi około 24 lata), 
dysproporcje w finansowaniu inwestycji infrastrukturalnych 

transportu kolejowego i drogowego, co wpływa na niski poziom 

konkurencyjności kolei. 

3. Jakość transportu kolejowego 

Według pracy [41] stan infrastruktury oraz niski poziom prędkości w 

towarowym transporcie kolejowym, przekłada się bezpośrednio na czasy 

przejazdów pociągów intermodalnych (jak również tradycyjnych przewozów 

towarowych), co generuje wzrost kosztów funkcjonowania spółek 

przewozowych i spadek konkurencyjności wobec transportu drogowego. 

Konsekwencją takiego stanu rzeczy jest często odejście pozyskanych 
klientów z powrotem do transportu samochodowego, nawet przy dalekich 
trasach dowozu. 

Według informacji podanych przez Urząd Transportu Kolejowego 
za 2012 r., pociągi towarowe osiągały średnią prędkość przewozu 25-26 
km/godz., co według zarządcy torowisk - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - 
wynika z niezbędnych remontów prowadzonych na trasach przewozów. 

Średnia prędkość przewozów towarowych sukcesywnie spada – w roku 2012 
była o 2% niższa w odniesieniu do roku 2010 i o 8% niższa w odniesieniu do 
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roku 2009. Dla porównania średnia prędkość przewozów towarowych w UE 
wynosi 50 km/godz., a w Niemczech średnia prędkość przekracza 

60-70 km/godz. 
Według informacji podanych przez Urząd Transportu Kolejowego 

średnie opóźnienie przewozów towarowych w ruchu krajowym w 
pierwszym kwartale 2012 r. wynosiło 283 min., w czwartym kwartale 

376 min. Natomiast poziom punktualności przewozów towarowych w ruchu 
krajowym w pierwszym kwartale 2012 r. wynosił 50%, w czwartym 
kwartale 43%, co oznacza, że ponad połowa pociągów uruchomionych przez 

przewoźników nie dotarła punktualnie do stacji docelowej. Największy 

odsetek stanowiły pociągi opóźnione powyżej 2 godzin (60,9%). Pociągi 

opóźnione do 30 minut stanowiły 13% (9,1 tys.), od 30 do 60 minut - 9,9% 
(6,9 tys.) oraz od 1 do 2 godzin - 16,2% (11,4 tys.). 

Należy podwyższać jakość przewozów kolejowych przy 

jednoczesnym zwiększaniu ich konkurencyjności cenowej w odniesieniu do 
transportu samochodowego. 
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VII. ZAPEWNIENIE OCHRONY WAŻNYCH ZŁÓŻ 
NIEZAGOSPODAROWANYCH I OBSZARÓW 
PERSPEKTYWICZNYCH W ODNIESIENIU DO 
STRATEGII ROZWOJU KRAJU I REGIONU 

Od najdawniejszych czasów dostęp do złóż i ich eksploatacja 

górnicza, stanowiły podstawowe czynniki rozwoju kultur i cywilizacji. 

Wpływały także stymulująco na wzrost i rozwój społeczny oraz gospodarczy 

państw. Eksploatacja złóż surowców mineralnych i energetycznych była 

elementem wpływającym na postęp techniczny i rozwój technologii. Także 

w obecnych czasach łatwo zauważyć ścisły związek między dostępem do 

złóż, a koncentracją przemysłu czy szlaków komunikacyjnych, rozbudową 
osiedli oraz zakładów przemysłowych, przetwórczych czy wytwórczych. 

W początkowych okresach wydobywano krzemień, glinę na wyroby 

ceramiczne i budulec, wykorzystywano kamienie i kruszywa. Wraz z 
rozwojem i postępem eksploatacji rozwijano metody i technologie 

wydobycia. Pozyskiwanie kamieni budowlanych oraz surowców 

ceramicznych i chemicznych miało początkowo charakter zbliżony bardziej 

do robót ziemnych niż do właściwej sztuki górniczej. Górnictwo kamienia 

powstało wraz z zapoczątkowaniem budownictwa kamiennego. Wzrost 

znaczenia wydobycia kamienia nastąpił w XVI-XVII w. w wyniku rozkwitu 
architektury, a zwłaszcza w XIX w. w związku z rozwojem miast i 

możliwościami transportu kolejowego. Górnictwo węgla kamiennego na 
tych terenach związane jest z okresem międzywojennym, w którym 
dokonano pierwszych odwiertów i badań złóż. Obecnie, na terenie 

województwa istnieje ok. 250 odkrywkowych zakładów górniczych, w tym 

kilka prowadzących eksploatację z wykorzystaniem środków strzałowych i 

nowoczesnych technologii wydobycia. Duże nadzieje wiązane są także z 
możliwościami pozyskiwania węgla kamiennego oraz gazu łupkowego. 

1. Ochrona złóż i zasobów w odniesieniu do Projektu Strategii 
Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 
(z perspektywą do 2030) 

Ochrona niezagospodarowanych złóż i obszarów perspektywicznych 

stanowi zachowanie potencjału do rozwoju regionu i dywersyfikacji 
przemysłowej. Pozwala również na późniejsze wydzielenie terenów do 

aktywizacji inwestycji i możliwość rozwoju danego obszaru. Ustanowienie 

warunków i przepisów zawarte m.in. w planach zagospodarowania 

przestrzennego i strategiach dla regionu, powinno z jednej strony stanowić 

zabezpieczenie możliwości rozwoju, a z drugiej ochronę wartości 
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Wszystkie te działania wiążą się z możliwością pozyskiwania 

surowców i rozwijania wydobycia kopalin. Dlatego też ochrona ważnych 

złóż powinna dotyczyć nie tylko zabezpieczenia kopalin pod względem 

możliwości ich przyszłego wykorzystania (surowce skalne, wody), ale także 

wykorzystania zasobów w sposób najbardziej racjonalny wraz z kopalinami 

towarzyszącymi.  
Optymalne prowadzenie wydobycia przy wykorzystaniu 

nowoczesnych, innowacyjnych technologii, pełne wyeksploatowanie złóż w 

ich granicach przemysłowych i ekonomicznych oraz pozyskiwanie z nich 

produktów wysokoprzetworzonych, pozwala na osiągniecie najlepszych i 

synergicznych efektów zarówno technologicznych, jak i ekonomicznych. 
Nie koliduje to z zachowaniem dóbr przyrodniczych i kulturalnych oraz 

nawiązuje do rozwoju infrastruktury miejscowej. 
Działania zabezpieczające dostęp do złóż muszą także uwzględniać 

wykorzystanie istniejącej przyległej infrastruktury i zasobów możliwych do 
wykorzystania w bliskim otoczeniu. Potencjał regionu wyznaczony pod 
kątem rozwijania i prowadzenia działalności górniczej oraz uwzględnienie 

tych działań w ramach celów i osi priorytetowych może stanowić i stanowi 
ważny czynnik działań i kryteriów najlepszego wykorzystania zasobów. 

Aktywizacja poszczególnych obszarów i wzrost konkurencyjności, 
połączone z nakładami na działalność innowacyjną, może przyczynić się do 

wzrostu wskaźników zrównoważonego rozwoju w województwie lubelskim. 

W szczególności dotyczy to małych i średnich przedsiębiorstw. 
Rozwijanie gospodarczej działalności przemysłowej i wydobywczej 

w rejonach zaliczanych do rolniczych, zwiększy ich siłę oddziaływania w 

regionie i spowoduje bardziej równomierną koncentrację zakładów i 

dostępność surowców na terenie całego województwa.  
Do podstawowych bogactw naturalnych województwa należą 

kopaliny skalne, pokłady węgla kamiennego, gazu łupkowego i zasoby wód 

podziemnych. Podstawowe znaczenie wśród surowców mineralnych 

posiadają bogate zasoby węgla kamiennego udokumentowane w Lubelskim 

Zagłębiu Węglowym. Stanowią one podstawę do rozwoju przemysłu 

górniczego w regionie (około 7,6% wydobycia krajowego). Z innych kopalin 
na uwagę zasługują zasoby gazu ziemnego, a także złoża wapieni 

wydobywane dla przemysłu cementowego w Chełmie i Rejowcu 

Fabrycznym. Szansą są także możliwości eksploatacji gazu łupkowego. 
Zasoby eksploatacyjne wód podziemnych województwa lubelskiego w roku 

2010 stanowiły ok. 6,9% zasobów w skali kraju. Na terenie województwa 

położone są dwa duże zbiorniki wód podziemnych (Niecka Lubelska oraz 

Niecka Mazowiecka), wydzielone w ramach ogólnokrajowej strategii 
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ochrony wód podziemnych. Znaczenie gospodarcze mają również zasoby 

wód mineralnych występujące w okolicach Nałęczowa, Celejowa, 

Krasnobrodu i Wólki Biskiej, których wydobycie może stanowić podstawę 

do rozwoju usług uzdrowiskowych w tych miejscowościach. W 
województwie lubelskim aktualnie eksploatowanych jest 215 złóż kruszyw 

naturalnych. Łączne zasoby geologiczne dla tych złóż wynoszą 

102 241 tys. ton, natomiast zasoby przemysłowe 45 414 tys. ton. Na 
obszarze województwa występują cegielnie i inne zakłady branży 

budowlanej zlokalizowane na 126 złożach o zasobach sięgających ponad 

10% w skali kraju. 
Przemysł wielu miejscowości województwa lubelskiego 

ukształtowany został w powiązaniu z istniejącymi tu zasobami surowców 

skalnych, chemicznych i energetycznych oraz z tradycjami związanymi z 
wytwarzaniem i przeróbką tych kopalin. Duże zasoby różnorodnych kopalin 

stanowiły i stanowią dobre zaplecze do rozwoju produkcji materiałów 

budowlanych. W województwie występują ośrodki przemysłu 

wydobywczego i przeróbki surowców ilastych oraz margli i wapieni dla 
przemysłu cementowo-wapienniczego. Przemysł cementowy to przede 

wszystkim zakłady Rokitno i Chełm z produkcją krajową na poziomie 

10,29% oraz z ponad 10% wydobyciem piasków kwarcowych.  

2. Warunki przyrodnicze regionu lubelskiego a wydobycie kopalin 

Region lubelski należy do cenionych i czystszych ekologicznie 
obszarów Polski. Występuje tu bardzo bogata, zróżnicowana i często 

unikatowa szata roślinna, w tym rzadkie okazy roślinności. Żyje tu wiele 

rzadkich i chronionych gatunków zwierząt, w tym szczególnie zagrożonych 

w skali kraju i Europy. 
Powierzchnia o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie 

chroniona, stanowi 22,7% ogólnej powierzchni województwa (7. miejsce w 
kraju). Z punktu widzenia walorów środowiska przyrodniczego 

województwo lubelskie należy w kraju do atrakcyjnych turystycznie, zatem 
prawidłowe planowanie inwestycji dotyczących eksploatacji złóż musi 

uwzględniać ten element. 
Walory przyrodniczo-krajobrazowe oraz dziedzictwo historyczne 

regionu stwarzają potencjał turystyczny, który może być wykorzystany dla 

rozwoju niektórych układów lokalnych województwa lubelskiego. Na 

terenie województwa znajdują się obszary turystyczne cenione przede 

wszystkim w kraju. Dotyczy to takich miejscowości jak: Lublin, Kazimierz 
Dolny, Nałęczów, Puławy oraz Zamość. Funkcję ośrodków uzdrowiskowych 
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w województwie pełnią Nałęczów oraz - w mniejszym stopniu – 
Krasnobród. 

W Polsce następuje systematyczna poprawa stanu środowiska 

przyrodniczego i ograniczanie negatywnych oddziaływań na otocznie. 

Wynika to zarówno z realizacji zobowiązań akcesyjnych Polski, znacznych 

nakładów finansowych przeznaczonych na rozwój i modernizację 

infrastruktury ochrony środowiska, jak również z działań na rzecz trwałego i 

zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego. Postępujący rozwój 

gospodarczy i urbanizacja oddziałują negatywnie na środowisko 

przyrodnicze, dlatego ważnym zadaniem jest zachowanie obszarów 

najbardziej wartościowych pod względem przyrodniczym (obszarów 

wartościowych ekologicznie – rezerwaty, parki narodowe, parki 
krajobrazowe, lasy, obszary Natura 2000) i minimalizacja negatywnego 
oddziaływania na środowisko inwestycji infrastrukturalnych. Decyzje 

dotyczące lokalizacji inwestycji o znaczącym oddziaływaniu na środowisko, 

powinny obejmować wszystkie, wymagane prawem elementy jego ochrony, 
na które może wywrzeć wpływ realizacja danej inwestycji. Jednocześnie 

powinno się wskazywać adekwatne środki i działania kompensacyjne, 

minimalizujące potencjalny negatywny wpływ inwestycji na środowisko. 
Istotne jest zapewnienie integralności krajowego systemu obszarów 

chronionych, przez utrzymywanie drożności korytarzy migracyjnych, a także 

przez zapewnianie integralności ważnych obszarów chronionych oraz 

ograniczenie presji ze strony turystyki na obszary o najwyższych walorach 
przyrodniczych. W porównaniu do innych krajów europejskich polskie 

regiony charakteryzują się dużym udziałem obszarów o wysokich walorach, 
które z jednej strony ograniczają możliwości inwestycyjne, z drugiej jednak 

strony mogą okazać się atrakcyjnym czynnikiem wpływającym na rozwój 

turystyki i jakość życia mieszkańców. W połączeniu z podniesieniem jakości 

dróg i rozwojem usług w sferze kultury, rozwój turystyki może okazać się 

istotną szansą rozwojową dla regionów, które dysponują wysokim 

potencjałem. Niekontrolowane procesy urbanizacyjne mogą zagrażać 

funkcjonalności i spójności wielu cennych ekosystemów, które 

ukształtowały się i istniały dotychczas w warunkach umiarkowanej 

antropopresji, głównie ze strony rolnictwa, czy gospodarki leśnej. Konieczne 

jest ich zachowanie i ochrona, zapewniająca trwałość funkcjonowania i 

utrzymanie obecnego poziomu różnorodności biologicznej. 
Realizacja celów polityki rozwoju oznacza konieczność, 

przynajmniej czasowej, intensyfikacji wykorzystania różnorodnych 
zasobów przyrodniczych. Należą do nich zasoby kruszyw, mających 

zastosowanie w pracach budowlanych, zasoby drewna, ale także tereny 
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atrakcyjne przyrodniczo i krajobrazowo, które mogą być miejscem ekspansji 

mieszkalnictwa, czy rozwoju funkcji turystyczno-rekreacyjnych. Działania 

podejmowane w tym zakresie powinny być poprzedzane rzetelną analizą 

skutków środowiskowych, w tym skutków pośrednich i nieodwracalnych. 

Procesy urbanizacyjne i rozwój infrastruktury publicznej powinny być tak 

planowane i realizowane, aby nie ograniczać w przyszłości dostępu do 

zidentyfikowanych zasobów kopalin i innych zasobów naturalnych 

znajdujących się pod powierzchnią i na powierzchni ziemi. Wyzwaniem 

polityki regionalnej powinno być uzupełnianie działań podejmowanych w 

ramach polityki ochrony środowiska na rzecz kompleksowej ochrony i 

zachowania środowiska przyrodniczego w regionach oraz poprawy 

wykorzystania potencjałów przyrodniczych i zasobowych, w celu 

zwiększenia wzrostu gospodarczego w regionach. 
Zgodnie z założeniami rozwoju infrastruktury energetycznej i 

ochrony środowiska, priorytetowo traktowane będą projekty służące 

wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii. Istotną barierą dla budowy 

nowoczesnej, konkurencyjnej regionalnej gospodarki jest niewystarczające 

wyposażenie w systemy infrastruktury ochrony środowiska (m.in. systemy 

wodociągowo-kanalizacyjne, wraz z oczyszczalniami ścieków i stacjami 

uzdatniania wody oraz nowoczesne i przyjazne dla środowiska zbiorcze sieci 

grzewcze). Konieczne jest wsparcie inwestycji służących podniesieniu 

jakości infrastruktury energetycznej w regionie i ochrona powietrza. 
Obecnie, rozwijanie przemysłu wydobywczego na bazie zasobów 

lokalnych zapewnia stosowanie wyso kowydajnych niekolizyjnych 
technologii eksploatacji opartych o innowacyjne rozwiązania i o 

minimalnym wpływie na środowisko naturalne. 

3. Ochrona złóż i zasobów w odniesieniu do Koncepcji Przestrzennego 
Zagospodarowania Kraju  

Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju (KPZK) do 
2030 roku, Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015, Krajowa Strategia Rozwoju 
Regionalnego 2010-2020 czy Strategia Rozwoju Transportu nie odnoszą się 

w kompleksowy sposób do polityki racjonalnego wykorzystania i 

zagospodarowania złóż kopalin. Wśród wymienionych dokumentów jedynie 

dla KPZK przygotowano ekspertyzę dot. kierunków polityki przestrzennej w 
zakresie wykorzystania złóż wraz z problemami ich ochrony. 

Dla zwiększania konkurencyjności Polski oraz oddziaływania 

najsilniejszych obszarów wzrostu na ośrodki peryferyjne ważne znaczenie 

ma rozbudowa infrastruktury komunikacyjnej. Niezbędne jest zatem takie 

kształtowanie budowy i rozbudowy sieci transportowych (przez priorytetowe 
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traktowanie inwestycji realizowanych w ramach polityk sektorowych), aby 
wpłynąć na wykorzystanie różnych potencjałów rozwojowych polskiej 

przestrzeni. W powyższym zakresie kluczowe znacznie ma dostępność 

transportowa w wymiarach międzynarodowym i krajowym (zwiększanie 

wzajemnej oraz międzynarodowej dostępności głównych miast Polski) oraz 

wewnątrzregionalnym (poprawa dostępności do głównych ośrodków 

wzrostu z peryferyjnych części regionów). Dodatkowo istotne jest 

zwiększenie mobilności mieszkańców obszarów wiejskich, co obok 

tworzenia alternatywnych pozarolniczych miejsc pracy na obszarach 
wiejskich, przyczyni się do wzrostu zatrudnienia mieszkańców tych 

obszarów. Założenia te ściśle wiążą się z optymalnym wykorzystaniem 

lokalnych zasobów złóż kopalin; rozbudowa szlaków komunikacyjnych 

wiąże się ze zwiększonym ich zapotrzebowaniem, a zagęszczenie siatki tras 

przewozowych poprawia dostępność do złóż. 
Niedostateczny stan lokalnej infrastruktury drogowej w 

województwie lubelskim, w szczególności brak nowoczesnych dróg, 

utrudnia konkurowanie o lokalizację nowych inwestycji i dostępność do 

posiadanych zasobów. Powoduje także zbyt słabe powiązanie województwa 

z krajowymi ośrodkami wzrostu. Z przyszłością wiąże się zwiększenie 

znaczenia transportu lotniczego i wodnego. Koncepcja zakłada lepsze 

wykorzystanie ukrytych lub niewłaściwie wykorzystywanych zasobów i 

specjalizacji terytoriów zarówno w bogatych, jak i w ubogich regionach, 
lepszą koordynację działań publicznych oraz stałą ocenę ich oddziaływania. 
Polityka oparta o zasadę zintegrowanego podejścia terytorialnego jest 

ukierunkowana na wykorzystanie endogenicznego potencjału, zasobów 

terytorialnych i wiedzy. Jednocześnie precyzyjnie dostosowuje działania do 

lokalnych uwarunkowań. Celem jest także stymulowanie regionu do rozwoju 

ich potencjału i wzrostu przede wszystkim na podstawie ich zasobów. 
Zgodnie z celami osi priorytetowych przewidywane jest tworzenie 

warunków do rozwoju przedsiębiorczości w ramach konkurencyjnej, 
nowoczesnej gospodarki. W połączeniu z podniesieniem jakości systemu 

komunikacyjnego regionu, przewidywany jest wzrost zainteresowania 
kapitału krajowego i zagranicznego. Duży problem stanowi wyczerpująca 

się przepustowość dróg przy jednocześnie nasilającym się ruchu pojazdów, 

mała ilość przepraw mostowych oraz brak obwodnic obszarów 

zurbanizowanych, co powoduje liczne kolizje ruchu tranzytowego i 
lokalnego. Taka sytuacja ma negatywny wpływ na stan bezpieczeństwa na 

drogach i wydłużenie czasu podróży. Pilnej modernizacji wymaga również 

tabor kolejowy. 
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Efektywne wykorzystanie w procesach rozwojowych potencjału 

specjalizacji terytorialnej ma duże znaczenie dla rozprzestrzeniania 

procesów rozwoju. Rozwijanie korzystnych specjalizacji regionalnych bądź 

lokalnych jest jednym z najważniejszych czynników konkurencyjności 

danego terytorium. Dla efektywnego rozprzestrzeniania wzrostu, 
kreowanego w każdym z najważniejszych ośrodków, konieczne jest 

stymulowanie na obszarze całego regionu możliwości lokalizacji inwestycji 

bazujących na regionalnych bądź lokalnych zasobach ludzkich, naukowych, 

surowcowych, itp. 

4. Wytypowanie złóż przeznaczonych do ochrony  

Do klasyfikacji złóż szczególnie korzystnie zlokalizowanych lub 
posiadających cenne zasoby, zastosowano kryteria waloryzacji w połączeniu 

z celami priorytetowymi i planami rozwoju województwa lubelskiego. Do 
realizacji przewidzianych inwestycji drogowych, kolejowych czy 
infrastrukturalnych, konieczna jest dostępność złóż kopalin, w oparciu o 

które plany te mogą być realizowane. Planowanie inwestycji uwzględniające 

dokładną analizę zasobową i zapewnienie ochrony walorów przyrodniczych 

i kulturalnych pozwoli na uzyskanie dodatkowych efektów i sprzężeń 

wpływających na rozwój rejonu. 
Według waloryzacji przeprowadzonej przez zespół Nieć, Kawulak, 

Salamon [50], złoża klasyfikuje się poprzez cztery kryteria, nadając im (przy 

spełnieniu szczegółowych warunków) odpowiednie oznaczenie.  

Tabela 93. Złoża warte szczególnej ochrony, określone na podstawie wielkości 

zasobów oraz zasad waloryzacji 

Kod 
Midas Złoże Kopa-

lina 
Rodzaj 

kopaliny 
Zago-
spod. 

Zasoby 
[tys. ton] 

Powiat 
Symbol 

waloryza-
cji geol. przem. 

2499 Flisy IB  P 4 480  janowski  
2129 Górka Kocka IB  P 1 682   WWWN 
5389 Majdan Nowy IB  P 5 615  chełmski  

2321 Markowicze IB  E 4 306 4 257 biłgorajski  
2124 Młynki IB  Z 2 931  puławski WNZN 

2130 Olszowiec IB  P 1 022   WWWN 
2506 Polichna IB  P 6 423  kraśnicki WWWN 

2123 Przytoczno IB  P 4 561    
5786 Tarnogród I IB  R 11 526  biłgorajski WWWN 
2329 Wierzchowina IB  Z 3 256  krasnostawski  

2324 Wożuczyn IB  Z 2 250  tomaszowski  
2328 Zawada IB  R 3 403  zamojski  



 

232 

Kod 
Midas Złoże Kopa-

lina 
Rodzaj 

kopaliny 
Zago-
spod. 

Zasoby 
[tys. ton] 

Powiat 
Symbol 

waloryza-
cji geol. przem. 

2128 Żelków IB  R 5 530  lubartowski  
2128 Żelków IB  R 5 530   WNWN 
7441 Bukowa Wielka IC  R 2 603  chełmski WWWZ 

1280 Gołaszyn IK lub IB 
iły i łupki ilaste P 3 906   WWWW 

1067 Babia Dolina KD wapień T 3 799 3 743 biłgorajski  

723 Bliżów KD opoka Z 1 051  zamojski  
721 Gliniska KD wapień Z 2 023  zamojski  

953 Kazimierz Dolny KD opoka Z 1 173  puławski  
719 Smoryń KD wapień Z 1 003  biłgorajski  

14262 Tarnowola I KD wapień R 68  biłgorajski WWZN 

724 Żelebsko KD wapień Z 1 405  biłgorajski  
4448 Bereza KN  E 16 309 2 939 bialski  

14316 Droblin KN  R 6 315   WWNN 
1444 Gołąb KN  Z 13 312  puławski  

5431 Górka 
Lubartowska KN  P 102 412  lubartowski  

4496 Karczunek KN  P 28 360  chełmski  

5439 Korolówka-
Suszno KN  P 25 879  włodawski  

5436 Leszkowice KN  P 87 043  lubartowski  
1432 Niemce-Rokitno KN  Z 39 438  lubartowski  

1443 Niemce-Rokitno 
II- NE KN  E 20 488 4 944 lubartowski  

1441 Oleśniki KN  P 137 274  świdnicki  

1435 Rokitno KN  P 92 167  lubartowski  
4581 Stręczyn Stary KN  P 21 841  łęczyński  
1442 Trawniki KN  P 15 041  świdnicki  

4495 Włodawa I KN  Z 12 055  włodawski  

4447 Woskrzenice I-
p.A KN  Z 11 652  bialski WWWN 

6364 Brzeziny PB  P 3 064  lubartowski WWNN 
2654 Lubartów PB  Z 3 010   WNNN 

2777 Bełżec PC  E 1 985 622 tomaszowski  
2778 Dyle PC  E 1 489 94 biłgorajski  

1144 Hedwiżyn PC  R 1 151  biłgorajski WNZN 

2718 Karczmiska PC  R 3 744  opolski WNZN 
2751 Krzywda PC  R 4 612  łukowski WNWN 

2697 Toruń PC  R 2 118  chełmski  
2696 Włodawa II PC  P 6 311   WNNN 

2689 Woskrzenice II PC  R 3 477  bialski WNNN 
2752 Żdżary PC  T 3 071 3 058 łukowski  
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Kod 
Midas Złoże Kopa-

lina 
Rodzaj 

kopaliny 
Zago-
spod. 

Zasoby 
[tys. ton] 

Powiat 
Symbol 

waloryza-
cji geol. przem. 

 Futymówka PC lub 
PB      WWZN 

1212 Górka 

Lubartowska PF  P 10 363  lubartowski  

1244 Tereszpol PS  R 1 762  zamojski WWWN 
1829 Bezek WC  P 865 715  chełmski NZZN 

1823 Chełm WC  E 195 478 177 
667 chełmski NWZN 

10799 Chełm I WC  R 159 167  chełmski NWZN 
1884 Frampol II WC  P 97 095  biłgorajski NWZN 

1827 Nikodemówka WC  P 91 900   NWZN 

1825 Pokrówka WC  P 267 890  chełmski NWZN 

1882 Popów WC  P 63 830  kraśnicki, 
opolski WWWN 

1881 Potok WC  P 166 816  janowski NWZN 
1826 Rejowiec WC  E 38 640 4 245 chełmski  

10640 Rejowiec I WC  R 41 354  chełmski WWWN 

1828 Trawniki WC  R 200 832  krasnostawski, 
świdnicki NZZN 

1885 Żurawce WC  P 1 242 804  tomaszowski NZZN 

 
Kryteria waloryzacji porządkują złoża według klas: 

 geologiczno-złożowej 
N – najwyższa, W – wysoka, Z – zwykła, 
 górniczej 

N – najwyższa, W – wysoka, Z – zadowalająca, X – niezadowalająca, 
 środowiskowej 

N – najwyższa, W – warunkowa, Z – zastrzeżona, 
 planistycznej 

N – najwyższa, W – wysoka, Z – zabraniająca, X – wykluczająca. 
 
Według analizy przeprowadzonej przez zespół Nieć, Kawulak, 

Salamon [50], najbardziej atrakcyjnymi złożami z uwagi na walory 

surowcowe, dostępność górniczą i środowiskową są złoża: piasków 

kwarcowych – Lubartów, Włodawa II, Woskrzenice II (wszystkie WNNN) i 
Brzeziny (WWNN) oraz piaskowo-żwirowe – Droblin (WWNN). 

Na mapie (Rysunek 123) przedstawiono lokalizację złóż 
zwaloryzowanych (opis kolorem czerwonym) oraz dodatkowo złoża godne 

uwagi poprzez wielkość zasobów (opis kolorem czarnym), zawarte również 

w tabeli (Tabela 93). 
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Rysunek 123. Lokalizacja złóż koniecznych do objęcia ochroną w woj. lubelskim 
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5. Wytypowanie złóż z potencjalną bocznicą i w bliskiej odległości od 
dróg krajowych 

Równie ważna jest ochrona złóż nieudostępnionych, mająca 

odzwierciedlenie w przepisach dotyczących planowania i zagospodarowania 
przestrzennego. Obowiązująca od 2003 r. Ustawa o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym (z dnia 27 marca 2003 r.) mówi o 

obowiązku umieszczania granicy złóż w dokumentach strategicznych dla 
gminy i województwa w następujących artykułach: 
 art. 10 pkt 1 ppkt 11 - w studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy uwzględnia się 

uwarunkowania wynikające między innymi z występowania 

udokumentowanych złóż kopalin oraz zasobów wód podziemnych; 
 art. 39 pkt 3 ppkt 8 - w planie zagospodarowania przestrzennego 

województwa uwzględnia się ustalenia strategii rozwoju województwa 

oraz określa się między innymi obszary występowania 

udokumentowanych złóż kopalin. 
Jednak za umieszczaniem granicy złóż w planie zagospodarowania 

przestrzennego województwa oraz studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy powinny iść dokładne wytyczne 

ochrony złóż, głównie złóż wysoko waloryzowanych. 
Zakłady górnicze zlokalizowane blisko miejscowości i obszarów 

chronionych stanowią potencjalne źródło konfliktu. Dotyczy to w 
szczególności korzystania z lokalnych dróg przebiegających przez 

miejscowości lub prowadzenia wydobycia z zastosowaniem materiałów 

wybuchowych. Przyłączenie zakładów górniczych i produkcyjnych 
bezpośrednio do linii kolejowych lub dróg o większej przepustowości 

sprawia, że działalność kopalni staje się mniej konfliktowa. Zastosowanie 
nowoczesnych środków strzałowych i systemów inicjacji oraz monitoringu, 

skutecznie ogranicza niekorzystne oddziaływanie robót strzałowych na 

otoczenie. 
Na mapach (Rysunek 124, Rysunek 125, Rysunek 126) wskazano 

niezagospodarowane złoża o wysokim znaczeniu strategicznym, znajdujące 

się w odległości do 5 km od sieci kolejowej i drogowej, jako potencjalne 
możliwości wykorzystania tych środków transportu. Złoża te zasługują na 

najwyższą ochronę oraz taki sposób udostępnienia, który ułatwi korzystanie 
z transportu kolejowego w zakresie komunikacji pracowników, jak i 
spedycji produktów. Z drugiej strony rejony takie powinny być chronione 

przed zabudową kubaturową i liniową (ograniczanie pozwoleń na budowę), 
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co w przyszłości może istotnie ułatwić proces otwarcia kopalń i eksploatację 
kopalin. 

Przedstawione w tabeli i na mapach złoża, ze względu na swą 

wysoką ocenę waloryzacyjną i położenie względem sieci transportowej 
stanowią możliwy do wykorzystania potencjał, który bezwzględnie należy 
objąć ochroną, bądź ściśle wiązać z planami rozwoju regionów 
województwa lubelskiego. 

Należy również zwrócić uwagę na sposób w jaki strategiczne złoża 

są wykorzystywane i urabiane. Nieumiejętne, niezgodne ze sztuką górniczą 

oraz niefachowe podejście do eksploatacji niezgodnej z przeznaczeniem 

złoża, może bezpowrotnie wpłynąć na jego jakość. Dotyczy to w 

szczególności złóż blocznych, które eksploatowane na kruszywo metodą 

strzelania wieloszeregowego, tracą swoje właściwości i obniżają 

wychodowość bloków w przyszłości. 
Grupą złóż objętych ochroną są także złoża surowców ilastych oraz 

złóż ilastych ceramiki budowlanej, które nie mogą być wykorzystane w 

szerokim zakresie przy budowie infrastruktury drogowej czy kolejowej, lecz 
mogą stanowić istotne uzupełnienie rozbudowy infrastruktury przemysłowej 
i aktywizacji regionów oraz tworzyć centra nowych specjalistycznych 
zakładów produkcyjno-wytwórczych i usługowych. 

Wieloletnie inwestycje wraz z rozwojem infrastruktury oraz 
pokrewnych gałęzi usługowych i wytwórczych powinny być przedmiotem 

oddzielnych studiów i analiz. 
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Rysunek 124. Lokalizacja złóż woj. lubelskiego wartych ochrony w odniesieniu do 
linii kolejowych 
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Rysunek 125. Lokalizacja złóż woj. lubelskiego wartych ochrony w odniesieniu do 
sieci dróg krajowych 
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Rysunek 126. Lokalizacja złóż woj. lubelskiego wartych ochrony w odniesieniu 
planowanych inwestycji w sieci dróg krajowych  
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6. Wytyczne i tworzenie warunków dla skutecznej i efektywnej 
realizacji działań rozwojowych oraz ochrony ważnych złóż 

Wzbudzenie zainteresowania i zachęta do eksploatacji nowych złóż 

powinna być skierowana do inwestorów i firm polskich, a w następnej 

kolejności do firm zagranicznych już funkcjonujących na rynku oraz 
mających najlepsze rezultaty swojej działalności. W dalszej kolejności oferty 
otwarcia kopalń powinny być kierowane do inwestorów nowych, 

gwarantujących dobre warunki współpracy.  
Ochrona złóż powinna obejmować dostęp do złóż oraz możliwość 

dodatkowego udokumentowania zasobów w przypadku złóż już 

eksploatowanych i niekonfliktowych. Szczególną ochroną powinno się 

obejmować złoża o dużym potencjale tj. złoża margli i wapieni, piasków i 
żwirów, surowców ilastych i in., posiadające wielomilionowe zasoby. Złoża 

nieeksploatowane wymagają wysokich nakładów, lecz dają możliwości 

rozwoju dużych, specjalistycznych i nowoczesnych zakładów będących 

także zarzewiem do rozwoju pokrewnych gałęzi przemysłu, wytwórczości i 

usług. Mniejsze złoża, nie dysponujące dużymi zasobami, takimi jak 
kamienie bloczne czy ceramiczne, ze względu na wysokie walory górniczo-
geologiczne, również nie powinny zostać odrzucone. Wydobycie tych złóż 

może wiązać się z niewielkimi ilościami wydobycia, lecz również niewielką 

ingerencją w środowisko. Mimo stosunkowo niewielkich zasobów, 
intensywność eksploatacji w takich zakładach jest mniejsza, co może 
zapewnić istotny długookresowy czynnik lokalnego rozwoju, jako 
jednostki głównej lub dodatkowej danego regionu, miejscowości. Złoża o 

niewielkich stosunkowo zasobach, będące w konflikcie z planami 
urbanistycznymi lub przyrodniczymi, wymagają szerszej dyskusji i analizy 
pod kątem ich wykorzystania. 

W analizach i projektach prowadzonych na poziomie krajowym oraz 
regionalnym, na etapach procesów związanych z tworzeniem planów i ich 

realizacją, powinni uczestniczyć eksperci. Ich wiedza i doświadczenie 

stanowiłaby podstawę do tworzenia zasad, celów oraz przyszłych kierunków 

rozwoju i kierunków wsparcia dla rozwoju województwa lubelskiego. 

Możliwość aktywnego udziału ekspertów w konsultacjach dokumentów 

przyczyni się do właściwego wyznaczenia celów oraz priorytetów 

rozwojowych na danych obszarach. W szczególności dotyczy to możliwości 

udziału w procesie przygotowań inwestycji czy ochrony zasobów lub ich 

kompleksowego wykorzystania. 
Skuteczność i efektywność polityki regionalnej jest w dużym 

stopniu uzależniona od jakości uregulowań prawnych oraz sposobu 
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funkcjonowania systemu instytucjonalnego. Osiągnięcie zadowalających 
efektów możliwe jest dzięki zdecydowanym działaniom, aby polityka 
regionalna mogła w pełni pokazać swoją wartość i przydatność w 

odpowiedzi na wyzwania najbliższych lat. Poprawa strategicznego wymiaru 

polityki regionalnej powinna umożliwić właściwy przebieg procesów 

programowania i realizacji wsparcia najważniejszych kierunków, celów i 
priorytetów w procesach rozwojowych. Wzmacnianie najważniejszych 

kierunków rozwoju oznacza również koncentrację działań ukierunkowanych 

na regionach, ich zasobach i na osiąganiu założonych celów rozwojowych. 

Służyć temu powinno wprowadzenie systemu spójnego planowania, 

pozwalającego na zaprogramowanie działań w ramach różnych strategii i 

programów dla realizacji wspólnych, średnio i długookresowych celów 

strategicznych. Realizacja celów jest uzależniona od odpowiedniego 

planowania, powiązanego z analizami oceną rezultatów. W szczególności 

dotyczy to powiązania systemu planowania regionalnego i planowania 

przestrzennego, w celu zapewnienia spójności dokumentów strategicznych, 
w odniesieniu do przestrzeni na poziomie krajowym i regionalnym. Na 
poziomie regionalnym oznacza to również konieczność ścisłego powiązania 

strategii sektorowych np. innowacji czy informatyzacji, ze strategią rozwoju 

województwa. Udział samorządów lokalnych w procesach kierowania i 
projektowania polityki regionalnej jest istotny ze względu m.in. na 

konieczność właściwego określenia priorytetów, inwestycji oraz zespołów 

działań w odniesieniu do terytorium uzyskującego wsparcie oraz w celu 

zapewnienia spójności strategii rozwoju lokalnego. Ważne jest także 

wspieranie inicjatyw lokalnych nastawionych na realizację projektów 

rozwoju lokalnego oraz wdrażanie własnych projektów zgodnych z 

priorytetami określanymi na poziomie regionalnym.  

7. Wnioski dotyczące ochrony złóż 

 Elementy ochrony obszarów przyrodniczych są zbieżne z zapisami 1.
Projektu Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego i Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubelskiego – 
Synteza i są zgodne z zawartymi w nich celami. Nie biorą jednak pod 
uwagę roli i możliwości szerszego wykorzystania zasobów naturalnych 
i kopalin do inicjowania i osiągania celów zawartych w projektach. 

 Ochrona ważnych złóż powinna dotyczyć nie tylko zabezpieczenia 2.
kopalin pod względem możliwości ich przyszłego wykorzystania, ale 
także wykorzystania zasobów w sposób najbardziej racjonalny wraz z 
kopalinami towarzyszącymi.  

 Przemysł województwa lubelskiego ukształtowany został w ścisłym 3.
powiązaniu z istniejącymi w regionie zasobami surowców skalnych, 
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tradycjami związanymi z ich wykorzystaniem i przeróbką. Duże zasoby 
różnorodnych kopalin stanowiły i stanowią podstawowe zaplecze do 
rozwoju produkcji materiałów budowlanych. 

 Obecnie, na terenie województwa istnieje około 250 odkrywkowych 4.
zakładów górniczych, prowadzących wieloletnią eksploatację i wiele 
zakładów wykorzystujących do wydobycia środki strzałowe i 
nowoczesne technologii eksploatacji. 

 Strategia rozwoju dla woj. lubelskiego do 2020 r. kładzie największy 5.
nacisk na działania związane z ochroną środowiska, rozbudową 
infrastruktury i podnoszeniem poziomu życia mieszkańców. 

 Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju do 2030 roku 6.
zakłada lepsze wykorzystanie ukrytych lub niewłaściwie 
wykorzystywanych zasobów i specjalizacji terytoriów, lepszą 
koordynację polityki publicznej mającej oddziaływanie terytorialne oraz 
stałą ocenę ich oddziaływania terytorialnego. Silniejsze ukierunkowanie 
terytorialne oznacza także, iż władze regionalne i lokalne będą musiały 
aktywnie uczestniczyć w kształtowaniu i wdrażaniu tej polityki. 
Polityka regionalna musi odpowiadać na specyficzne potrzeby 
terytoriów i bazować na możliwie najlepszym wykorzystaniu potencjału 
rozwojowego. 

 Wydobycie kopalin ze złóż każdorazowo wiąże się z ingerencją w 7.
środowisko, jednak możliwość pozyskiwania kopalin i surowców może 
stanowić bardzo ważny element rozwoju regionalnego. Nawet złoża o 
mniejszych zasobach, o niskiej intensywności eksploatacji, mogą 
zapewnić istotny długookresowy czynnik lokalnego rozwoju, natomiast 
złoża będące w konflikcie z planami urbanistycznymi lub 
przyrodniczymi wymagają szerszej dyskusji i analizy pod kątem ich 
wykorzystania. Szczególnej ochronie muszą podlegać złoża o dużych, 
perspektywicznie oraz strategicznie zasobach i w oparciu o nie należy 
planować działania aktywizacji i rozwoju regionu czy miejscowości. 
Zastosowanie nowoczesnych technologii wydobycia i przeróbki 
skutecznie ogranicza niekorzystne oddziaływanie kopalń na otoczenie. 

 Wzrost zainteresowania i zachęta do eksploatacji nowych złóż powinna 8.
być skierowana do inwestorów i firm polskich, a w następnej kolejności 
do firm zagranicznych już funkcjonujących na rynku i mających 
najlepsze rezultaty i efekty, a w dalszej kolejności do inwestorów 
nowych, gwarantujących dobre warunki współpracy. 

 Działania polityki regionalnej muszą być oparte na bardzo dokładnej 9.
analizie potencjałów rozwojowych danego województwa i w żadnym 
razie nie mogą koncentrować się wyłącznie na zaspokajaniu potrzeb – 
każda inwestycja w tej sferze musi być uzasadniona spodziewanym 
wpływem ekonomicznym na poziomie ponadlokalnym. 
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 Plany związane z rozwojem regionu skupiają się na takich kopalinach 10.
jak węgiel kamienny czy gaz łupkowy, marginalizując zasoby 
pozostałych surowców, w oparciu o które możliwa jest efektywna 
realizacja polityki rozwoju regionalnego. 

 

Podsumowanie 

Nacisk na walory przyrodnicze i kulturowe oraz ratyfikacja 
przez Polskę warunków ochrony terenów przyrodniczych (obszary 
chronionego krajobrazu, transgraniczne obszary chronione, zachowanie 
spójności i ciągłości obszarów chronionych - paneuropejski korytarz 
ekologiczny, tworzenie korytarzy ekologicznych pomiędzy parkami a 

obszarami chronionego krajobrazu, rozwój gospodarki leśnej) może 
powodować niekorzystne warunki do rozwoju górnictwa, przemysłu i 
dalszą marginalizację rejonu oraz utrwalanie kierunków działalności 
rolniczej. 

Niski stopień urbanizacji może okazać się zaletą przy otwieraniu 

nowych złóż i zakładów. 
Baza zasobowa i kadrowa może koegzystować z bazą kulturalno-

wypoczynkową regionu.  
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VIII. OGRANICZANIE UJEMNEGO ODDZIAŁYWANIA 
EKSPLOATACJI I PRZERÓBKI 

Eksploatacja złóż surowców skalnych wiąże się z ingerencją 

człowieka w lokalne, naturalne środowisko. Zachodzące zmiany nie dotyczą 

jedynie samego pola eksploatacyjnego, lecz także terenów przylegających. 

Oddziaływania na środowisko obejmują: litosferę, gdy zostaje zmieniona 
rzeźba terenu, pedosferę (degradacja gleby), hydrosferę (negatywne zmiany 

w stosunkach wodnych), atmosferę (zmiana czynników klimatycznych, 

obniżenie jakości powietrza) oraz biosferę (degradacja żywych elementów 

systemu ekologicznego). Ujemny wpływ kopalni należy rozpatrywać nie 

tylko w aspekcie przyrodniczych oddziaływań, lecz także dotyczyć może 

elementów społeczno–gospodarczych. Górnictwo odkrywkowe oddziałuje 

na osiedla, infrastrukturę techniczną, obiekty przemysłowe, obszary rolne, 

leśne itp. Jako negatywne elementy odziaływania odkrywkowej eksploatacji 
należy uznać zwiększony poziom hałasu, zapylenia oraz skutki stosowania 

materiałów wybuchowych.  

1. Materiały wybuchowe 

Środki strzałowe należą do grupy produktów, których wykorzystanie 

związane jest z przekształceniem całej ich masy w substancje gazowe 
emitowane do atmosfery. Pełny zakres oddziaływań towarzyszących 

detonacji obejmuje hałas, drgania podłoża gruntowego, podmuch, rozrzut 

odłamków skalnych, zanieczyszczenie wód podziemnych powodowane 

poprzez infiltrację wód opadowych skażonych produktami detonacji oraz 

pozostałościami niespalonego materiału wybuchowego. 
Ograniczenie niekorzystnych oddziaływań można osiągnąć poprzez 

optymalizację technologii prac wiertniczo-strzałowych oraz odpowiedni 

dobór parametrów strzelania. 
Zasięg oddziaływań musi zawierać się w granicach terenu 

górniczego (TG). Należy zwrócić uwagę na geometryczne rozmieszczenie 

TG względem obszaru górniczego (OG). Odległość jaka dzieli obie granice 

wynosi zwykle 200-400 m. Eksploatacja złoża może być wykonywana tylko 
w granicach OG, więc określając dopuszczalne wielkości ładunków należy 

uwzględnić odległość między przewidywanym rejonem eksploatacji a 

granicą TG. 
Zasięgi oddziaływań od robót strzałowych ogólnie można określić 

na podstawie Rozporządzenia ministra gospodarki, pracy i polityki 
społecznej z dnia 1 kwietnia 2003 r. w sprawie przechowywania i używania 

środków strzałowych i sprzętu strzałowego w zakładach górniczych. 
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W rzeczywistości wielkości ładunków mogą nie być wystarczające 

do urabiania założonych ilości złoża bądź złoże może zalegać w mniejszej 

odległości od obiektów chronionych niż dopuszcza Rozporządzenie. W 
przypadku istnienia obiektów chronionych, takich jak zabudowa 
mieszkaniowa i przemysłowa, obiekty liniowe (drogi, rurociągi, …) 

leżących w terenie górniczym, lub innych obiektów, jak np. bloczne partie 
złoża, obiekty zakładu przeróbczego, laboratoria zakładowe, etc. należy 

zwrócić się do rzeczoznawcy o określenie dopuszczalnych wielkości 

ładunków MW, ograniczeń dot. robót strzałowych oraz technologii 

wykonywania tych robót, tak aby nie wpływały negatywnie na obiekty.  
Instytut Górnictwa Odkrywkowego „Poltegor – Instytut”, 

reprezentowany przez Pracownię Wydobycia i Przeróbki Surowców 

Skalnych (NS) oraz Laboratorium Sejsmiki Górotworu, od ponad 35 lat 
zajmuje się badaniem oddziaływań od robót strzałowych w kopalniach 

surowców skalnych. Posiada uprawnienia rzeczoznawcy ds. ruchu 

odkrywkowych zakładów górniczych w zakresie techniki strzałowej. 

Głównymi kierunkami prac są badania nad oddziaływaniem drgań 

parasejsmicznych na obiekty liniowe i kubaturowe, wyznaczaniem i 
optymalizacją zasięgu rozrzutu odłamków skalnych oraz nad powietrzną falą 

udarową (PFU). 
Na redukcję zanieczyszczenia atmosfery, gleby i wód podziemnych 

wpływa udoskonalanie produkcji materiałów wybuchowych (MW). 
Substancje składowe MW stosowanych w górnictwie skalnym nie są 

rozpuszczalne w wodzie, część składników chemicznych jest 

biodegradowalna, przyswajana przez organizmy roślinne jako nawóz. 

 
Rysunek 127. Zasięgi oddziaływań robót strzałowych prowadzonych w kopalni 
odkrywkowej wykorzystującej MW 
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2. Hałas 

Hałasem nazywamy wszelkie niepożądane, nieprzyjemne, 

dokuczliwe lub szkodliwe drgania mechaniczne środka sprężystego 

działające za pośrednictwem powietrza na organ słuchu i inne zmysły oraz 

elementy organizmu człowieka.  
Zakres szkód, jak wynika z przeprowadzonych badań, jest 

największy w wyniku oddziaływania hałasu na ludzi i środowisko, głównie 

powodowanego pracą środków komunikacji (hałas komunikacyjny). Na 

drugim miejscu plasuje się szkody spowodowane hałasem pracujących 

maszyn i urządzeń. Sporadyczny głośny hałas o krótkim czasie trwania 

(impulsowy) może spowodować chwilowe zaburzenie słuchu. Z reguły słuch 

powraca do normalnego poziomu po okresie odpoczynku. Wydłużony czas 
narażenia na działanie głośnego hałasu może jednak doprowadzić do 

trwałego uszkodzenia słuchu. 
Hałas jest również specyficznym czynnikiem zanieczyszczającym 

środowisko. Charakteryzuje się on w tym przypadku mnogością źródeł i 

powszechnością występowania we wszystkich środowiskach biosfery. Jest 
on w wielu przypadkach przyczyną degradacji środowiska naturalnego 
pogarszając jego jakość, aż do uniemożliwienia znacznym obszarom 
biosfery pełnienia ich normalnych funkcji. Zjawiskiem o wysokiej 
intensywności jest hałas od komunikacji drogowej, zakładów i 

poszczególnych urządzeń przemysłowych. 
Pogorszenie jakości środowiska naturalnego sprowadza się głównie 

do zakłócenia ciszy, a tym samym utraty cech rekreacyjnych. Ważnym 
czynnikiem degradującym środowisko naturalne jest hałas wpływajacy na 
zachowanie się naturalnej, lokalnej fauny.  

Ograniczenie uciążliwości oddziaływania na środowisko polega 
głównie na: 

 zmniejszeniu hałaśliwości środków transportu poprzez 
izolacje akustyczne, 

 dyrektywnym obniżeniu dopuszczalnego poziomu mocy 
akustycznej niektórych urządzeń przemysłowych, 

 prawidłowej wzajemnej lokalizacji źródeł hałasu, 

szczególnie względem tzw. obiektów chronionych, 
 stosowaniu zabezpieczeń przeciwhałasowych (wały ziemne, 

bariery). 
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3. Wpływ na wody powierzchniowe i podziemne 

O stopniu ingerencji kopalni w warunki wodne decyduje wielkość 

wyrobiska – zajmowany obszar i jego głębokość, a także rodzaj 

wydobywanej kopaliny oraz zastosowana technologia. W wyrobiskach 
stosunkowo płytkich, których spąg znajduje się powyżej zwierciadła wód 

gruntowych, konieczność wypompowywania z rząpia jedynie wód będących 

efektem spływu powierzchniowego nie powoduje powstawania zjawiska leja 

depresji. Lej depresji powoduje zachwianie warunków wodnych danego 

obszaru, ubożenie szaty roślinnej, przesuszanie gruntów, wysychanie studni. 

Jednakże wpływ antropopresji w przypadku górnictwa odkrywkowego 

zasadniczo nie jest znaczący dla zasobów wód powierzchniowych na 

obszarze objętym działaniem kopalni. Należy wspomnieć, że procesy, które 

zachodzą w obrębie leja depresji powodują przemieszczenie się wody z 

jednej części obszaru do innej za sprawą systemu odwodnienia kopalni i 

zrzutu wypompowywanych wód. Niejednokrotnie zachodzić przy tym może 

nawet wzrost odpływu rzecznego, co spowodowane jest odprowadzaniem do 

rzek, za pomocą pomp w rząpiach kopalń, głęboko zawieszonych wód 

podziemnych, które w naturalnych warunkach nie zasilałyby wód 

powierzchniowych. 
Wody kopalniane przenikające do wód podziemnych mogą w 

znaczący sposób wpływać na mineralizację, zaś udział bakterii może 

prowadzić do zmiany kwasowości wód. Jednocześnie, niejednokrotnie 
dochodzi do zanieczyszczenia wód kopalnianych poprzez wody zaolejone (z 

czyszczenia maszyn), zamulone (z osadników) oraz poprzez awaryjne 

wycieki substancji ropnych z urządzeń wydobywczych i transportowych. 

Tak zanieczyszczone wody należy poddać procesom neutralizacji, usuwania 

żelaza i metali ciężkich, a miejsca tankowania paliw powinny być 

zabezpieczone matą sorpcyjną.  

4. Zapylenie 

W kopalniach odkrywkowych surowców skalnych występują dwa 

rodzaje emitowanych zanieczyszczeń atmosfery: pyły oraz gazy. Pierwsze 

powstają głównie w procesie wiercenia otworów strzałowych, przeróbki 

skały oraz jej transportu. Wielkość emisji pyłów zależy od rodzaju kopaliny 

oraz zastosowanej technologii urabiania i przeróbki. Załadunek oraz 

rozładunek również stanowi źródło zapylenia, a jego wielkość jest zależna 

od rodzaju i własności skał, wilgotności oraz sposobu ładowania. Także 

roboty strzałowe powodują krótkotrwałe zapylenie.  
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Inne zanieczyszczenia atmosfery kopalnianej stanowią produkty 

spalania w silnikach maszyn. W rezultacie niezupełnego spalania oraz 

występowania zanieczyszczenia paliw siarką, silnik spalinowy może 

emitować węglowodory oraz tlenki azotu i siarki. Niezależnie od tego mogą 

powstawać sadze i związki ołowiu. Opisywane zanieczyszczenia należy 

traktować jednak jako emisję niską, rozproszoną. 
Zraszanie dróg kopalnianych oraz wozów transportowych pełni rolę 

środków redukujących emisję pyłów. Jako naturalną ochronę przed 

nadmiernym zapyleniem należy traktować roślinność wokół wyrobiska i 

wzdłuż dróg dojazdowych. W przypadku kopalń odsłoniętych, bądź 

zakładów przeróbczych znajdujących się na wzniesieniach, odnotowuje się 

wyższe poziomy zapylenia w określonych odległościach. 
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IX. WNIOSKI 

 Główną bazę zasobową regionu stanowią wapienie i margle dla 1.
przemysłu cementowego (72%) oraz piaski i żwiry (20%).  

 Największy procent wydobycia stanowią piaski i żwiry (72%) oraz 2.
wapienie i margle dla przemysłu cementowego (24%).  

 W przypadku wydobycia piasków i żwirów 80% zakładów górniczych 3.
wykazuje roczne wydobycie poniżej 35 tys. ton.  

 Wapienie i margle dla przemysłu cementowego eksplaoatowane są ze 4.
złoża Chełm i Rejowiec na rzecz Cementowni Chełm i Rejowiec. 

 Spośród pozostałych kopalin strategiczne dla regionu są zasoby 5.
surowców ilastych d/p kruszywa lekkiego (29% zasobów Polski 
znajduje się na terenie województwa lubelskiego), piasków do 
produkcji cegły wapienno-piaskowej (12%) oraz piasków kwarcowych 
do produkcji betonów komórkowych (14%).  

 W oparciu o złoża piasków do produkcji cegły wapienno-piaskowej 6.
oraz betonów komórkowych funkcjonują cztery duże zakłady 
produkcyjne: Bełżec, Megola, Długi Kąt, Puławy. 

 Ważne dla gospodarki regionu są złoża klasyfikowane jako surowce 7.
ilaste ceramiki budowlanej, które stanowią podstawowy surowiec dla 
23 cegielni, zlokalizowanych głównie w powiecie kraśnickim i w 
południowej części regionu. 

 Lubelskie zakłady górnicze eksploatujące surowce do produkcji 8.
kruszyw mają jedynie znaczenie lokalne. 

 Zapotrzebowanie na kruszywo drogowe do budowy dróg krajowych w 9.
województwie lubelskim oszacowano do roku 2020 (z perspektywą do 
roku 2030) na blisko 17,5 mln ton.  

 Szacowane roczne zapotrzebowanie na kruszywo drogowe, kolejowe i 10.
budowlane w województwie lubelskim wynosi 4,5 mln ton. 

 Żadna z inwestycji krajowych planowanych w województwie lubelskim 11.
nie posiada bazy kruszywowej na terenie województwa. 

 Warstwy konstrukcyjne nawierzchni drogowej, tj. warstwa ścieralna, 12.
wiążąca i podbudowa zasadnicza najczęściej są wykonywane 
z mieszanek mineralno-asfaltowych, gdzie zawartość kruszyw mieści 
się w przedziale 60–80%. Z uwagi na bliskość geograficzną i dużą 
nadwyżkę produkcyjną, głównym dostawcą kruszyw dla województwa 
lubelskiego będzie województwo świętokrzyskie. Do budowy warstwy 
ścieralnej, szczególnie dla dróg o dużym obciążeniu, wykorzystywane 
są kruszywa najwyższej jakości, których producentem jest głównie 
województwo dolnośląskie. 
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 Do budowy warstwy mrozoochronnej wykorzystywane są żwiry, piaski 13.
różnoziarniste oraz pospółki. Do budowy warstwy mrozoochronnej oraz 
do prac pomocniczych można z powodzeniem wykorzystać złoża 
piaszczysto-żwirowe województwa lubelskiego. 

 Zapotrzebowanie jednostkowe dla budowy dróg o dużym natężeniu 14.
ruchu zawarto w tabeli (Tabela 94). 

Tabela 94. Zapotrzebowanie jednostkowe inwestycji drogowych 

Warstwa 
Przewidywane zużycie kruszywa w zależności od klasy drogi 

klasa A klasa S klasa GP 
tys. ton na 1 km 

ścieralna 3,33 3,02 1,42 
wiążąca 5,48 4,97 2,35 

podbudowa zasadnicza 6,53 5,93 2,26 
podbudowa pomocnicza 13,98 12,72 4,58 

mrozoochronna 12,30 11,20 4,80 

 
 Kruszywa niezbędne do budowy i modernizacji dróg i tras kolejowych, 15.
a także dla inwestycji budownictwa kubaturowego, w zależności od 
właściwości kruszyw zawartych w szczegółowej specyfikacji 
technicznej inwestycji, będą dostarczane do województwa lubelskiego z 
kierunków: 
  kruszywa z surowców pochodzenia osadowego z województwa 

świętokrzyskiego, 
 kruszywa z surowców pochodzenia magmowego z województwa 

dolnośląskiego, małopolskiego, opolskiego. 
 Główne kierunki transportu cementu z Cementowni Chełm i Rejowiec 16.
powinny stanowić województwa: podkarpackie, podlaskie, 
mazowieckie oraz warmińsko-mazurskie. 

 Zadaniem władz wojewódzkich, powiatowych i gminnych jest ochrona 17.
złóż jeszcze nieudostępnionych. Obowiązująca od 2003 r. Ustawa o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (z dnia 27 marca 2003 
r.) mówi o obowiązku umieszczania granicy złóż w planach i studiach 
zagospodarowania przestrzennego dla gminy i województwa. 

 Elementy ochrony złóż i obszarów są zbieżne z celami Planu 18.
Zagospodarowania Województwa Lubelskiego, Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego oraz z Koncepcją 
Przestrzennego Zagospodarowania Kraju do 2030 roku, lecz w żaden 
wyraźny sposób nie są chronione zapisami zawartymi w tych 
dokumentach. 

 Ochrona ważnych złóż powinna dotyczyć zabezpieczenia kopalin pod 19.
względem możliwości ich przyszłego wykorzystania oraz 
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wykorzystania zasobów wraz z kopalinami towarzyszącymi w sposób 
najbardziej racjonalny. 

 Szansą na dalszy rozwój województwa lubelskiego jest udostępnianie 20.
nowych złóż kopalin do produkcji materiałów budowlanych oraz 
wspieranie małych przedsiębiorstw produkcyjnych bazujących na tych 
złożach. 

 Bogactwem województwa lubelskiego są złoża wapieni i margli dla 21.
przemysłu cementowego. Są to złoża rozległe, dlatego ważna jest 
ochrona terenów leżących oraz przylegających do złóż, przed 
rozprzestrzenianiem się infrastruktury mieszkalnej i transportowej. 
Należy brać pod uwagę nie tylko zakres eksploatacji, ale też zasięg 
odziaływań.  
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