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Wprowadzenie

Polskie górnictwo skalne w ostatnim czasie stanęło przed licznymi wy-
zwaniami, związanymi m.in. z rosnącym zapotrzebowaniem na kruszywa 
mineralne do budowy dróg oraz budownictwa mieszkaniowego i ogólnego, 
rozwojem zapotrzebowania na surowce ze strony przemysłu ceramicznego 
i szklarskiego, przyjęciem norm europejskich na materiały budowlane, za-
ostrzaniem kryteriów ochrony środowiska naturalnego przez wprowadzanie 
nowych dyrektyw UE, koniecznością wzrostu konkurencyjności i ogranicza-
nia energochłonności w zakładach produkujących surowce skalne. Jednymi 
z kluczowych problemów stały się także: konieczność transportu znacznych 
ilości kruszyw mineralnych i innych surowców skalnych na większe odległo-
ści (wymiana międzyregionalna), a także często coraz bardziej ograniczona 
dostępność do rezerwowych złóż kopalin skalnych. 

Każde województwo cechuje się odmienną charakterystyką w zakresie po-
zyskiwania i użytkowania kruszyw mineralnych i innych surowców skalnych. 
Podczas gdy jedne wykazują znaczną nadwyżkę ich produkcji, w istotnej czę-
ści kierowaną na rynki regionalne innych województw, w drugich notowa-
ny jest głęboki deficyt podaży niektórych surowców skalnych w stosunku do 
obecnych i prognozowanych potrzeb regionu. 

Wielokierunkowa analiza zagospodarowania (pozyskiwania) oraz użytko-
wania najważniejszych surowców skalnych w obrębie danego województwa 
powinna uwzględniać m.in.: występujące na jego obszarze dostępne i per-
spektywiczne źródła produkcji tych surowców, relacje między wielkością ich 
podaży a poziomem zapotrzebowania w regionie,  jak również ocenę możli-
wości i uwarunkowań wykorzystania infrastruktury drogowej i kolejowej do 
transportu. Analiza taka może stać się podstawą do: 

• oceny roli danego województwa w kontekście pozyskiwania najważ-
niejszych surowców skalnych - wraz z prognozą do 2020 roku (zgod-
nie z trzema scenariuszami), oraz

• wskazania słabych i mocnych stron danego województwa w tym za-
kresie. 

Będzie to także punktem wyjścia do sformułowania propozycji działań 
strategicznych, m.in. w zakresie:

• kierunków stosowania innowacyjnych technologii celem ograniczenia 
ujemnego oddziaływania eksploatacji i przeróbki surowców skalnych 
na środowisko naturalne;

• doskonalenia logistyki transportu surowców skalnych; 
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• zapewnienia ochrony ważnych złóż niezagospodarowanych kopalin 
skalnych.      

Praca prezentuje zarysowaną wyżej metodykę w odniesieniu do woje-
wództwa warmińsko-mazurskiego. Województwo to cechuje się dużą bazą 
zasobową i produkcyjną kruszyw naturalnych żwirowo-piaskowych, przy 
ograniczonej podaży innych surowców skalnych. Skutkuje to i zapewne na-
dal będzie skutkować rozwiniętą produkcją w obrębie województwa kruszyw 
żwirowo-piaskowych, zabezpieczających potrzeby także innych województw 
(zwłaszcza mazowieckiego). Z drugiej strony konsekwencją jest konieczność 
sprowadzania większości pozostałych surowców (zwłaszcza kruszyw łama-
nych) dla zaspokojenia zapotrzebowania na te surowce w obrębie wojewódz-
twa. W założeniu służyć ma jako materiał pomocniczy w działaniach organów 
samorządowych (szczególnie Urzędu Marszałkowskiego Województwa War-
mińsko-Mazurskiego) oraz służb planistycznych (zwłaszcza Warmińsko-Ma-
zurskiego Biura Planowania Przestrzennego w Olsztynie).    

Praca powstała w ramach realizacji projektu rozwojowego pt. „Strategie 
i scenariusze technologiczne zagospodarowania i wykorzystania złóż surow-
ców skalnych” (nr UDA-POIG.01.03.01-00-001/09-00), współfinansowane-
go ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Priorytet 1. Badania i 
rozwój nowoczesnych technologii, Poddziałanie 1.3.1. Projekty Rozwojowe. 
Projekt realizowany był od 2009 r. przez konsorcjum naukowe z IGO Poltegor 
Instytut jako liderem konsorcjum. Praca, dotycząca województwa warmiń-
sko-mazurskiego, została przygotowana przez zespół pracowników Instytutu 
Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN w Krakowie. 
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1. Charakterystyka bazy zasobowej i produkcji surowców 
skalnych w województwie warmińsko-mazurskim

1.1. Piaski i żwiry
Województwo warmińsko-mazurskie zajmuje ósme miejsce w kraju pod 

względem wielkości udokumentowanej bazy zasobowej kruszyw naturalnych 
żwirowo-piaskowych. Na jego obszarze rozpoznanych jest 549 złóż piasków 
i żwirów o łącznych zasobach 1 003 mln t (Bilans zasobów ... 2011), co sta-
nowi 6,0% krajowych zasobów tych kopalin. Największa koncentracja złóż 
obserwowana jest w powiatach olsztyńskim, piskim, ostródzkim, oleckim i 
ełckim. Z kolei w większości powiatów położonych w północnej części woje-
wództwa, tj.: braniewskim, bartoszyckim, węgorzewski i gołdapskim, zasoby 
kruszyw są niewielkie i najczęściej nie przekraczają kilka mln t. Geneza złóż 
kruszyw naturalnych żwirowo-piaskowych występujących w województwie 
związana jest głównie z najmłodszym zlodowaceniem-północnopolskim, a 
tylko w powiatach położonych w południowej części województwa również 
ze starszym zlodowaceniem środkowopolskim. Złoża kruszyw udokumento-
wane są w obrębie wzgórz moren czołowych (m.in. Garb Lubawski), moren 
martwego lodu, sandrów (np. sandr olecki, kurpiowski), oraz ozów i kemów 
(Siliwończuk 1985, Objaśnienia do arkuszy MGP). Udział frakcji żwirowej 
jest w nich na ogół wysoki, często rzędu 40-50%.

1.1.1. Złoża zagospodarowane i ich wystarczalność
W złożach zagospodarowanych w województwie warmińsko-mazurskim 

udokumentowanych jest obecnie około 218,4 mln t kruszyw naturalnych żwi-
rowo-piaskowych (tab. 1). Największe zasoby kruszyw w złożach zagospo-
darowanych udokumentowane są w powiatach: ostródzkim (61 mln t), ełckim 
(47 mln t), oleckim (28 mln t), działdowskim (25 mln t) oraz olsztyńskim (20 
mln t) (rys. 1). Średnia statyczna wystarczalność zasobów tych kruszyw w 
województwie (wyliczona jako iloraz wielkości zasobów bilansowych i wy-
dobycia w 2010 r.) oceniana jest na około 16 lat (tab. 1). Należy jednak pod-
kreślić, iż okres ten ulegnie skróceniu gdyż tylko część zasobów bilansowych 
zostanie wydobyta, po uwzględnieniu strat projektowych, pozaeksploatacyj-
nych i eksploatacyjnych. Wskaźnik wykorzystania zasobów bilansowych dla 
górnictwa skalnego zaproponowany przez zespół S. Kozłowskiego (1990) 
osiąga wartość 0,77, zatem skorygowany wg niego okres wystarczalności za-
sobów w województwie mazowieckim wynosi zaledwie około 12 lat.  

Najwyższą wystarczalność zasobów posiadają powiaty ełcki (49 lat, po 
korekcie 38 lat) oraz olecki (35 lat, po korekcie 27), w których wielkość wy-
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dobycia kopaliny piaszczysto-żwirowej nie przekroczyła w 2010 r. 1 mln t. 
W pozostałych trzech powiatach, dostarczających kruszywa w ilości powy-
żej 1 mln t/r., zasoby ulegną wyczerpaniu znacznie szybciej, tj. w przypad-
ku powiatu ostródzkiego w ciągu 22 lat, w powiacie olsztyńskim w ciągu  
16 lat, a w przypadku przodującego obecnie pod względem wydobycia powia-
tu działdowskiego już za 5 lat. Największe zagospodarowane złoża kopalin 
piaszczysto-żwirowych w województwie położone są w powiatach: ełckim 
(złoże Guzki o zasobach 42 317 tys. t), ostródzkim (złoże Kalbornia-Mosz-
nica o zasobach 23 184 tys. t i Żabi Róg o zasobach 9 526 tys. t) oraz ole-
ckim (złoże Łęgowo o zasobach 20 265 mln t). Mniejsze znaczenie ma powiat 
szczycieński z zasobami w złożach zagospodarowanych w wielkości ok. 10 
mln t oraz powiat piski z zasobami ok. 6 mln t. W pozostałych powiatach 
wielkość zasobów udokumentowanych w zagospodarowanych złożach kru-
szyw naturalnych żwirowo-piaskowych nie przekracza 5 mln t, a najniższa 
wystarczalność zasobów jest dla powiatu iławskiego (4 lata), braniewskiego 
(6 lat), elbląskiego (6 lat) i mrągowskiego (6 lat).      

Tabela 1. Wystarczalność statyczna zasobów złóż piasków i żwirów w województwie 
warmińsko-mazurskim wyznaczona na podstawie wielkości zasobów złóż zagospoda-
rowanych i wielkości wydobycia w 2010 r. (Bilans zasobów...2011, obliczenia własne) 
 

Powiat Zasoby bilansowe

[tys. t]

Wydobycie

[tys. t]

Wystarczalność*

[lata]
Ogółem województwo 218 440 13 670 16
Ostróda 60 823 2 789 22
Ełk 46 814 949 49
Olecko 28 328 805 35
Działdowo 25 312 4 811 5
Olsztyn 20 317 1 269 16
Szczytno 10 196 425 24
Pisz 5 989 339 18
Elbląg 3 777 674 6
Giżycko 3 345 166 20
Nowe Miasto Lubawskie 3 101 180 17
Bartoszyce 2 434 114 21
Mrągowo 2 318 375 6
Lidzbark Warmiński 1 146 115 10
Iława 1 104 309 4
Braniewo 1 077 193 6
Gołdap 944 40 24
Węgorzewo 713 53 13
Nidzica 702 64 11

* faktyczny okres wystarczalności złóż po korekcie zgodnie ze wskaźnikiem podanym 
przez zespół Kozłowskiego (1990) ulegnie skróceniu o niemal 1/4



9

Rys. 1. Rozmieszczenie zasobów zagospodarowanych złóż kruszyw naturalnych żwi-
rowo-piaskowych w województwie warmińsko-mazurskim wg stanu na 31.12 2010 r. 
(Bilans zasobów ... 2011)

Województwo warmińsko-mazurskie zajmuje czwarte miejsce w kraju pod 
względem wielkości wydobywania kruszyw naturalnych żwirowo-piasko-
wych. Jest to region samowystarczalny pod względem ilości pozyskiwanych 
kopalin piaszczysto-żwirowych, z którego nadwyżki produkowanych żwirów 
kierowane są do wytwórni betonów położonych w województwach sąsied-
nich, głównie w obrębie aglomeracji warszawskiej, a w mniejszym stopniu na 
rynek województwa pomorskiego i kujawsko-pomorskiego. Wydobycie kru-
szyw w województwie w latach 2001-2010 wykazywało tendencję wzrostową 
(za wyjątkiem 2004 i 2009 r.). Ilości pozyskiwanych piasków i żwirów zwięk-
szyły się w tym czasie ponad dwukrotnie, z 5,9 mln t w 2001 r. do 13,7 mln t w 
2010 r. a udział województwa warmińsko-mazurskiego w łącznym krajowym 
wydobyciu tych kopalin stanowił z reguły od 7 do 10% (tab. 2).
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Tabela 2. Wydobycie kruszyw naturalnych żwirowo-piaskowych w Polsce i w woje-
wództwie warmińsko-mazurskim w latach 2001-2010 (Bilans zasobów... 2011 i wy-
dania wcześniejsze)

Wyszcze-
gólnienie

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Łączne 
wydobycie 
krajowe 
(tys. t)

73 107 66 722 78 970 81 398 99 966 116 693 139 538 150 034 141 037 163 441

- woj. war-
mińsko-ma-
zurskie 

– ilość (tys. 
t)

5 899 5 842 7 730 6 620 6 765 9 281 12 399 12 520 11 095 13 670

       – udział 
(%)

8,1 8,8 9,8 8,1 6,8 8,0 8,9 8,3 7,9 8,4

W województwie warmińsko-mazurskim czynnych jest ok. 140 
kopalń kruszyw naturalnych żwirowo-piaskowych, przy czym w około 40 z 
nich wielkość wydobycia przekracza 50 tys. t/r., w 6 jest w przedziale 0,5-
1,0 mln t/r., a w jednej przekracza 1,0 mln t/r. Najważniejszym dostawcą 
kopaliny piaszczysto-żwirowej jest powiat działdowski (2,0-4,8 mln t), gdzie 
w miejscowości Żabiny działa największa w województwie kopalnia kruszyw 
(wydobycie 0,9-2,5 mln t/r.). Ponadto w ostatnich latach uruchomiono tu kilka 
dużych żwirowni: Filice III (wydobycie ok. 1 mln t/r.), Żabiny 1 (0,9 mln t/r.) i 
Białuty 2 (0,9-1,4 mln t/r. tab. 3, rys. 2). Drugim znaczącym dostawcą kruszyw 
(1,6-4,0 mln t/r.) jest powiat ostródzki, gdzie eksploatacja prowadzona jest 
w kilku dużych kopalniach, m.in.: Żabi Róg (do 1,1 mln t/r.), Kalbornia-
Mosznica (do 1,9 mln t/r.), Gardyny II (do 0,6 mln t/r.), Gardyny III (0,5 mln 
t/r.) oraz Bramka Wschód II (do 0,5 mln t/r.). 
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Z kolei w trzecim pod względem ilości pozyskiwanych piasków i żwirów 
powiecie olsztyńskim (do 1,3 mln t/r.), eksploatacja złóż kruszyw (najczęściej 
małej i średniej wielkości) skoncentrowana jest głównie w okolicach Krono-
wa, Łapki i Witramowa. W pozostałych powiatach poziom wydobycia jest 
zdecydowanie niższy i tylko w powiecie oleckim przekroczył 1 mln t w 2007 r. Miało 
to związek z okresowym wzrostem ilości pozyskiwanych piasków i żwirów 
w kopalniach położonych w miejscowościach Łęgowo i Stożne. Zwraca nato-
miast uwagę skokowy wzrost wydobycia w dysponującym dużymi zasobami 
kruszyw powiecie ełckim, gdzie w 2009 r. uruchomiono dużą żwirownię w 
miejscowości Guzki (tab. 3, rys. 3). Ponadto wzrosło znaczenie powiatu elblą-
skiego, w którym większe ilości kopaliny piaszczysto-żwirowej pochodziły w 
latach 2009-2010 z kopalń Robity I i Sierpin.

Rys. 2. Powiaty o największym wydobyciu kruszyw naturalnych żwirowo-piaskowych 
w województwie warmińsko-mazurskim w 2010 r. (Bilans zasobów kopalin... 2011)
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Rys. 3. Wydobycie kruszyw naturalnych żwirowo-piaskowych w poszczególnych po-
wiatach województwa warmińsko-mazurskiego w latach 2001-2010 (tys. t) (Bilans 
zasobów ... 2011 i wydania wcześniejsze)

Wydobycie i produkcja kruszyw w pięciu wiodących powiatach: dział-
dowskim, ostródzkim, olsztyńskim, ełckim i oleckim prowadzone są głównie 
w kopalniach posiadających średniej lub dużej wielkości zakłady przeróbcze, 
gdzie otrzymywane są różne frakcje żwirów, kruszyw łamanych (grysów z 
kruszenia otoczaków), a niekiedy także mieszanek. W 12 takich zakładach 
(tab. 4) otrzymywane są żwiry, które znajdują zastosowanie nie tylko na ryn-
kach lokalnych lub regionalnym (w obrębie województwa), ale także kiero-
wane są na odległości 150-200 km (niekiedy do 300 km), głównie na rynek 
warszawski (Guzik, Szlugaj 2012, 2013; Smakowski i in. 2011). 

Tabela 4. Główne kopalnie kruszyw żwirowo-piaskowych w województwie warmiń-
sko-mazurskim, w których prowadzona jest przeróbka mechaniczna i dostarczane są 
kruszywa zbywane nie tylko na rynku lokalnym (Smakowski i in. 2011)

Producent Zakład Złoże (-a) Powiat Asortyment
Olsztyńskie Kopalnie 
Surowców Mineral-
nych Sp. z o.o.

Żabiny Żabiny Działdowo ż, ł, m
Brzeźno 
Mazurskie

Kalbornia-Mosznica Ostróda ż

Żabi Róg Żabi Róg Ostróda ż, m
Budokrusz Sp. z o.o., 
Odrano Wola

Białuty II Białuty 2 Działdowo ż
Filice III Filice III Działdowo ż

Trans-Żwir Jan Kito-
wicz, Gajewo

Łapka Łapka I Olsztyn ż, ł
Guzki Guzki Ełk ż, ł

Direx Ireneusz i Do-
rota Prudzyńscy s.j., 
Sulejówek

Żabiny 1 Żabiny 1 Działdowo ż, m, ł

General Żwir Sp. z 
o.o., Gardyny

Gardyny Gardyny II, Gardy-
ny III

Ostróda ż, ł
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PPMD Kruszbet S.A. 
Suwałki

Stożne Stożne V, Stożne 
VI, Łęgowo

Olecko ż, m, ł

ECO-TER Sp. z o.o. 
Olsztyn

Kronowo Kronowo Kolonia I, 
Kronowo Kolonia II

Olsztyn ż, ł

Kopalnia Surowców Mi-
neralnych Jan Karpiuk,  
Zielona Pasłęcka

Bramka 
Wschód II

Bramka Wschód II Ostróda ż, ł

Objaśnienia: ż - żwiry, ł - kruszywa łamane (grysy z otoczaków), m - mieszanki

1.1.2. Złoża niezagospodarowane i ich waloryzacja
Zasoby niezagospodarowanych złóż kruszyw naturalnych żwirowo-pia-

skowych w województwie warmińsko-mazurskim wg stanu na koniec 2010 
r. oceniane były łącznie na niemal 785 mln t (tab. 5) (Bilans zasobów...2011). 
Liczba niezagospodarowanych złóż piasków i żwirów w tym wojewódz-
twie wynosi około 380, jednak zasoby tylko 36 spośród nich przekraczają 
5 mln t (tab. 6). Ponad połowa zasobów niezagospodarowanych złóż pia-
sków i żwirów przypada na 3 powiaty: olsztyński (167 mln t), piski (166 mln 
t) oraz olecki (96 mln t) (rys. 4, tab. 5). W pierwszym z nich udokumento-
wanych jest 8 średniej (zasoby 5-10 mln t) i dużej wielkości (powyżej 10 
mln t) złóż kruszyw naturalnych; m.in.: Gąsiorowo, Rasząg, Ruś, Kobułty,  
Łapka 2 i Modliny (tab. 6). Są to głównie złoża kruszyw piaskowo żwiro-
wych (punkt piaskowy 50-75%, zasoby ok. 82 mln t), a tylko sporadycznie 
kruszyw żwirowo-piaskowych (punkt piaskowy poniżej 50%) oraz piasków 
(punkt piaskowy powyżej 75%). Położone są one w większości w obrębie 
pasa moren czołowych zlodowacenia północnopolskiego.

Największe złoża w województwie to: Wincenta-Kumielsk (zasoby 93 mln t) 
oraz Lipowskie (46 mln t) w powiecie piskim (gdzie wydobycie kruszyw 
naturalnych jest marginalne), a także złoże Starosty (58 mln t) w powiecie 
oleckim. Na obszarze tych powiatów udokumentowanych jest 5 dużej i śred-
niej wielkość złóż kruszyw piaskowo-żwirowych (zasoby 190 mln t) oraz 
jedno duże złoże piasku. Pochodzenie tych złóż związane jest z osadami san-
drów i moren czołowych zlodowacenia północnopolskiego. Znaczącą bazą 
zasobową w złożach niezagospodarowanych dysponują powiaty: ostródzki  
(67 mln t), ełcki (62 mln t) i szczycieński (56 mln t). W pierwszym z nich 
udokumentowane są głównie złoża piasku (zasoby 18 mln t), w pozosta-
łych dwóch powiatach przeważają złoża kruszyw piaskowo-żwirowych  
(zasoby 71 mln t). Większe złoża kruszyw występują m.in. w miejscowoś-
ciach Gisiel w powiecie szczycieńskim, Rożyńsk Wielki i Płociczno w po-
wiecie ełckim oraz Bramka, Mostkowo i Ulnowo w powiecie ostródzkim. 
Kolejne miejsca zajmują powiaty nidzicki i lidzbarski, o marginalnym wydo-

Producent Zakład Złoże (-a) Powiat Asortyment
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byciu kruszyw (max 115 tys. t/r.). Z kolei w powiecie działdowskim, będącym 
w ostatnich latach największym dostawcą kopaliny piaszczysto-żwirowej w 
województwie (4-5 mln t/r.), możliwości rozwoju eksploatacji niezagospoda-
rowanych złóż kruszyw są ograniczone ze względu na ich niewielkie zaso-
by (łącznie ok. 30 mln t). W powiecie tym występują tylko 2 złoża kruszyw  
o zasobach powyżej 5 mln t i średniej zawartości żwiru między 30 a 40%.  
Z pozostałych powiatów w województwie większe znaczenie mają tylko po-
wiat kętrzyński (zasoby ok. 16 mln t) i giżycki (zasoby ok. 15 mln t), z poje-
dynczymi większymi złożami kopalin piaszczysto-żwirowych. Natomiast w  
5 powiatach województwa występują wyłącznie małe złoża, a łączna wielkość 
udokumentowanych zasobów nie przekracza 5 mln t (Guzik, Szlugaj 2012).

Tabela 5. Zestawienie zasobów złóż niezagospodarowanych w województwie war-
mińsko-mazurskim wg stanu na 2010 r. (Bilans zasobów...2011, obliczenia własne)

Powiat Zasoby bilansowe

[tys. t]
Ogółem województwo 784 799
Olsztyn 167 107
Pisz 166 419
Olecko 95 501
Ostróda 67 090
Ełk 62 287
Szczytno 56 203
Nidzica 38 081
Lidzbark Warm. 30 006
Działdowo 29 501
Kętrzyn 15 683
Giżycko 14 922
Elbląg 13 670
Nowe Miasto Lubawskie 10 137
Mrągowo 7 074
Gołdap 4 960
Iława 3 591
Braniewo 1 896
Bartoszyce 584
Węgorzewo 87
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Rys. 4. Rozmieszczenie zasobów niezagospodarowanych złóż kruszyw natural-
nych żwirowo-piaskowych w województwie warmińsko-mazurskim wg stanu na 
31.12.2010 (Bilans zasobów... 2011)

Tabela 6. Wykaz nieeksploatowanych złóż piasków i żwirów o zasobach powyżej 
5 mln t w województwie warmińsko-mazurskim, wg stanu na 2010 r. (Bilans zaso-
bów...2011)

Złoże Zasoby bilanso-
we (tys. t)

Stan zagospodaro-
wania złoża

Waloryzacja zło-
ża1

Powiat piski 151 897
Lipowskie 46 004 P WWWN
Wierzbiny 12 518 P nie podlega
Wincenta-Kumielsk2 93 375 P WWZN
Powiat olsztyński 116 603
Gąsiorowo3 24 939 P WWZN
Kobułty 17 130 P nie podlega
Łapka 2 10 528 R nie podlega
Modliny 10 230 R nie podlega
Pawłowo-Mielno4 5 665 P nie podlega
Rasząg 24 370 P WZNN
Ruś 18 455 R nie podlega
Węgajty 5 286 R nie podlega
Powiat olecki 83 892
Olecko Małe 18 571 P nie podlega
Sedranki II 7 754 Z nie podlega
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Starosty 57 567 P WWNN
Powiat ełcki 55 440
Płociczno 8 831 P nie podlega
Płociczno-Krokocie 12 468 P WWNN
Rożyńsk Wielki I 14 627 R nie podlega
Rożyńsk Wielki III 19 514 R WWWN
Powiat szczycieński 47 750
Gisiel 25 430 R WWWN
Gisiel-Dymer 12 584 P nie podlega
Szczepankowo 9 736 Z nie podlega
Powiat ostródzki 33 021
Bramka 7 834 R nie podlega
Florczaki 5 497 R nie podlega
Mostkowo 6 988 R nie podlega
Tątławki 5 860 R nie podlega
Ulnowo 6 842 R nie podlega
Powiat nidzicki 28 523
Bolejny 7 534 R nie podlega
Jabłonowo 5 687 Z nie podlega
Januszkowo 10 024 R nie podlega
Januszkowo I 5 278 R nie podlega
Powiat lidzbarski 24 827
Kaszuny 18 538 R nie podlega
Runowo 6 289 P nie podlega
Powiat działdowski 11 832
Gruszka 5 669 R nie podlega
Żabiny I 6 163 R nie podlega
Powiat kętrzyński 8 617
Martiany 8 617 P nie podlega
Powiat giżycki 6 011
Kruklin V 6 011 R nie podlega

Objaśnienia: P - złoże o zasobach rozpoznanych wstępnie, R - złoże o zasobach roz-
poznanych szczegółowo, Z - złoże zaniechane

1 wg metodyki zaproponowanej przez Niecia i Radwanek-Bąk (2011), 2 część złoża 
położona w powiecie kolneńskim, 3 część złoża położona w powiecie szczycieńskim, 
4 część złoża położona w powiecie ostródzkim

W województwie warmińsko-mazurskim przedmiotem waloryzacji stało 
się 8 nie eksploatowanych złóż piasków i żwirów, które na podstawie kryte-
riów złożowo-surowcowych zaliczono do kategorii wysokiej (W) pod wzglę-
dem ich wartości. W przypadku tej grupy kopalin do kategorii wysokiej za-
liczano złoża o zasobach bilansowych >20 mln ton przy punkcie piaskowym 
50-75% lub >5 mln ton przy punkcie piaskowym <50% (tab. 6). Złoża te mają 
znaczenie ponadlokalne, a możliwości ich zagospodarowania oraz ochrony 

Złoże Zasoby bilanso-
we (tys. t)

Stan zagospodaro-
wania złoża

Waloryzacja zło-
ża1
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na potrzeby przyszłej eksploatacji rozpatrywane są na etapie planowania 
przestrzennego w skali województwa. Dla ww. złóż przeprowadzono dalszą 
waloryzację uwzględniającą kryteria górnicze (druga litera w kodzie walory-
zacji złoża), środowiskowe (trzecia litera) oraz ewentualne ograniczenia pla-
nistyczne związane np. z istniejącą zabudową terenu złoża (czwarta litera). 

O atrakcyjności górniczej złóż decyduje m.in. stopień trudności ich eks-
ploatacji (w tym grubość nadkładu, wskaźnik N/Z, grupa zmienności złoża, 
rodzaj wyrobiska, dopływ wód) oraz możliwości transportu (dostępność ko-
munikacyjna, odległość od potencjalnych odbiorców). W tym względzie żad-
ne z 8 złóż nie otrzymało najwyższej kategorii (N), 7 złóż zakwalifikowano 
do kategorii wysokiej (W), a jedno złoże - Rasząg - do najniższej kategorii 
zadowalającej (Z). Na taką ocenę górniczą tego ostatniego wpłynęła przyna-
leżność do II grupy zmienności złóż, nadkład o miąższości przekraczającej  
2 m oraz znaczna odległość od potencjalnych odbiorców. 

Głównymi kryteriami środowiskowymi branymi pod uwagę w waloryzacji 
były m.in. obecność wielkoobszarowych form ochrony przyrody, zbiorników 
wód podziemnych, gleb klas I-IV oraz zwartych obszarów leśnych. Duże bo-
gactwo i różnorodność przyrodnicza, o randze krajowej i europejskiej, woje-
wództwa warmińsko-mazurskiego wpłynęły na wysoce ograniczoną dostęp-
ność 2 spośród 8  waloryzowanych złóż. Osiągnęły one trzeci – zastrzeżony 
(Z) - stopień dostępności, w związku ze współwystępowaniem kilku czynni-
ków: znaczne pokrycie lasem, formy ochrony przyrody (OChK, obszary Na-
tura 2000), obecność zbiorników wód podziemnych oraz/lub znaczny udział 
gleb chronionych. 3 złoża piasków i żwirów uzyskały warunkowy (W) sto-
pień dostępności, a pozostałe 3 najwyższy (N) stopień dostępności. Warunko-
wa dostępność wynika zazwyczaj z zaistnienia tylko jednego z wymienionych 
powyżej czynników. 

Ostatni etap waloryzacji pozwolił na zweryfikowanie dostępność do 
złóż   nawiązaniu do ograniczeń planistycznych. Pod tym względem wszyst-
kie 8 złóż zaklasyfikowano do najwyższej kategorii (N) oceniając, że pod tym 
względem dostępność do nich jest nieograniczona. 

Spośród 8 waloryzowanych złóż kruszyw naturalnych żwirowo-piasko-
wych w województwie (tab. 7), najwyżej w rankingu oceniono złoże Starosty 
w powiecie oleckim. Jest to złoże wysokiej ochrony pod względem kryteriów 
złożowo-surowcowych i górniczych, a ponadto zaliczono je do najwyższej ka-
tegorii pod względem dostępności terenu dla przyszłej eksploatacji. Podobnie 
oceniono złoże Płociczno-Krokocie, którego zasoby są jednak kilkukrotnie 
mniejsze. Wysokie oceny w waloryzacji otrzymały również złoża: Lipowskie, 
Gisiel oraz Rożyńsk Wielki III. Ustalono, że  są to złoża ochrony zarówno 
pod względem wielkości udokumentowanych zasobów i ich jakości, jak też 
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pod względem warunków górniczych, słabiej natomiast zostały ocenione w 
waloryzacji środowiskowej, uzyskując kategorię W (warunkowa). Wpłynęło 
na to położenie ich w całości w obrębie obszarów chronionego krajobrazu 
lub Natura 2000 (złoże Lipowskie) oraz znaczne pokrycie powierzchni lasami 
(Gąsiorowo i Lipowskie). Kolejne złoże -  Rasząg - w waloryzacji górniczej 
otrzymały niższą kategorię Z, ale w waloryzacji środowiskowej wyższą ka-
tegorię N. Najniżej ocenione zostały złoża Wincenta-Kumielsk  i Gąsiorowo, 
które pomimo bardzo dobrych wyników waloryzacji surowcowej i planistycz-
nej otrzymały kategorię Z (zastrzeżona) w waloryzacji pod kątem środowisko-
wym. Ma to związek z występowaniem tych złóż w strefie Głównego Zbior-
nika Wód Podziemnych a w przypadku złoża Wincenta-Kumielsk również w 
obrębie Obszaru Chronionego Krajobrazu Puszczy i Jezior Piskich.

Tabela 7. Ranking nieeksploatowanych złóż piasków i żwirów w województwie 
warmińsko-mazurskim, poddanych waloryzacji (Bilans zasobów ... 2011)

Lp. Złoże Zasoby bilansowe 
(tys. t) Powiat Waloryzacja 

złoża
1 Starosty 57 567 Olecko WWNN
2 Płociczno-Krokocie 12 468 Ełk WWNN
3 Lipowskie 46 004 Pisz WWWN
4 Gisiel 25 430 Szczytno WWWN
5 Rożyńsk Wielki III 19 514 Ełk WWWN
6 Rasząg 24 370 Olsztyn WZNN
7 Wincenta-Kumielsk 93 375 Pisz WWZN
8 Gąsiorowo 24 939 Olsztyn, Szczytno WWZN

1.1.3. Obszary perspektywiczne
Według „Bilansu perspektywicznych zasobów kopalin Polski wg stanu na 

31.12.2009 r.” zasoby prognostyczne kruszyw żwirowo-piaskowych w woje-
wództwie warmińsko-mazurskim oceniono na 147,9 mln t w 37 wydzielonych 
obszarach prognostycznych w powiatach: ełckim, elbląskim, olsztyńskim, 
ostródzkim, oleckim, braniewskim, lidzbarskim, giżyckim, mrągowskim, pi-
skim, i szczycieńskim. Stanowi to tylko około 16% zasobów bilansowych w 
złożach udokumentowanych, co świadczy o tym, że potencjał zasobowy tych 
kruszyw w województwie został już w wysokim stopniu rozpoznany. 
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Rys. 5. Rozmieszczenie najważniejszych obszarów prognostycznych kruszyw natu-
ralnych żwirowo-piaskowych w województwie warmińsko-mazurskim wg stanu na 
31.12.2009 (Bilans perspektywicznych zasobów... 2011)

1.2. Pozostałe kopaliny skalne
Poza złożami piasków i żwirów, w województwie warmińsko-mazurskim 

udokumentowano złoża:

• kopalin ilastych ceramiki budowlanej (45 złóż, w tym 14 zagospoda-
rowanych i 13 zaniechanych, o łącznych zasobach 56 412 tys. m3), 

• piasków kwarcowych do produkcji betonów komórkowych i wyro-
bów wapienno-piaskowych (12 złóż, w tym 5 zagospodarowanych i 3 
zaniechane, o łącznych zasobach 24 002 tys. m3), 

• kredy jeziornej (49 złóż, w tym 6 zagospodarowanych i 19 zaniecha-
nych, o łącznych zasobach 20 467 tys. t), 

• 4 niezagospodarowane złoża kopaliny ilastej do produkcji kruszy-
wa lekkiego o łącznych zasobach 11 474 tys. m3 (Bilans zasobów ... 
2011). 

Udokumentowane zasoby plasują województwo warmińsko-mazurskie: 
na 3 miejscu wśród województw, jeśli chodzi o zasoby kredy jeziornej, 7 pod 
względem wielkości zasobów kopalin ilastych do produkcji kruszywa lekkie-
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go, 9 pod względem wielkości zasobów piasków kwarcowych do produkcji 
betonów komórkowych i wyrobów wapienno-piaskowych oraz 9 pod wzglę-
dem wielkości zasobów iłów ceramiki budowlanej.

1.2.1. Złoża zagospodarowane i ich wystarczalność
W złożach zagospodarowanych w województwie warmińsko-mazurskim 

udokumentowanych jest około: 

• 8 807 tys. m3 piasków kwarcowych do produkcji betonów komórko-
wych i wyrobów wapienno-piaskowych w pięciu zagospodarowanych 
złożach, co oznacza statyczną wystarczalność tych zasobów przy 
obecnym (2010 r.) poziomie wydobycia przekraczającą 48 lat (po ko-
rekcie wg wskaźnika zespołu Kozłowskiego (1990) około 37 lat);

• 7 585 tys. m3 surowców ilastych ceramiki budowlanej w 14 zagospo-
darowanych złożach, co oznacza statyczną wystarczalność tych zaso-
bów wynoszącą około 105 lat (po korekcie ponad 80 lat).

Tabela 8. Wystarczalność statyczna zasobów złóż piasków kwarcowych i kopalin 
ilastych ceramiki budowlanej w województwie warmińsko-mazurskim, wg stanu na 
31.12.2010 r. (Bilans zasobów...2011, obliczenia własne)

Zasoby  
bilansowe

Wydobycie Wystarczalność 
statyczna (lata)*

Piaski kwarcowe do betonów 
komórkowych i wyrobów wapien-
no-piaskowych (tys. m3)

8 807 182 48

Kopaliny ilaste ceramiki budowla-
nej (tys. m3) 7 585 72 105

∗ faktyczny okres wystarczalności złóż po korekcie zgodnie ze wskaźnikiem podanym 
przez zespół Kozłowskiego (1990) ulegnie skróceniu o niemal 1/4

Czynne są dwie kopalnie piasków kwarcowych do produkcji betonów 
komórkowych na złożach Lidzbark Welski i Niegocin II. Eksploatowane są 
przez Grupę Prefabet S.A. zs. w Świerżach Górnych k. Kozienic należącą do 
koncernu CRH - Grupa Ożarów. W latach 2003-2008 wydobycie w kopal-
niach wzrastało przekraczając 100 tys. m3/r., a w latach 2009-2010 zmalało 
o połowę (tab. 9). Kopalina kierowana jest do zakładu w Wilkasach, gdzie 
wytwarzane są elementy murowe w postaci płytek i bloczków z białego beto-
nu komórkowego. Piaski kwarcowe do produkcji cegły wapienno-piaskowej 
eksploatowane są z 2 złóż Iława II i Pasym, należących do Xella Polska Sp. 
z o.o. Ich łączne wydobycie po osiągnięciu w latach 2007-2008 ponad 120 
tys. m3/r. w 2009 r. zmalało do 20 tys. m3, w 2010 r. wracając do 120 tys. m3. 
Eksploatowane piaski wykorzystywane są m.in. do produkcji bloczków sili-
katowych oferowanych pod marką SILKA.
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Wydobywane ilości kopalin ilastych ceramiki budowlanej w wojewódz-
twie wykazuje duże wahania w krótkich okresach czasu. W latach 2001-2008 
wynosiło 44-143 tys. m3/r., natomiast w latach 2009-2010 zmalało do 72 tys. 
m3/r. (tab. 9). Największa aktualnie czynna kopalnia na złożu Rukławki w 
powiecie olsztyńskim należy do firmy Ceramika KOPLANY Sp. z o. o. W 2010 r. 
wydobyto tam ok. 43 tys. m3 iłów, z których w zakładzie Rukławki produko-
wane były cegły, pustaki i dachówki ceramiczne.  Większość z pozostałych 
9 eksploatowanych złóż znajduje się głównie w powiecie oleckim i ełckim, 
pojedyncze w powiecie kętrzyńskim i giżyckim. Wydobycie z poszczegól-
nych złóż jest niewielkie, zwykle w granicach 1-10 tys. m3/r., sporadycznie 
przekracza 10 tys. m3/r. Pozyskiwany surowiec wykorzystywany jest bezpo-
średnio w lokalnych zakładach ceramiki budowlanej.

Tabela 9. Wydobycie kredy jeziornej, piasków kwarcowych oraz kopalin ilastych 
ceramiki budowlanej w województwie warmińsko-mazurskim w latach 2001-2010 
(Bilans zasobów ... 2011 i wydania wcześniejsze)
Wyszczególnienie 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Kreda jeziorna 
(tys. t)

198 86 164 84 2 1 1 1 1 -

Piaski kwarcowe 
do produkcji be-
tonów komórko-
wych (tys. m3)

94 153 47 50 68 74 94 104 42 62

Piaski kwarcowe 
do produkcji wyro-
bów wapienno-pia-
skowych (tys. m3)

99 58 81 80 85 106 133 122 20 120

Kopaliny ilaste 
ceramiki budowla-
nej (tys. m3)

137 143 44 120 74 66 125 135 80 72

Duże zasoby kredy jeziornej w województwie eksploatowane były w więk-
szej ilości w latach 2001-2004 (tab. 9). W 2001 r. czynnych było 11 kopalń 
kredy, a w 2004 r. już tylko 7. W 2005 r. wskutek likwidacji państwowych 
dotacji do nawozów wapniowych, okresowo są czynne 2 kopalnie, w których 
wydobywa się zaledwie do 1 tys. t/r. kredy jeziornej do celów nawozowych.

1.2.2. Złoża niezagospodarowane i ich waloryzacja
W województwie warmińsko-mazurskim udokumentowanych jest łącznie 

85 niezagospodarowanych (lub zaniechanych) złóż kopalin skalnych innych 
niż kruszywa naturalne żwirowo-piaskowe (tab. 10). Największa grupę stano-
wią 43 złoża kredy jeziornej o łącznych zasobach 18,7 mln t, które koncentru-
ją się w powiecie olsztyńskim, szczycieńskim, działdowskim, ostródzkim, eł-
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ckim, bartoszyckim i nowomiejskim. Kolejna grupa to 31 złóż kopalin ilastych 
ceramiki budowlanej o łącznych zasobach 48,8 mln m3, z których największe 
koncentrują się w powiecie braniewskim i elbląskim (w tym największe złoże 
Osiek), lidzbarskim, kętrzyńskim, oleckim i olsztyńskim. Największe złoża 
piasków kwarcowych do produkcji betonów komórkowych i cegły wapienno-
piaskowej udokumentowano w powiatach piskim, lidzbarskim i ostródzkim. 
Z kolei największe złoża kopalin ilastych do produkcji kruszywa lekkiego 
zlokalizowane są w powiatach olsztyńskim i nowomiejskim.

Tabela 10. Zestawienie zasobów złóż niezagospodarowanych innych kopalin 
skalnych w województwie warmińsko-mazurskim wg stanu na 2010 r. (Bilans 
zasobów...2011)

Kopalina Jednostka
Ilość złóż 

niezagospo 
darowanych*

Zasoby 
bilansowe

Ilość złóż 
niezagospo 
darowanych 
poddanych 
waloryzacji 

Kreda jeziorna tys. t 43 18 694 -
Piaski kwarcowe do pro-
dukcji betonów komórko-
wych

tys. m3 4
5 054

1

Piaski kwarcowe do pro-
dukcji cegły wapienno-pia-
skowej

tys. m3 3
10 141

2

Kopaliny ilaste ceramiki 
budowlanej

tys. m3 31 48 827 2

Kopaliny ilaste do produkcji 
kruszywa lekkiego

tys. m3 4 11 474 1

* łącznie ze złożami zaniechanymi

Spośród 43 nieeksploatowanych złóż kopalin ilastych ceramiki budowlanej 
w województwie waloryzacji poddano 2 złoża. Złoże Osiek uzyskało wysoką 
i najwyższą ocenę surowcową, górniczą i planistyczną oraz warunkową ocenę 
środowiskową ze względu na ochronę gleb (powyżej 30% powierzchni złoża 
klas I-IV), natomiast złoże Bogatyńskie wysokie oceny surowcowe, górni-
cze (możliwe dopływy wód do wyrobiska) i planistyczne (85% powierzchni 
złoża bez ograniczeń) oraz warunkową ocenę środowiskową ze względu na 
występowanie w obszarze chronionego krajobrazu, ochronę gleb (powyżej 
30% powierzchni złoża klas I-IV) i użytkowego poziomu wód podziemnych 
(tab. 11). 
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Tabela 11. Wykaz nie eksploatowanych złóż innych kopalin skalnych w wojewódz-
twie warmińsko-mazurskim poddanych waloryzacji, wg stanu na 2010 r. (Bilans za-
sobów ... 2011)

Kopalina / złoże
Zasoby 

bilansowe 
(tys. m3)

Stan zagospoda-
rowania złoża

Waloryzacja 
złoża

Kopaliny ilaste ceramiki budow-
lanej 
Osiek 15 918 P WNWN
Bogatyńskie 8 828 P WWWW
Piaski kwarcowe do produkcji 
betonów komórkowych
Łukta 3 564 P WNWN
Piaski kwarcowe do produkcji 
cegły wapienno-piaskowej
Jeże 6 395 P WNZN
Mingajny 3 598 P WNZN
Kopaliny ilaste do produkcji kru-
szywa lekkiego
Nawra 3 106 P WWWN

Objaśnienia: P - złoże o zasobach rozpoznanych wstępnie 

Spośród 7 nieeksploatowanych złóż piasków kwarcowych do produkcji 
betonów komórkowych i cegły wapienno-piaskowej, waloryzacji poddano 
tylko 3 największe. Wszystkie uzyskały wysoką i najwyższą ocenę surow-
cową, górniczą i planistyczną, ale zastrzeżoną lub warunkową ocenę środo-
wiskową: złoża Łukta i Mingajny ze względu na występowanie w obszarach 
chronionego krajobrazu i w lasach, złoże Jeże ze względu na występowanie w  
obszarze leśnym i Natura 2000.

Nie eksploatowane złoża kredy jeziornej i kopalin ilastych do produkcji 
kruszywa lekkiego nie zostały poddane pełnej waloryzacji, gdyż we wstępnie 
wykonanej waloryzacji surowcowej uzyskały kategorię Z (ochrona zwykła). 
Zgodnie z zaproponowaną metodyką (Nieć, Radwanek-Bąk 2011) nie zostały 
one zatem poddane waloryzacji; stanowią bazę zasobową kopalin wykorzy-
stywanych tylko na potrzeby lokalne i gospodarka nimi powinna być rozpa-
trywana na poziomie gmin i powiatów. Wyjątkiem jest złoże kopaliny ilastej 
do produkcji keramzytu Nawra. Uzyskało ono wysoką ocenę surowcową i 
górniczą oraz najwyższą planistyczną, ale warunkową ocenę środowiskową 
(50% złoża to obszary leśne).
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1.2.3. Obszary perspektywiczne
Na podstawie „Bilansu perspektywicznych zasobów kopalin Polski wg 

stanu na 31.12.2009 r.” w województwie warmińsko-mazurskim wydzielono 
tylko dwa obszary prognostyczne piasków kwarcowych do produkcji cegły 
wapienno-piaskowej w powiecie nidzickim o łącznej wielkości zasobów pro-
gnostycznych 13,0 mln m3.

2. Wykorzystanie infrastruktury drogowej i kolejowej do 
transportu surowców skalnych

2.1. Ogólna charakterystyka infrastruktury transportowej województwa
Długość dróg krajowych w województwie warmińsko-mazurskim wyno-

siła ogółem 1 327,2 km (stan na 2010 r.), z czego tylko 57,7 km było drogami 
ekspresowymi. Zdecydowana większość tych dróg jest w zarządzie GDDKiA 
Oddział w Olsztynie, a niewielka część w zarządzie miast - powiatów grodz-
kich Olsztyn i Elbląg. Główną osią transportową regionu jest droga krajowa 
nr 16 (rys. 6). Jest to połączenie wschód-zachód, na którego linii znajdują 
się jedne z największych miast w regionie, będące zapleczem gospodarczym 
województwa (to także istotny kanał transportowy dla przedsiębiorstw). Do-
datkowo, jest to trasa umożliwiająca włączenie regionu w transeuropejskie 
drogowe szlaki transportowe (Via Baltica oraz autostradę A-1). W wojewódz-
twie nie planuje się budowy żadnej autostrady, ale w latach 2011-2012 oddano 
do użytkowania 3 odcinki drogi ekspresowej S7: Elbląg-Pasłęk, Pasłęk-Miło-
młyn i Olsztynek – Nidzica o łącznej długości 81,5 km (Program … 2011). 
Pozostałe odcinki przewidzianych do budowy są na etapie przetargów realiza-
cyjnych lub w przygotowaniu. Łącznie na obszarze województwa występuje 
kilka odcinków dróg ekspresowych S7 i S22 oraz 11 odcinków dróg krajo-
wych (tab. 12, rys. 6). Docelowo cała droga nr 7 ma być drogą ekspresową 
S7, odcinek drogi nr 16 Ełk – Kalinowo oraz odcinek drogi nr 65 Ełk – Nowa 
Wieś Ełcka mają być odcinkiem drogi ekspresowej S61, a odcinek drogi nr 51 
Olsztynek – Olsztyn ma być drogą ekspresową S51. Projektowany w Progra-
mie Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015 układ dróg ekspresowych i 
autostrad w północno-wschodniej części Polski zapewnia jedynie połączenia 
w układzie północ-południe, które w dużym stopniu omijają teren wojewódz-
twa warmińsko-mazurskiego (Bartkiewicz i in. 2010).
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Tabela 12. Drogi ekspresowe i krajowe w województwie warmińsko-mazurskim 
(GDDKiA/Olsztyn)

L.p. Nr Przebieg drogi Klasa tech-
niczna

1 S7
7

obwodnica Elbląga – Pasłęk – obwodnica Miłomły-
na; Olsztynek - Nidzica
Jazowa – Elbląg; obwodnica Miłomłyna – Ostróda 
– Olsztynek; Nidzica – granica województwa

S
GP

2 S22 Elbląg – Grzechotki (granica państwa) S
3 15 granica województwa – Nowe Miasto Lubawskie 

– Lubawa – Ostróda
GP

4 16 granica województwa – Kisielice – Ostróda – Ol-
sztyn – Mrągowo – Mikołajki – Orzysz – Ełk – grani-
ca województwa

GP

5 22 Stare Pole (granica województwa) – Elbląg GP
6 51 Olsztynek – Olsztyn – Dobre Miasto – Lidzbark 

Warmiński – Plęsy – Bartoszyce – Bezledy (granica 
państwa)

GP

7 53 Olsztyn – Pasym – Szczytno – Świętajno – Rozogi
Rozogi – Dąbrowy (granica województwa)

GP
G

8 54 węzeł Chruściel (droga S22) – Braniewo – Gronowo 
(granica państwa)

GP

9 57 Plęsy (DK 51) – Bisztynek – Biskupiec – Szczytno 
– Wielbark (gr. woj.)

G

10 58 Olsztynek – Jedwabno – Szczytno – Babięta – Sta-
re Kiełbonki – Ruciane-Nida – Pisz – Biała Piska 
– Świdry (granica województwa)

G

11 59 Giżycko – Ryn – Mrągowo – Nawiady – Stare Kieł-
bonki – Spychowo – Rozogi

G

12 63 granica państwa – Węgorzewo – Giżycko – Orzysz 
– Pisz – Wincenta (granica województwa)

GP

13 65 Gołdap (granica państwa) – Olecko – Ełk – Nowa 
Wieś Ełcka – Grajewo (granica województwa)

G

Objaśnienia: A – autostrada, S – droga ekspresowa, GP – droga główna ruchu przy-
spieszonego, G – droga główna, Z – droga zbiorcza

Dopuszczalne obciążenie wymienionych odcinków dróg krajowych wy-
nosi obecnie:

• 115 kN/oś na drogach ekspresowych S22 i S7 oraz drodze krajowej nr 7,

• 100 kN/oś na drogach krajowych: 15, 16 (z wyjątkiem odcinka Mrą-
gowo – Mikołajki – Orzysz), 22, 51, 57 (z wyjątkiem odcinka Plęsy 
– Bisztynek – Biskupiec), 63 i 65 (z wyjątkiem odcinka odcinku Goł-
dap – Olecko – Ełk), 

• 80 kN na pozostałych odcinkach dróg krajowych w województwie. 
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Województwo ma cztery drogowe przejścia graniczne z Federacją Rosyj-
ską (Obwód Kaliningrad) w Gronowie (DK 54), Grzechotkach (S22),  Bezle-
dach (DK 51) i Gołdapi (DK 65).

Rys. 6. Sieć linii kolejowych oraz dróg krajowych w województwie warmińsko-
mazurskim (GDDKiA/Olsztyn, PKP PLK)

Na obszarze województwa występuje obecnie 51 odcinków dróg woje-
wódzkich (tab. 13). Dopuszczalne obciążenie tych dróg w większości wypad-
ków wynosi 80 kN/oś, tylko odcinki nowo remontowane są przystosowywane 
do nacisku 100 kN/oś. Łączna długość dróg wojewódzkich na koniec 2010 r. 
wynosiła 1911,8 km. W gestii Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie było 
około 1869 km tych dróg, a pozostała część była w zarządzie miast - powia-
tów grodzkich Olsztyn i Elbląg.

Tabela 13. Drogi wojewódzkie w województwie warmińsko-mazurskim (Zarząd 
Dróg Wojewódzkich)

L.p. Nr Przebieg drogi Klasa tech-
niczna

1. 503 Elbląg – Tolkmicko – Pogrodzie Z
2. 504 Elbląg – Milejewo – Pogrodzie – Frombork – Braniewo G
3. 505 Frombork – Młynary – Pasłęk Z
4. 506 Chruściel (S 22) – Nowica Z
5. 507 Braniewo – Pieniężno – Orneta – Dobre Miasto G
6. 508 Jedwabne – Wielbark Z



28

7. 509 Elbląg – Młynary – Nowica – Drwęczno G/Z
8. 510 Pieniężno – Lelkowo – granica państwa Z
9. 511 Lidzbark Warmiński – Górowo  Iławeckie – granica 

państwa
Z

10. 512 Pieniężno – Górowo Iławeckie – Bartoszyce – Szczur-
kowo 

Z/G/Z

11. 513 Pasłęk – Drwęczno – Orneta – Lidzbark Warmiński 
– Kiwity – Wozławki 

G

12. 515 Stary Dzierzgoń (woj. pomorskie) – Kamieniec – Susz  Z
13. 519 Stary Dzierzgoń (woj. pomorskie) – Zalewo – Małdyty 

– Morąg 
G

14. 520 Prabuty (woj. pomorskie) – Kamieniec Z
15. 521 Prabuty (woj. pomorskie) – Susz – Iława G/Z
16. 522 Trumieje (woj. pomorskie) – Sobiewola Z
17. 526 Myślice (woj. pomorskie) – Lepno - Pasłęk Z
18. 527 Dzierzgoń (woj. pomorskie) – Pasłęk – Morąg – Łukta 

– Olsztyn
G/Z/G

19. 528 Morąg – Miłakowo - Orneta Z
20. 530 Ostróda – Łukta – Dobre Miasto Z
21. 531 Łukta – Worliny – Podlejki Z
22. 536 Iława – Sampława G/Z
23. 537 Lubawa – Frygnowo – Pawłowo Z
24. 538 Łasin (woj. pomorskie) – Nowe Miasto Lubawski – Uz-

dowo - Rozdroże
G

25. 541 Lubawa – Lidzbark – Zieluń (woj. mazowieckie) Z/G
26. 542 Rychnowo – Frygnowo - Działdowo Z/G
27. 544 Bartniczka (woj. kujawsko-pomorskie) – Lidzbark 

– Działdowo – Mława (woj. mazowieckie)
G/Z

28. 545 Działdowo – Nidzica – Jedwabno G/Z
29. 590 Biskupiec – Reszel – Korsze – Barciany Z
30. 591 Mrągowo – Kętrzyn – Barciany – Michałkowo – grani-

ca państwa
G/Z

31. 592 Bartoszyce – Kraskowo – Kętrzyn - Giżycko G
32. 593 Miłakowo – Dobre Miasto – Jeziorany – Lutry – Zawi-

dy – Reszel 
Z

33. 594 Bisztynek – Reszel – Kętrzyn Z
34. 595 Barczewo – Jeziorany Z
35. 596 Zawidy – Biskupiec Z
36. 598 Zgniłocha – Butryny - Olsztyn Z
37. 600 Szczytno – Rybno – Mrągowo Z
38. 601 Babięta – Nawiady Z
39. 604 Nidzica – Wielbark Z
40. 609 Ukta – Mikołajki Z
41. 610 Piecki – Ruciane-Nida G
42. 642 Woźnice (DK 16) – Ryn – Sterławki Wielkie Z
43. 643 Woźnice (DK 16)  – Wilkasy Z
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44. 650 Barciny – Srokowo – Węgorzewo – Banie Mazurskie 
– Gołdap 

Z

45. 651 Gołdap – Wiżajny (woj. podlaskie) Z
46. 652 Kowale Oleckie – Suwałki (woj. podlaskie) G
47. 653 Olecko – Suwałki (woj. podlaskie) G
48. 655 Kąp – Wydminy – Olecko – Suwałki (woj. podlaskie) G
49. 656 Staświny – Ranty – Ełk Z/G
50. 661 Kalinowo – Cimochy Z
51. 667 Biała Piska – Nowa Wieś Ełcka G

Objaśnienia: G – droga główna, Z – droga zbiorcza

Na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego drogi powiatowe wg 
stanu na 31.12.2010 r. miały łączną długość 8 552,4 km, w tym o nawierzchni 
twardej 6 979,8 km. Z kolei drogi gminne miały długość 10 777,6 km, w tym 
o nawierzchni twardej 2 425,2 km, a resztę stanowiły drogi gruntowe. 

Według stanu na koniec 2010 r. gęstość sieci dróg publicznych w woje-
wództwie warmińsko-mazurskim wynosiła 93,4 km/100 km2 (w kraju 129,9), 
w tym o nawierzchni twardej 52,3 km/100 km2 (w kraju 87,6), a o nawierzchni 
twardej ulepszonej 48,5 km/100 km2 (w kraju 79,9), co pod tym względem 
plasowało województwo na ostatnim (!) miejscu wśród województw w kraju. 
Generalnie stan techniczny dróg publicznych jest niezadowalający, co dotyczy 
głównie dróg powiatowych i gminnych, a w mniejszym stopniu dróg woje-
wódzkich i krajowych. Po 1945 r. standard sieci drogowej w regionie warmiń-
sko-mazurskim był wyższy od średniej krajowej, w związku z czym region 
omijały główne inwestycje w drogownictwie w latach 1970-tych i 1980-tych 
XX wieku. Pod koniec XX w. dobry stan techniczny nawierzchni miało już 
tylko ok. 33% dróg wojewódzkich i poniżej 30% dróg krajowych (Strategia 
…, 2005; Plan Zagospodarowania Przestrzennego, 2002). Po wstąpieniu Pol-
ski do Unii Europejskiej i pojawieniu się możliwości współfinansowania pro-
jektów związanych z drogownictwem z funduszy unijnych sytuacja powoli 
się zmienia. Dla przykładu w 2011 r. już 67% dróg krajowych w wojewódz-
twie miało stan dobry nawierzchni, ale nadal ok. 13% dróg krajowych jest w 
stanie złym wymagającym natychmiastowych remontów. Z drugiej strony, ze 
względu na znaczne nasilenie ruchu, niedostosowanie standardu nawierzch-
ni dróg do obciążeń następuje przyspieszony proces degradacji nawierzchni 
dróg, najbardziej na drogach wojewódzkich i niektórych powiatowych wyko-
rzystywanych w ruchu tranzytowym. 

Długość linii kolejowych na obszarze województwa wynosi obecnie łącz-
nie 1 215 km, w tym jednotorowych 914 km, dwu- i więcej torowych 301 km, 
zelektryfikowanych 492 km, szerokotorowych 29 km. Na 100 km2 powierzch-
ni województwa przypada 5,0 km linii (GUS 2012), co sytuuje to wojewódz-
two na 13 miejscu wśród wszystkich 16 województw.
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Na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego czynne są o znacze-
niu państwowym kolejowe linie (PKP PLK):

• nr 9 na odcinku (Warszawa–) Iłowo – Działdowo – Iława – Susz  (–
Malbork, Gdańsk) – długości 103,6 km, linia magistralna stanowiąca część 
linii E65 należącej do VI paneuropejskiego korytarza transportowego, 
zelektryfikowana, dwutorowa, do Hartowiec k/Rybna Pomorskiego o 
nawierzchni typu ciężkiego i nacisku na oś 225 kN, a od tej miejscowości 
o nawierzchni typu ciężkiego i nacisku na oś 196 kN, aktualnie 
modernizowana, docelowo ma być przystosowana do prędkości 160 km/
h dla pociągów pasażerskich i 120 km/h dla pociągów towarowych, przy 
nacisku 221 kN/oś;

• nr 38 na odcinku (Białystok, Grajewo–) Ełk – Giżycko – Korsze 
– Bartoszyce, długości 141,7 km, do Korsz linia pierwszorzędna, a na 
odcinku Korsze – Bartoszyce drugorzędna, do Ełku zelektryfikowana, 
dalej nie zelektryfikowana, jednotorowa, nawierzchnia o nacisku 196 kN/
oś, stan techniczny poniżej dobrego, do Korsz prędkość maksymalna 100 
km/h, a dalej 80 km/h,

• nr 204 na odcinku (Malbork –) Elbląg – Bogaczewo – Braniewo – 
granica państwa, długości 76,2 km, linia pierwszorzędna, do Bogaczewa 
zelektryfikowana i dwutorowa, od Bogaczewa nie zelektryfikowana i 
jednotorowa, nawierzchnia o nacisku 206 kN/oś, stan techniczny powyżej 
dobrego, prędkość maksymalna 120 km/h,

• nr 219 Olsztyn – Marcinkowo (– Ełk), odcinek o długości 16,8 km, linia 
drugorzędna, nie zelektryfikowana, jednotorowa, nawierzchnia o nacisku 
196 kN/oś, stan techniczny poniżej dobrego, prędkość maksymalna 80 
km/h,

• nr 223 (Czerwonka –) Orzysz – Ełk, odcinek o długości 36,7 km, 
drugorzędna, nie zelektryfikowana, jednotorowa, nawierzchnia o nacisku 
196 kN/oś, stan techniczny dostateczny, prędkość maksymalna 70 km/h,

• nr 353 (Poznań, Toruń –) Iława – Olsztyn – Korsze – Skandawa – granica 
państwa, długości 188,5 km, linia pierwszorzędna, do Korsz dwutorowa i 
zelektryfikowana, dalej jednotorowa i nie zelektryfikowana, nawierzchnia 
o nacisku 206 kN/oś, stan techniczny dobry, prędkość maksymalna 120 
km/h,

Na obszarze województwa są także obecnie czynne inne normalnotorowe 
linie kolejowe (PKP PLK):



31

• nr 35 (Ostrołęka –) Wielbark – Szczytno, na odcinku Ostrołęka – Wielbark 
zawieszony ruch pociągów, odcinek przeznaczony do rozbiórki, czynny 
odcinek Wielbark – Szczytno o długości 21,9 km, linia drugorzędna, nie 
zelektryfikowana, jednotorowa, nawierzchnia o dopuszczalnym nacisku 
196 kN/oś, stan techniczny poniżej dostatecznego, prędkość maksymalna 
40 km/h, zawieszony ruch osobowy,

• nr 39 Olecko – Cimochy (– Suwałki), długość 16,5 km, linia drugorzędna, 
nie zelektryfikowana, jednotorowa, nawierzchnia o nacisku 206 kN/
oś, stan techniczny poniżej dobrego, prędkość maksymalna 80 km/h, 
zawieszony ruch osobowy,

• nr 41 Ełk – Olecko (– Gołdap), na odcinku Olecko – Gołdap zawieszony 
ruch pociągów, czynny odcinek Ełk – Olecko o długości 28,5 km, linia 
drugorzędna, nie zelektryfikowana, jednotorowa, nawierzchnia o nacisku 
206 kN/oś, stan techniczny poniżej dobrego, prędkość maksymalna 80 
km/h,

• nr 208 Działdowo – Lidzbark – Gutowo Pomorskie (– Grudziądz, 
Chojnice), długości 34,2 km, linia pierwszorzędna, nie zelektryfikowana, 
jednotorowa, nawierzchnia o nacisku 196 kN/oś, stan techniczny poniżej 
dobrego, prędkość maksymalna 80 km/h,

• nr 216 Działdowo – Olsztyn, długości 83,8 km, linia pierwszorzędna, 
zelektryfikowana, jednotorowa, nawierzchnia o nacisku 196 kN/oś, stan 
techniczny poniżej dobrego, prędkość maksymalna 80 km/h,

• nr 219 na odcinku Marcinkowo – Szczytno – Pisz – Ełk, o długości 139,2 
km, linia drugorzędna, nie zelektryfikowana, jednotorowa, nawierzchnia 
o nacisku 196 kN/oś, stan techniczny poniżej dobrego, prędkość 
maksymalna 80 km/h,

• nr 220 Olsztyn – Bogaczewo, o długości 85,7 km, linia pierwszorzędna, 
zelektryfikowana, jednotorowa, nawierzchnia o nacisku 196 kN/oś, stan 
techniczny dobry, prędkość maksymalna 100 km/h,

• nr 221 Gutkowo – Orneta – Braniewo, o długości 88,0 km, drugorzędna, 
nie zelektryfikowana, jednotorowa, nawierzchnia o nacisku 196 kN/oś, 
stan techniczny poniżej dobrego, prędkość maksymalna 80 km/h,

• nr 223 na odcinku Czerwonka – Orzysz, odcinek o długości 84,9 km, 
drugorzędna, nie zelektryfikowana, jednotorowa, nawierzchnia o nacisku 
196 kN/oś, stan techniczny dostateczny, prędkość maksymalna 70 km/h,

• nr 254 Tropy – Braniewo, o długości 48,2 km, znaczenia miejscowego, 
nie zelektryfikowana, jednotorowa, nawierzchnia o nacisku 196 kN/oś, 
stan techniczny dostateczny, prędkość maksymalna 70 km/h.  
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Na obszarze województwa czynne są dwie linie kolejowe szerokotorowe 
(PKP PLK):

• nr 205 (granica państwa) Wielewo – Kotki – Anielin Gradowo, czynna 
na odcinku Wielewo – Kotki z terminalem przeładunkowym w Kotkach, 
o długości 6,1 km, linia pierwszorzędna, nie zelektryfikowana, jednoto-
rowa, nawierzchnia o nacisku 216 kN/oś, stan techniczny dostateczny, 
prędkość maksymalna 60 km/h, 

• nr 217 Wielkie Wieżno – Braniewo – granica państwa, o długości 22,7 
km, z kilkoma terminalami przeładunkowymi, linia drugorzędna, nie ze-
lektryfikowana, jednotorowa, stan techniczny dostateczny, prędkość mak-
symalna 60 km/h. 

2.2. Wykorzystanie infrastruktury drogowej do transportu kruszyw 
Większość spośród około 140 czynnych kopalń kruszyw żwirowo-piasko-

wych w województwie warmińsko-mazurskim dostarcza wyłącznie piaski i 
pospółki, zaspokajając potrzeby rynku lokalnego w obrębie danego powiatu, 
rzadziej powiatów sąsiednich (np. kruszywo z kopalń powiatu ostródzkiego 
kierowane m.in. do powiatu elbląskiego i iławskiego, z oleckiego i ełckiego 
do powiatów sąsiednich). Większe dostawy kruszyw żwirowo-piaskowych z 
kopalń dotyczą głównie dostaw żwirów z dużych kopalń prowadzących prze-
róbkę, na rynek betonów w aglomeracji warszawskiej, a także w wojewódz-
twie kujawsko-pomorskim, pomorskim i niekiedy nawet łódzkim. Najważ-
niejsze spośród tych zakładów podano w tab. 4. Łączny wywóz żwirów z 
największych kopalń w województwie  jest oceniany w ostatnich latach na 
2,8-3,9 mln t/r, w tym do 1,7 mln t/r do aglomeracji warszawskiej, 0,7-1,5 
mln t/r do województwa kujawsko-pomorskiego, zwykle kilkaset tys. t/r do 
województwa pomorskiego i łódzkiego. 

Wobec słabo rozwiniętej infrastruktury kolejowej i posiadania bocznicy 
kolejowej tylko przez kopalnię Żabiny (punkt 2.3) dominuje transport samo-
chodowy. Ocenia się, że transport ten z 12 zakładów podanych w tabeli 4 
mógł w 2010 r. osiągnąć łącznie 4,0-4,2 mln t, a 70 - 75% tej ilości przypadało 
na zakłady z rejonu Działdowa i Ostródy, 15-20% na zakłady z rejonu Ełku i 
Olecka, a około 10% na zakłady z rejonu Olsztyna. 

Główne drogi wywozu żwirów z województwa warmińsko-mazurskiego 
są następujące:

• z rejonu pomiędzy Działdowem a Ostródą w kierunku użytkowników w 
województwie mazowieckim (głównie aglomeracji warszawskiej):
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o zakłady Białuty, Gardyny, Osiekowo drogami lokalnymi (do 10 
km) do drogi krajowej DK7 (S7), a następnie tą drogą do Warsza-
wy (z Białut ok. 140 km, z Gardyn i Osiekowa ok. 180 km),  

o z rejonu Żabin, Grzybin i Kalborni drogami lokalnymi do drogi 
542 Dąbrówno-Działdowo lub drogi 538 Nowe Miasto Lubaw-
skie – Nidzica do miejscowości Uzdowo, a następnie drogą 542 i 
544 przez Działdowo do Mławy i drogą DK7 (S7) do Warszawy 
(łącznie ok. 170 km) lub drogą 538 do Nidzicy i drogą DK7 (S7) 
do Warszawy (łącznie ok. 180 km),

• z rejonu pomiędzy Działdowem a Ostródą, głównie Żabin, Grzybin i Kal-
borni - w kierunku użytkowników w województwie kujawsko-pomor-
skim: drogami lokalnymi do drogi 538 Nowe Miasto Lubawskie - Nidzi-
ca, a z Nowego Miasta Lubawskiego drogą DK 15 do Torunia (łącznie ok. 
120 km),

• z rejonu Morąga – Żabi Róg, Bramka - do aglomeracji warszawskiej (in-
cydentalnie): drogami 527/530 do drogi krajowej DK7 (S7), a następnie 
tą drogą do Warszawy (ok. 250 km),

• z rejonu Morąga – Żabi Róg, Bramka - do aglomeracji trójmiejskiej: dro-
gą 519 do drogi krajowej DK7 (S7), a następnie tą drogą do Gdańska (ok. 
130 km),

• z rejonu Olsztyna – Kronowo, Łapka - do aglomeracji warszawskiej (in-
cydentalnie): drogą 595 do Barczewa, następnie DK 16 do Olsztyna, DK 
51 do Olsztynka i DK7 (S7) do Warszawy (łącznie ok. 230 km),

• z rejonu Ełku - np. Guzki - do aglomeracji warszawskiej: droga lokalną 
do drogi DK 63 Pisz-Łomża-Zambrów i DK8 na odcinku Zambrów-War-
szawa (ok. 210 km),

• z rejonu Olecka – Stożne, Łęgowo do aglomeracji warszawskiej: drogą 
DK 65 Gołdap - Olecko - Ełk - Grajewo, a następnie drogą krajową DK61 
na odcinku Grajewo-Łomża, DK63 na odcinku Łomża-Zambrów i DK8 
na odcinku Zambrów-Warszawa (łącznie około 280 km), lub drogą kra-
jową DK61 na odcinku Grajewo – Łomża – Ostrołęka – Warszawa (także 
łącznie około 280 km). 

Drogi krajowe DK 7/S 7 oraz DK 16 posiadają dopuszczalne obciążenie 
115 kN/oś, drogi krajowe DK 15, DK 51, DK 63, DK 65 - 100 kN/oś, tylko 
droga DK 65 na odcinku Gołdap - Ełk - 80 kN/oś. Wymienione trasy są w 
różny sposób obciążone ruchem samochodowym. W 2010 r. przez odcinki 
drogi krajowej DK7/S7 Elbląg-Pasłęk -Małdyty-Ostróda oraz Olsztynek – Ni-
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dzica przejeżdżało średniodobowo ponad 3000 samochodów ciężarowych, a 
na pozostałych odcinkach DK7/S7 - ponad 2000 samochodów ciężarowych. 
Wśród innych analizowanych dróg krajowych, tylko na drodze DK16 odci-
nek Barczewo-Olsztyn oraz DK51 odcinek Olsztyn – Olsztynek przejeżdżało 
ponad 1000 samochodów ciężarowych na dobę. Na pozostałych wymienio-
nych odcinkach dróg, ruch ciężarowy był znacznie mniejszy. Są to głównie 
drogi jednojezdniowe. Wyjątkiem są odcinki drogi DK7/S7 Elbląg-Pasłęk-
Miłomłyn - 58,2 km i Olsztynek – Nidzica - 30,5 km, a także krótki odci-
nek drogi S22 między Maciejewem a Grzechotkami (granica państwa). Na 
etapie przetargu jest odcinek drogi DK7/S7 Obwodnica Ostródy (9,7 km), na 
etapie przygotowania inwestycji - odcinki drogi DK7/S7 Ostróda-Olsztynek 
(20,5 km) i Nidzica-granica województwa (20,3 km) oraz odcinek drogi S51 
Olsztyn-Olsztynek (12,0 km). Na etapie projektowania jest nowa droga S61 
Via Baltica, której fragment od rejonu Szczuczyna przez Ełk do rejonu Ra-
czek będzie biegł przez obszar województwa warmińsko-mazurskiego (ok. 
80 km). Pozwoli to niewątpliwie na pewne usprawnienie ruchu z kierunku 
m.in. Ostródy, Działdowa, a także Olecka i Ełku w kierunku Warszawy. Wciąż 
jednak dużym utrudnieniem będzie brak obwodnicy Olsztyna. 

W obrębie województwa niewątpliwie największe obciążenie transportem 
kruszyw (głównie żwirów) dotyczy dróg wojewódzkich i lokalnych w rejonie 
Dąbrówna i Działdowa, a także Morąga i Barczewa. W szczególności należy 
tu wymienić odcinki dróg wojewódzkich:

• DW542 Uzdowo – Działdowo i DW544 Działdowo – Mława - transport 
kruszyw z kopalń: Filice (Budokrusz), Żabiny (Olsztyńskie KSM), Żabiny 
1 (Direx), Grzybiny-Kalbornia-Mosznica (Olsztyńskie KSM), częściowo 
także Osiekowo (Italest) i Gardyny (General Żwir) w łącznej szacowanej 
ilości ponad 1000 tys. t w 2010 r. (rys. 7);

• DW527 Morąg – Łukta - transport kruszyw z kopalń: Żabi Róg (Olsztyń-
skie KSM) oraz kilka kopalń w miejscowości Bramka w łącznej szacowa-
nej ilości 400-500 tys. t w 2010 r. (rys. 8);

• DW595 Kronowo – Barczewo - transport kruszyw z kopalń: Kronowo-
Kolonia (Eco-Ter) i Łapka (Trans-Żwir) w łącznej szacowanej ilości 300-
400 tys. t w 2010 r. (rys. 9).
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Rys. 7. Kierunki wywozu kruszyw żwirowo-piaskowych z ważniejszych kopalń w 
powiecie działdowskim i południowej części powiatu ostródzkiego 

Rys. 8. Wywóz kruszyw żwirowo-piaskowych z ważniejszych kopalń w północnej 
części powiatu ostródzkiego 
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Rys. 9. Kierunki wywozu kruszyw żwirowo-piaskowych z ważniejszych kopalń w 
powiecie olsztyńskim 

Żwiry z kopalń w miejscowości Białuty (400-500 tys. t/r) są wywożone 
drogą lokalną (ok. 5 km) do drogi DK7/S7, z kopalń w rejonie Stożne – Łęgo-
wo (300-400 tys. t/r) położoną w ich bezpośrednim sąsiedztwie DK65 Gołdap 
– Olecko, a z kopalni Guzki drogą lokalną (ok. 5 km) do drogi krajowej DK16 
Ełk-Orzysz. Kopalnie te, podobnie jak i pojedyncze kopalnie w innych re-
gionach województwa warmińsko-mazurskiego, nie powodują zatem zasad-
niczych lokalnych problemów związanych z wywozem kruszyw. 

2.3. Wykorzystanie infrastruktury kolejowej do transportu kruszyw 
Bocznicę kolejową posiada tylko jeden, największy producent kruszyw w 

województwie - zakład Żabiny (Olsztyńskie KSM). Bocznica ma ok. 4 km 
długości i w węźle Gralewo łączy się z linią kolejową nr 9. Odległość z Gra-
lewa do Warszawy i Gdańska wynosi około 160 km. Dostawy kolejowe z tego 
zakładu zapewne nie przekraczają 0,3 mln t/r; kruszywo kierowane jest głów-
nie na rynek warszawski, w mniejszym stopniu w kierunku Gdańska.  

Potencjalnie dostawy kruszyw mógłby się odbywać transportem kolejo-
wym w kierunku Warszawy z innych zakładów, które nie posiadają własnych 
bocznic kolejowych. Wedle posiadanych informacji sytuacja taka w nie ma 
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miejsca, ale możliwości takie dotyczą zwłaszcza zakładów: Żabiny I (Direx) 
- do stacji kolejowej Gralewo (około 6 km) na linii kolejowej nr 9, Brzeźno-
Kalbornia – Mosznica (Olsztyńskie KSM) - do bocznicy zakładu Żabiny (ok. 
6 km). Znacznie bardziej ograniczona (głównie ze względu na możliwości 
załadunkowe) jest możliwość transportu kolejowego z zakładów: Żabi Róg 
(Olsztyńskie KSM) - do stacji kolejowej Żabi Róg (ok. 3 km) na linii kole-
jowej nr 220, Kronowo (Eco-Ter) i Łapka (Trans-Żwir) - do stacji kolejowej 
Barczewo (5-7 km) na linii kolejowej nr 353. Mało prawdopodobny, także ze 
względu na układ linii kolejowych z koniecznością przejazdu przez Biały-
stok, jest transport kolejowy kruszyw z zakładów: Stożne – Łęgowo (PPMD 
Kruszbet) - dowóz do stacji kolejowej Olecko (8-10 km) na linii kolejowej 
nr 41, oraz Guzki (Trans-Żwir) - do stacji kolejowej Ełk (ok. 8 km) na linii 
kolejowej nr 38. W przypadku innych kopalń odległość do czynnych punktów 
załadunkowych przy czynnych liniach kolejowych jest zbyt duża, by rozwią-
zanie takie było opłacalne.

Odrębnym zagadnieniem jest transport kruszyw łamanych w obrębie wo-
jewództwa. Kruszywa tego rodzaju są co prawda produkowane w obrębie wo-
jewództwa w wyniku kruszenia otoczaków w kopalniach kruszyw żwirowo-
piaskowych z rejonu Suwałk, a częściowo również Sokółki, ale ich podaż nie 
jest wystarczająca. Ocenia się, że łącznie wytwarzane są one w ilości około 
1,0 mln t/r., podczas gdy popyt w obrębie województwa wzrósł w 2010 r. do 
2,3 mln t. Deficyt regionalnej podaży jest uzupełniany tradycyjnie dostawami 
z innych regionów kraju, głównie z regionu świętokrzyskiego i dolnośląskie-
go. W przypadku pierwszego kierunku dostawy są realizowane głównie trans-
portem samochodowym, natomiast z regionu dolnośląskiego - transportem 
kolejowym. 

W ostatnich latach największymi inwestycjami drogowymi w wojewódz-
twie były odcinki drogi ekspresowej S7: Elbląg-Pasłęk (13,7 km), Pasłęk-
Miłomłyn (37,5 km) i Olsztynek – Nidzica (31,3 km). Z kolei w najbliższych 
latach realizowane mają być dalsze odcinki drogi ekspresowej S7: Obwodnica 
Ostródy (9,7 km), Ostróda – Olsztynek (20,5 km) oraz Nidzica – granica wo-
jewództwa (20,3 km). W dalszej perspektywie można spodziewać się realiza-
cji odcinka drogi ekspresowej S51 Olsztyn-Olsztynek (12,0 km), a w jeszcze 
bardziej odległej odcinka drogi ekspresowej S61 Via Baltica (na terenie wo-
jewództwa ok. 80 km).   

Dostawy kruszyw łamanych transportowanych koleją dla potrzeb budo-
wy ww. odcinków drogi S7 mógł być realizowany do stacji Ostróda (linia 
kolejowa nr 353), do stacji Elbląg i Pasłęk (linia kolejowa nr 204 i następnie 
nr 220), a w południowej części do stacji Działdowo na linii kolejowej nr 9 
i następnie linią kolejową nr 216 do stacji kolejowych Nidzica i Olsztynek. 
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Podobny sposób transportu może być realizowany w przypadku budowy dal-
szych odcinków drogi S7 i S51. Zdecydowanie trudniejsze będą dostawy do 
budowy odcinka S61 Via Baltica w rejonie Ełku. W przypadku dostaw z głębi 
kraju drogą kolejową, dostawy te musiałby być realizowane linią kolejową nr 
6 do Białegostoku (z Dolnego Śląska do Białegostoku min. około 500 km), 
a następnie linią nr 38 do Ełku (ok. 100 km). Bardziej szczegółowe analizy 
dotyczące kosztów transportu kruszyw w województwie znaleźć można w 
opracowaniu zespołu L. Gawlik (2011).  

3. Relacje popytu i podaży najważniejszych surowców 
skalnych w województwie warmińsko-mazurskim 
obecnie i w przyszłości

3.1. Kruszywa żwirowo-piaskowe

Województwo warmińsko-mazurskie jest niewielkim w skali kraju kon-
sumentem kruszyw naturalnych żwirowo-piaskowych. Mniejsze ilości tych 
kruszyw zużywane są tylko w województwie świętokrzyskim oraz opolskim. 
Najważniejszym kierunkiem zastosowania kruszyw żwirowo-piaskowych, w 
szczególności żwirów, mieszanek klasyfikowanych oraz pospółek, jest bran-
ża betonów, gdzie wykorzystywane są one do produkcji betonów i wyrobów 
betonowych. W tym celu użytkowane są również niewielkie ilości piasków, 
jednak przeważająca część zużycia tych ostatnich (ok. 80%) przypada na 
budownictwo drogowe. Wielkość zapotrzebowania na kruszywa żwirowo-
piaskowe uzależniona jest zatem od kondycji budownictwa mieszkaniowe-
go, przemysłowego oraz komunikacyjnego. Udział województwa w łącznej 
kubaturze wybudowanych w Polsce budynków jest niewielki, a w ostatnich 
latach zmniejszył się z 4 do poniżej 3%. Koresponduje to z niskim poziomem 
produkcji betonu towarowego, która nie przekracza kilkaset tys. t/r. i stanowi 
zaledwie 2,6-3,3% produkcji krajowej. Na podstawie analizy udziału woje-
wództwa warmińsko-mazurskiego w łącznej krajowej produkcji betonu oraz 
kubaturze wybudowanych budynków ocenia się, że na jego obszarze zużywa 
się obecnie między 1 a 2 mln t/r. kruszyw żwirowo-piaskowych (tj. żwirów, 
mieszanek i pospółek tab. 14). 
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Tabela 14. Szacunkowe dostawy kruszyw żwirowo-piaskowych (bez piasków) w 
województwie warmińsko-mazurskim (mln ton)

Wyszczególnienie 2006 2007 2008 2009 2010
Produkcja 4,1 5,4 5,1 4,3 5,4
Zużycie 1,3 1,5 1,5 1,1 1,5
Saldo +2,8 +3,9 +3,6 +3,2 +3,9
Dostawy do województw:                           
• mazowieckiego 0,3 0,9 1,5 1,7 0,8
• kujawsko-pomorskiego 1,2 1,5 1,0 0,7 1,3
• pomorskiego 0,6 0,4 0,4 0,4 1,5
• łódzkiego 0,7 1,1 0,7 0,3 0,3

Źródło: GUS, Bilans gospodarki..., 2011, Minerals Yearbook...2012, obliczenia 
własne

Głównymi konsumentami omawianych kruszyw są wytwórnie betonu na-
leżące do krajowych potentatów branży betonowej, jak Cemex Polska, Tho-
mas Beton oraz Bosta Beton, działających w przewadze na terenie Olsztyna, 
w mniejszym stopniu Elbląga. Dużym potencjałem produkcyjnym dysponują: 
Staniszewscy s.j. z zakładem w Olsztynie oraz Concrete-Zabłoccy s.j. z wy-
twórnią w Dobrym Mieście. 

Wielkość produkcji kruszyw naturalnych żwirowo-piaskowych w woje-
wództwie wzrosła w ostatnich latach z ok. 9 mln t/r. do 11-12 mln t/r. (tab. 
15). W strukturze asortymentowej dominują na ogół piaski klasyfikowane, 
dostarczane w ilości 4-6 mln t/r. Na zbliżonym poziomie utrzymuje się łączna 
produkcja żwirów, mieszanek klasyfikowanych oraz pospółek (tab. 15).

Notowana jest trwała nadpodaż kruszyw żwirowo-piaskowych w stosunku 
do wielkości lokalnego i regionalnego zapotrzebowania (w obrębie wojewódz-
twa). Nadwyżki produkowanych żwirów w ilości 3-4 mln t/r., kierowane są 
do województw mniej zasobnych w złoża wysokiej jakości kruszyw (tab. 14). 
Głównym odbiorcą żwirów (do 1,7 mln t/r) jest chłonny rynek aglomeracji 
warszawskiej. Mniejsze ilości kruszyw trafiają do województwa kujawsko-
pomorskiego (0,7-1,5 mln t/r.), pomorskiego (0,4-1,5 mln t/r.) oraz łódzkiego 
(tab. 14, rys. 10). Kruszywa zaspokajające potrzeby odbiorców zewnętrznych 
(poza rynkiem lokalnym) produkowane są w 12 zakładach z przeróbkę me-
chaniczną w powiatach działdowskim, olsztyńskim, ostródzkim, oleckim oraz 
ełckim (tab. 16).
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Tabela 15. Szacunkowa struktura asortymentowa produkcji kruszyw naturalnych 
piaskowo-żwirowych w województwie warmińsko-mazurskim w latach 2006-2010 
(tys. t)

Województwo 2006 2007 2008 2009 2010
Produkcja łączna 8 758 11 736 11 818 10 529 11 820
• Piasek 75 116 116 667 1 960
• Pospółki 734 922 928 1 072 1 770
• Żwiry 3 243 4 312 4 043 3 105 2 860
• Mieszanki kla-

syfikowane
313 485 513 560 515

• Piasek klasyfi-
kowany

4 393 5 901 6 218 5 125 4 715

Źródło: Bilans gospodarki … 2011, Minerals Yearbook ... 2013

Rys. 10. Kierunki dostaw kruszyw żwirowo-piaskowych z woj. warmińsko-
mazurskiego
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Tabela 16. Wystarczalność zasobów w największych kopalniach kruszyw żwirowo-
piaskowych w woj. warmińsko-mazurskim z przeróbką mechaniczną, dostarczających 
znaczną część produkcji do innych województw (wg stanu na 31.12.2010 r.).

Producent Zakład Powiat

Zasoby 
bilansowe

[tys. t]

Wydobycie

w 2010 r.

[tys. t]

Wystar-
czalność

[lata]

Trans-Żwir Jan Kito-
wicz, Gajewo

Łapka olsztyński
44 580 1 160 38

Guzki ełcki
OKSM Sp. z o.o., 
Olsztyn

Żabiny działdowski

39 275 2 534 15
Brzeźno-
Mazurskie ostródzki
Żabi Róg

PPMD Kruszbet 
S.A. Suwałki

Stożne olecki 25 647 647 40

Budokrusz Sp. z 
o.o., Odrano Wola

Białuty II
działdowski 8 243 1 886 4

Filice III
General Żwir Sp. z 
o.o., Gardyny Gardyny ostródzki 6 654 903 7

ECO-TER Sp. z o.o. 
Olsztyn Kronowo olsztyński 2 167 479 5

Direx Ireneusz i 
Dorota Prudzyńscy 
s.j., Sulejówek

Żabiny 1 działdowski 1 682 917 2

KSM Jan Karpiuk, 
Zielona Pasłęcka

Bramka 
Wschód II ostródzki 1 682 823 2

Ogółem 129 930 9 349 14

Źródło: Bilans zasobów... 2011, obliczenia własne

W przypadku piasków klasyfikowanych notowana w województwie pro-
dukcja znacznie przekracza bieżące zapotrzebowanie lokalnego budownictwa 
drogowego oraz wytwórców betonu (tab. 15). W związku z tym stanowią one 
często frakcję trudno zbywalną, składowaną w wyrobisku, bądź sprzedawaną 
nawet za symboliczną cenę 1 zł/t. Zapotrzebowanie na ten surowiec ma cha-
rakter okresowy i wzrasta w kopalniach, w sąsiedztwie których realizowane 
są duże inwestycje drogowe, jak budowa dróg ekspresowych i autostrad.

Prognoza zapotrzebowania na kruszywa naturalne żwirowo-piaskowe do 
produkcji wyrobów betonowych w województwie obejmuje trzy scenariusze, 
uzależnione od tempa rozwoju gospodarczego kraju (Kozioł, Galos (red.), 
2013). Zużycie kruszyw naturalnych żwirowo-piaskowych w województwie 
w każdym z przyjętych scenariuszy będzie utrzymywało się na poziomie zbli-
żonym lub niższym od zużycia wykazywanego w 2010 roku. W scenariuszu 
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dynamicznego rozwoju zostanie ono minimalnie ograniczone do 1,5 mln t/r. 
W scenariuszu umiarkowanego rozwoju zakładany jest nieco większy spadek, 
do 1,4 mln t/r. Natomiast w scenariuszu spowolnienia gospodarczego przewi-
dywane jest zmniejszenie zużycia do 1,3 mln t/r. (tab. 17).

Tabela 17. Prognozowane zużycie kruszyw żwirowo-piaskowych (bez piasków) w 
województwie warmińsko-mazurskim w trzech scenariuszach (mln t) 

Scenariusz 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Dynamicznego 
rozwoju 1,6 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
Łącznie 5 lat 7,6 7,5
Umiarkowanego 
rozwoju 1,6 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4
Łącznie 5 lat 7,2 7,0
Spowolnienia 
gospodarczego 1,6 1,4 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3
Łącznie 5 lat 6,9 6,5

Źródło: Kozioł, Galos (red.), 2013, obliczenia własne

Szacuje się, że łączne zapotrzebowanie na kruszywa naturalne żwirowo-
piaskowe w scenariuszu dynamicznego rozwoju w latach 2011-2015 wyniesie 
7,6 mln ton, a do 2020 r. przekroczy 15 mln t (tab. 17). W scenariuszu umiar-
kowanego rozwoju do 2015 r. będzie kształtowało się na poziomie około 7,2 
mln t, a do 2020 r. osiągnie ponad 14 mln t. W analogicznych przedziałach 
czasu w scenariuszu spowolnienia gospodarczego zakładane zużycie wynie-
sie 6,9 mln t i ponad 13 mln t. 

W każdym z rozpatrywanych scenariuszy potencjał produkcyjny woje-
wództwa zdecydowanie przekraczać będzie wielkość prognozowanego we-
wnętrznego zużycia kruszyw naturalnych żwirowo-piaskowych. Duże za-
kłady dostarczające kruszywa do produkcji betonu i wyrobów betonowych 
dysponują znaczącą bazą zasobową, umożliwiającą zapewnienie dostaw naj-
wyższej jakości surowca w okresie przekraczającym rozpatrywany okres 5, 
a nawet 10 lat (tab. 17). Łączne zasoby bilansowe eksploatowanych przez 
te zakłady złóż sięgają ok. 130 mln t kruszyw (o średniej zawartości żwiru 
ok. 40%). Największą bazę zasobową i zarazem najdłuższą perspektywę pro-
wadzenia eksploatacji posiadają: Trans-Żwir Jan Kitowicz, Olsztyńskie KSM 
Sp. z o.o. oraz PPMB Kruszbet S.A. W ciągu najbliższych kilku lat ulegną 
natomiast wyczerpaniu zasoby złóż eksploatowanych przez Budokrusz Sp. z 
o.o., General Żwir Sp. zo.o., ECO-TER Sp. z o.o., Direx s.j. oraz KSM Jan 
Karpiuk (tab. 16). 
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W związku ze znaczącym potencjałem wydobywczym oraz produkcyjnym 
województwo pozostanie w najbliższych latach bardzo istotnym dostawcą 
kruszyw na rynek województwa mazowieckiego, pomorskiego i kujawsko-
pomorskiego, a w mniejszym stopniu być może również łódzkiego. Progno-
zowane zużycie kruszyw będzie kształtowało się w scenariuszu dynamiczne-
go rozwoju na poziomie 8,5 mln t w 2015 roku i 9,0 mln t w 2020, co daje 
łączne zapotrzebowanie ok. 42 mln t w latach 2011-2015 r. i ok. 87 mln t 
w latach 2011-2020. Udział dostaw z województwa warmińsko-mazurskie-
go w łącznym zużyciu kruszyw w województwie mazowieckim, stanowiący 
obecnie 10-20%, prawdopodobnie wzrośnie do ponad 20% do 2015 roku i 
nawet 30% w 2020. W ciągu najbliższych 10 lat ulegną bowiem wyczerpa-
niu zasoby większości z obecnie eksploatowanych na obszarze województwa 
mazowieckiego złóż charakteryzujących się stosunkowo wysokim udziałem 
frakcji żwirowej. 

Z kolei zużycie kruszyw żwirowo-piaskowych w województwie kujaw-
sko-pomorskim prognozowane jest na ok. 2,4 mln t w 2015 r. i 2,5 mln t w 
2020., co daje łączne zapotrzebowanie w wysokości ok. 12 mln t do 2015 r. i 
ok. 25 mln t do 2020 r. Przewiduje się, że województwo warmińsko-mazurskie 
pozostanie głównym dostawcą kruszyw na rynek województwa kujawsko-po-
morskiego, z udziałem 30-60% w łącznym zużyciu tego województwa.

Spadek konsumpcji kruszyw przewidywany jest w województwie pomor-
skim, gdzie wg prognozy wielkość zużycia zostanie ograniczona do 2,7 mln t  
w 2015 r. i 2,9 mln t w 2020 r. Łączne zapotrzebowanie na kruszywa w tym 
województwie szacowane jest na ok. 13 mln t w latach 2011-2015 roku  
i 27 mln t w latach 2011-2020, w tym 10-40% stanowiły będą dostawy w 
województwa warmińsko-mazurskiego. Marginalne ilości kruszyw kierowa-
ne będą jak dotychczas do województwa łódzkiego, gdzie znaczny deficyt 
kruszyw uzupełniany jest dostawami głównie z województwa opolskiego. 

Dla pokrycia zapotrzebowania zewnętrznego istnieje możliwość urucho-
mienia eksploatacji dotychczas niezagospodarowanych złóż kruszyw. Łączne 
zasoby tych złóż udokumentowane w województwie sięgają aż 785 mln t. 
Korzystnymi warunkami pod względem dostępności terenu dla potrzeb przy-
szłej eksploatacji charakteryzuje się 8 złóż poddanych waloryzacji, o łącz-
nych zasobach ok. 304 mln t. Znacznym potencjałem zasobowym wśród złóż 
rezerwowych dysponuje przede wszystkim powiat piski, z 2 dużymi złożami 
kruszyw: Wincenta-Kumielsk o zasobach 93 mln t oraz Lipowskie o zasobach 
46 mln t. Należy jednak zaznaczyć, że zawartość żwiru w wymienionych zło-
żach jest stosunkowo niewielka, rzędu ok. 30%, a ponadto pewne utrudnienie 
w eksploatacji stanowić może wydłużona forma złoża Wincenta-Kumielsk 
(jego długość przekracza 10 km, podczas gdy szerokość w najwęższym miej-
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scu wynosi poniżej 200 m). Duże możliwości rozwoju eksploatacji istnieją 
również w przypadku powiatów: oleckiego (złoże Starosty o zasobach ok. 58 
mln t), olsztyńskiego (część złoża Gąsiorowo o zasobach ok. 25 mln t oraz 
złoże Rasząg o zasobach 24 mln t), szczycieńskiego (część złoża Gąsiorowo 
oraz złoże Gisiel o zasobach ok. 25 mln t) oraz ełckiego (złoże Rożyńsk Wiel-
ki III o zasobach ok. 20 mln t oraz złoże Płociczno-Krokocie o zasobach ok. 
12 mln t); zawartość żwiru w niezagospodarowanych złożach jest wyższa i 
wynosi 30-50%. 

3.2. Kruszywa łamane
Poziom zużycia kruszyw łamanych w województwie warmińsko-mazur-

skim systematycznie rośnie i w 2010 r. przekroczył 2 mln t (tab. 18). W związ-
ku z brakiem udokumentowanych złóż nie wydobywa się kopalin do produkcji 
kruszyw łamanych. W niewielkich ilościach wytwarzane są natomiast grysy z 
otoczaków, pozyskiwane w kopalniach kruszyw żwirowo-piaskowych.

Tab. 18. Szacunkowe relacje podaży do popytu na kruszywa łamane w woj. warmińsko-
mazurskim (mln t)

Wyszczególnienie 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Produkcja 0,1 0,4 0,5 0,9 1,0 1,0
Zużycie 1,0 1,2 1,3 1,4 1,7 2,3
Saldo -0,9 -0,8 -0,8 -0,5 -0,7 -1,3
Dostawy z województw:                           
• dolnośląskiego 0,5 0,5 0,5 0,3 0,5 0,7
• świętokrzyskiego 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,6

Udział woj. warmińsko-mazurskiego 
w zużyciu krajowym (%) 3,0 3,0 2,7 2,7 2,8 3,5

Źródło: GUS, Bilans gospodarki..., 2011; Minerals Yearbook..., 2013, Obliczenia 
własne

Głównymi producentami są Olsztyńskie KSM Sp. z o.o., Trans-Żwir Jan 
Kitowicz, Direx s.j., General Żwir Sp. z o.o., PPMD Kruszbet S.A., ECO-
TER Sp. z o.o. oraz KSM Jan Karpiuk. Producenci ci przetwarzają również 
nadgabaryty powstające w mniejszych zakładach, nie posiadających własnych 
układów krusząco-sortujących. Łączna produkcja kruszyw z otoczaków, 
kształtująca się na poziomie ok. 1 mln t/r., tylko w niewielkim stopniu zaspokaja 
zapotrzebowanie na kruszywa łamane. Konieczne jest zatem uzupełnianie 
deficytu dostawami zewnętrznymi, pochodzącymi do tej pory głównie z 
województwa dolnośląskiego (0,3-0,7 mln t/r.) i świętokrzyskiego (0,2-0,5 
mln t/r.). Z regionów tych sprowadzane są przede wszystkim odpowiedniej 
jakości kruszywa dla budownictwa kolejowego, drogowego oraz do produkcji 
wysokiej betonów (rys. 11). 
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Rys. 11. Kierunki dostaw kruszyw łamanych do woj. warmińsko-mazurskiego

Prognoza zapotrzebowania na kruszywa naturalne łamane w wojewódz-
twie warmińsko-mazurskim obejmuje trzy scenariusze, uzależnione od tempa 
rozwoju gospodarczego kraju (Kozioł, Galos (red.), 2013). Zużycie kruszyw 
naturalnych łamanych w przyjętym scenariuszu dynamicznego rozwoju osiąg-
nie w 2015 roku ok. 4,1 mln t/r., a w 2020 wzrośnie do 4,8 mln t/r. (tab. 19), 
a więc byłoby dwa razy wyższe niż w 2010 roku. Zdecydowana większość 
zużywanych kruszyw (65-70%) przypadać będzie na budownictwo drogowe, 
20-27% na kolejowe, podczas gdy do produkcji betonu wykorzystywane bę-
dzie pozostałe 8-10% (tab. 19).
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Tabela 19. Prognozowane zużycie kruszyw łamanych w woj. warmińsko-mazurskim w 
trzech scenariuszach (mln t)

Rok 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Scenariusz dynamicznego rozwoju

Produkcja 
betonu 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

Budowni-
ctwo drogo-
we

2,4 2,6 2,6 2,8 2,9 2,9 3,0 3,0 3,1 3,1

Budowni-
ctwo kole-
jowe

0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3

RAZEM 3,5 3,7 3,7 4,0 4,1 4,2 4,4 4,5 4,7 4,8
Łącznie 5 
lat 19,0 22,6

Scenariusz umiarkowanego rozwoju
Produkcja 
betonu 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

Budowni-
ctwo drogo-
we

2,4 2,2 2,0 1,9 1,9 1,8 1,8 1,7 1,7 1,7

Budowni-
ctwo kole-
jowe

0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8

RAZEM 3,5 3,3 3,1 3,0 3,0 3,0 3,0 2,9 2,9 2,9
Łącznie 5 
lat 15,9 14,7

Scenariusz spowolnienia gospodarczego
Produkcja 
betonu 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

Budowni-
ctwo drogo-
we

2,4 2,1 1,9 1,7 1,5 1,4 1,3 1,2 1,0 0,9

Budowni-
ctwo kole-
jowe

0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

RAZEM 3,5 3,1 2,8 2,5 2,2 2,1 2,0 1,9 1,7 1,6
Łącznie 5 
lat 14,1 9,3

Źródło: Kozioł, Galos (red.), 2013, obliczenia własne

W budownictwie drogowym do 2015 roku przewidziana jest budowa 64,3 
km dróg ekspresowych dwujezdniowych, 33,8 km dróg krajowych oraz prze-
budowa 492,5 km dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych. Natomiast 
w latach 2015-2020 planuje się 82,7 km dróg ekspresowych dwujezdniowych, 
141,5 km dróg krajowych oraz przebudowę 527,5 km dróg wojewódzkich, 
powiatowych i gminnych. W perspektywie 2015 roku przewidziane są do rea-
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lizacji odcinki dróg: trzy odcinki drogi S7 Pasłęk - Miłomłyn, Olsztynek - Ni-
dzica oraz Ostróda Płn. - Ostróda Płd. wraz z obwodnicą Ostródy (częściowo 
w ciągu DK 16), a także obwodnica Ełku w ciągu dróg krajowych nr 16 i 65, 
obwodnica Olecka w ciągu drogi krajowej nr 65. Zakończona zostanie ponad-
to przebudowa drogi krajowej nr 16 na odcinku Biskupiec - Borki Wielkie. 

W latach 2016-2020 w ciągu drogi S7 zostaną wybudowane odcinki: Nidzi-
ca-granica województwa mazowieckiego oraz Elbląg granica województwa 
pomorskiego, w ciągu drogi krajowej nr 15 odcinek od granicy województwa 
kujawsko-pomorskiego do Ostródy wraz z obwodnicami Nowego Miasta Lu-
bawskiego i Lubawy. Planowana jest również przebudowa dróg krajowych nr 
16 i 51 (odcinek Olsztyn - Olsztynek wraz z obwodnicą Olsztynka), a także 
budowa szeregu obwodnic m. in. Pisza i Giżycka (tab. 20). W chwili obecnej 
trudno określić czas realizacji ważnej drogi ekspresowej S61 Via Baltica, któ-
ra na długości około 80 km ma przebiegać przez województwo warmińsko-
mazurskie. 

W zakresie inwestycji kolejowych na obszarze województwa do 2012 roku 
planowana jest modernizacja linii kolejowej nr 223 (odcinek Orzysz - Ełk), a 
do 2014 powinna zakończyć się modernizacja linii kolejowej nr 9 (na długoś-
ci całego województwa) oraz linii kolejowych nr 219 i 35 (w relacji Olsztyn 
– Szczytno - Szymany). W perspektywie 2020 roku możliwa jest rewitalizacja 
linii kolejowej nr 38 na odcinku Ełk - Korsze (PKP PLK S.A.).

W scenariuszu umiarkowanego rozwoju zużycie kruszyw łamanych w 
2015 roku miałoby wynieść 3,0 mln ton, a w 2020 nieznacznie spaść do 2,9 
mln ton, natomiast w scenariuszu spowolnienia gospodarczego szacowane zu-
życie w 2015 roku miałoby wynieść ok. 2,2 mln t, a w 2020 r. ok. 1,6 mln t 
(tab. 19).

Tabela 20. Ważniejsze inwestycje drogowe planowane przez GDDKiA O/Olsztyn

Nr drogi Odcinek Ilość kilo-
metrów

Rok zakończe-
nia

S7 Pasłęk - Miłomłyn 36,5 2012
S7 Olsztynek - Nidzica 31,3 2012
S7 Miłomłyn  Ostróda Płn. 

Ostróda Płd. - Olsztynek

29,5 po roku 2013 r. 

S7/DK 16 Ostróda Płn. - Ostróda Płd. wraz z obw. 
Ostródy

23,5 po roku 2013 r.

S7 Nidzica - granica województwa 20,3 po roku 2013 r.
S7 Elbląg - granica województwa ok. 8,0 po roku 2013 r.
DK 15 Obwodnica Nowego Miasta Lubaw. i 

Lubawy
ok. 34,0 po roku 2013 r.

DK 15 granica województwa - Ostróda 26,0 po roku 2013 r.
DK 16/65 Obwodnica Ełku 4,8 2012
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DK 65 Obwodnica Olecka 7,6 2012
DK 16 Biskupiec – Borki Wielkie 8 2012
DK 16 Południowa Obwodnica Olsztyna 27 po 2013 r.
DK 16 Olsztyn - Biskupiec 25,5 po 2013 r.
DK 16 Borki Wielkie - Mrągowo wraz z płd. 

obw. Mrągowa
18,0 po 2013 r.

DK16 Mrągowo - Orzysz 50,0 po 2013 r.
DK 16 Samborowo - DK 15 ok. 9,0 po 2013 r.
DK 16 Stare Jabłonki - Gietrzwałd 11,7 po 2013 r.
DK 16 Orzysz - Ełk 29,9 po 2013 r.
DK 51 Olsztyn-Spręcowo ok. 10 po 2013 r.
DK 51 NE Obwodnica Olsztyna ok. 11,0 po 2013 r.
DK 51 Obwodnica Bartoszyc 10,0 po 2013 r.
DK 51 Smolajny-Barcikowo 11,0 po 2013 r.
DK 51 Olsztyn - Olsztynek 12,4 po 2013 r.
DK 53 Obwodnica Szczytna 8,0 po 2013 r.
DK 53 Leleszki - Jęcznik 7,5 po 2013 r.
DK 58 Obwodnica Olsztynka 3,5 po 2013 r.
DK 58/63 Obwodnica Pisza (II etap) 3,0 po 2013 r.
DK 59/63 Obwodnica Giżycka 8,0 po 2013 r.
S61 Szczuczyn - Szkocja ok. 80 po 2013 r.

Źródło: GDDKiA /Olsztyn

Łączne zużycie kruszyw naturalnych łamanych w województwie w latach 
2011-2015 w scenariuszu dynamicznego rozwoju wyniesie 19,0 mln t, a w 
latach 2016-2020 wzrosłoby do 22,6 mln t. W scenariuszu umiarkowanego 
rozwoju zużycie w latach 2011-2015 wyniosłoby 15,9 mln t, a w latach 2016-
2020 spadłoby do 14,7 mln t. Z kolei w scenariuszu spowolnienia gospodar-
czego zużycie w latach 2011-2015 wyniosłoby łącznie 14,1 mln t, a w latach 
2016-2020 spadłoby do zaledwie 9,3 mln t (tab. 19).

Wobec braku udokumentowanych na terenie województwa złóż kamieni 
budowlanych i drogowych, z wyjątkiem rozwijanej produkcji kruszyw z oto-
czaków, nie ma możliwości zaspokojenia prognozowanego zapotrzebowania 
na te kruszywa ze źródeł lokalnych i w konsekwencji konieczne będą dosta-
wy z innych regionów. Dotyczy to zwłaszcza kruszyw łamanych stosowa-
nych budownictwie kolejowym, w mieszankach mineralno-asfaltowych dla 
budownictwa drogowego oraz do produkcji wysokiej klasy betonów. Głów-
nymi dostawcami tych kruszyw pozostaną nadal województwa dolnośląskie 
i świętokrzyskie, lecz możliwy jest także wzrost udziału w zużyciu kruszyw 
importowanych (np. skandynawskich). Kruszywa z województwa dolnoślą-
skiego dostarczane będą tradycyjnie transportem kolejowym, a świętokrzy-
skiego samochodowym.  

Nr drogi Odcinek Ilość kilo-
metrów

Rok zakończe-
nia
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4. Ocena roli województwa warmińsko-mazurskiego  
w kontekście wydobycia i przeróbki surowców skalnych

W obszarze wydobycia i przeróbki surowców skalnych, mocne strony wo-
jewództwa warmińsko-mazurskiego to przede wszystkim:

• duża baza zasobowa kruszyw naturalnych żwirowo-piaskowych, się-
gająca 1,0 mld t, zagospodarowana dotychczas tylko w ok. 20%;

• wysoka zawartość frakcji żwirowej w udokumentowanych złożach, 
sięgająca w niektórych przypadkach nawet 50% (np. złoża Różyńsk 
Wielki, Rasząg, Płociczno-Krokocie);

• znaczący udział województwa w dostawach kruszyw żwirowo-pia-
skowych do produkcji betonu i wyrobów betonowych na rynek krajo-
wy, sięgający 10% (ok. 4,2 mln t w 2010 r.), kierowanych zwłaszcza 
do aglomeracji warszawskiej, województwa pomorskiego i kujawsko-
pomorskiego;

• duża dostępność do eksploatacji niezagospodarowanych złóż kruszyw 
żwirowo-piaskowych, a co za tym idzie możliwość rozwoju wydoby-
cia w powiatach piskim, ełckim, oleckim, szczycieńskim oraz olsztyń-
skim, szczególnie z 8 złóż o dużych łącznych zasobach ok. 300 mln t.

Z kolei do słabych stron województwa w tym obszarze zaliczyć należy:

• brak udokumentowanych złóż kamieni budowlanych i drogowych 
oraz związany z tym brak możliwości rozwoju produkcji kruszyw ła-
manych z wydobywanych skał zwięzłych;

• niewystarczająca, w stosunku do wewnętrznych potrzeb wojewódz-
twa,  podaż kruszyw łamanych pochodząca wyłącznie z kruszenia 
otoczaków wydobywanych ze złóż kruszyw naturalnych żwirowo-
piaskowych; związana z tym jest konieczność dowozu kruszyw łama-
nych, zwłaszcza grysów na warstwy ścieralne drogi, w ilościach uza-
leżnionych głównie od zakresu realizowanych inwestycji drogowych 
(w ostatnich latach 1-2 mln t/r.), przede wszystkim z województwa 
dolnośląskiego i świętokrzyskiego;

• stosunkowo krótka perspektywa prowadzenia działalności w dużych 
zakładach dostarczających kruszywa klasyfikowane (żwiry, mieszan-
ki), oceniana na podstawie analizy dostępnych obecnie do eksploata-
cji zasobów na średnio 10-15 lat; nie dotyczy to zakładów: Brzeźno 
Mazurskie – Olsztyńskie KSM, Stożne – PPMD Kruszbet S.A. oraz 
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Guzki – Trans-Żwir Jan Kitowicz, dysponujących największymi zaso-
bami spośród wszystkich producentów kruszyw w województwie;

• niewielki poziom pozyskiwania i użytkowania piasków kwarcowych 
do produkcji wyrobów wapienno-piaskowych i betonów komórko-
wych oraz iłów ceramiki budowlanej do produkcji wyrobów cera-
micznych, przy braku produkcji innych surowców skalnych;

• zły stan techniczny dróg krajowych i wojewódzkich (z wyjątkiem 
ukończonych odcinków drogi S7), co decyduje o niekorzystnych wa-
runkach transportowych w obliczu dużego natężenia ruchu ciężkiego, 
tranzytowego oraz braku obwodnic w niektórych większych miejsco-
wościach, jak Olsztyn i Działdowo;

• znaczące obciążenie dróg wojewódzkich i lokalnych wywozem kru-
szyw żwirowo-piaskowych, w szczególności w rejonie Dąbrówna i 
Działdowa, a także Morąga i Barczewa;

• znikomy udział transportu kolejowego w łącznych przewozach kru-
szyw żwirowo-piaskowych w tym województwie; tylko jedna kopal-
nia w województwie, Żabiny posiada bocznicę kolejową, a ilość trans-
portowanych koleją kruszyw żwirowo-piaskowych nie przekracza 0,3 
mln t/r., podczas gdy przeważająca część dostaw realizowana jest za 
transportem samochodowym.

5. Zalecane działania strategiczne w zakresie 
pozyskiwania surowców skalnych w województwie 
warmińsko-mazurskim

5.1. Kierunki stosowania innowacyjnych technologii celem ograniczenia 
ujemnego oddziaływania eksploatacji i przeróbki surowców skalnych

Eksploatacja złóż kruszyw naturalnych żwirowo-piaskowych w woje-
wództwie warmińsko-mazurskim prowadzona jest najczęściej z lądu, a w 
przypadku zawodnionych partii złóż częściowo również spod wody. Wyrobi-
ska górnicze mają najczęściej charakter stokowo-wgłębny lub wgłębny. Mie-
szany charakter eksploatacji, tj. eksploatacja lądowa i spod wody, ma miejsce 
w dużych kopalniach w powiecie olsztyńskim w rejonie Barczewa oraz w 
niektórych kopalniach w rejonie Działdowa i Dąbrówna (tab. 4). Do urabiania 
kopaliny wykorzystywane są najczęściej koparki, koparko-ładowarki oraz ła-
dowarki, a w przypadku wydobywania spod wody również koparki pływające 
ssące i wieloczerpakowe lub koparki jednoczerpakowe z długim wysięgni-
kiem z lądu. 
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Pozyskiwana kopalina we wszystkich większych kopalniach wojewódz-
twa poddawana jest prostym procesom przeróbczym, jak klasyfikacja sito-
wa na mokro. W większości dużych kopalń czynne są stacjonarne zakłady 
przeróbcze, niekiedy uzupełniane o układy mobilne (np. kopalnia Osiekowo, 
Żabiny 1). Z kolei w większości mniejszych kopalń działają zestawy mobilne 
lub też nie prowadzi się w nich przeróbki kopaliny. Warto zwrócić uwagę na 
istotną zmianę produkcji szeregu większych kopalń żwirowo-piaskowych, a 
mianowicie uzupełnienie procesu przeróbczego o układ krusząco-sortujący z 
poszerzeniem asortymentu produkcji o grysy z otoczaków i piasek łamany. 
Ocenia się, że dzięki temu produkcja grysów z otoczaków w tym wojewódz-
twie wzrosła z około 50 tys. t w 2000 r. do około 400 tys. t w 2006  i około 
1400 tys. t w 2010 r. Głównymi ich producentami są m.in. kopalnie w rejonie 
Działdowa i Dąbrówna (np. Żabiny, Żabiny 1, Osiekowo, Gardyny), Barcze-
wa (Kronowo, Łapka), Morąga (Bramka), Ełku (Guzki) i Olecka (Stożne, Łę-
gowo). 

Eksploatacja i przeróbka omawianych kopalin żwirowo-piaskowych w 
województwie tylko w niewielkim stopniu negatywnie oddziałuje na środo-
wisko. Do głównych czynników szkodliwych związanych z tą działalnością 
należy przede wszystkim hałas oraz zapylenie. Wprowadzenie w niektórych 
kopalniach dodatkowych układów krusząco-sortujących niewątpliwie przy-
czyniło się do pewnego wzrostu hałasu. Odrębnym problemem pozostaje dość 
istotna nielegalna, nie koncesjonowana eksploatacja tych kruszyw. 

5.2. Doskonalenie logistyki transportu surowców skalnych

Stan techniczny infrastruktury kolejowej w województwie warmińsko-ma-
zurskim, podobnie jak w innych regionach kraju, pogarsza się z uwagi na brak 
dostatecznych środków finansowych przeznaczanych na jej utrzymanie. W 
pełnej sprawności technicznej utrzymuje się tylko najważniejsze linie kolejo-
we. Na pozostałych liniach naprawy ogranicza się do zapewniających bezpie-
czeństwo ruchu, a organizację ruchu dostosowuje się do warunków technicz-
nych. Sieć linii kolejowych w województwa liczy 1 215 km, przy czym 25% 
stanowią linie dwutorowe i więcej torowe, a 40% linie zelektryfikowane. Na 
100 km2 powierzchni województwa przypada 5,0 km linii kolejowych (śred-
nia krajowa: 6,4 km/100 km2). 

Do transportu towarowego wykorzystywane są wszystkie istniejące linie 
kolejowe, natomiast kruszywa żwirowo-piaskowe wywożone są praktycznie 
tylko jedną z nich; linią nr 9 w kierunku aglomeracji warszawskiej i częścio-
wo do województwa pomorskiego. W obrębie województwa kruszywa żwi-
rowo-piaskowe transportowane są koleją praktycznie tylko z kopalni Żabiny. 
Bocznica kolejowa zakładu posiada długość 4 km i w stacji Gralewo łączy się 
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z linią kolejową nr 9 (rys. 12). Linia kolejowa nr 9 jest częścią linii E65 na-
leżącą do VI paneuropejskiego korytarza transportowego, łączącego regiony 
nadbałtyckie z obszarami położonymi nad morzem Adriatyckim i na Bałka-
nach. Ma ona długość 323,3 km, łącząc stację Warszawa Wschodnia ze stacją 
Gdańsk Główny, i jest w całości zelektryfikowana. Częściowo,  na odcinku 
Iłowo – Działdowo-Iława – Susz, przebiega przez obszar województwa. Na 
linii tej obowiązuje zasadniczo dopuszczalna prędkość 120 km/h, jednak na 
wielu odcinkach istnieją ograniczenia prędkości wynikające z geometrii trasy 
i stanu torowiska. Prowadzona od 2007 r. modernizacja tej linii ma na celu 
dostosowanie jej na całym odcinku do prędkości 160 km/h dla pociągów pa-
sażerskich oraz 120 km/h dla towarowych, przy nacisku 221 kN/oś. Zakoń-
czenie modernizacji planowane jest na 2014 rok.

Rys. 12. Mapa linii kolejowych oraz sieci dróg krajowych z lokalizacją największych 
zagospodarowanych i niezagospodarowanych złóż kruszyw żwirowo-piaskowych i 
innych kopalin skalnych w województwie warmińsko-mazurskim (GDDKiA/Olsztyn, 
PKP PLK)

W przyszłości do transportu kruszyw mogą zostać wykorzystane kolejowe 
linie (rys. 12):

• nr 353 w relacji Iława-Olsztyn-Korsze, przebiegająca przez powiaty 
ostródzki i olsztyński charakteryzujące się wysokim poziomem wydo-
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bycia i produkcji kruszyw naturalnych żwirowo-piaskowych z kopalń 
istniejących (odpowiednio drugie i trzecie miejsce w województwie,) 
jak również posiadających znaczne zasoby tej kopaliny w złożach nie-
zagospodarowanych;

• nr 219 przebiegająca przez powiaty ełcki, piski, szczycieński i olsztyń-
ski posiadające znaczne zasoby niezagospodarowanych złóż kruszyw 
naturalnych żwirowo-piaskowych;

• nr 41 łącząca Olecko i Ełk, w pobliżu której położone są liczne ko-
palnie kruszyw naturalnych żwirowo-piaskowych powiatu oleckiego 
i ełckiego (zajmujących odpowiednio czwarte i piąte miejsce w wo-
jewództwie pod względem wielkości wydobycia kruszyw) oraz duże 
złoża niezagospodarowane tych kruszyw, a także - w przedłużeniu - 
odcinek linii kolejowej nr 38 Ełk-Grajewo-Białystok.

Obecnie w najlepszym stanie technicznym są linie kolejowe 353 i 38  ma-
jące status linii pierwszorzędnych, natomiast linie 41 i 219 są liniami drugo-
rzędnymi o znaczeniu lokalnym. Są to linie jednotorowe i niezelektryfikowa-
ne, o dopuszczalnym nacisku na oś 196 kN, charakteryzujące się złym stanem 
technicznym. 

Największe zasoby niezagospodarowanych złóż piasków i żwirów w wo-
jewództwie warmińsko-mazurskim występują w powiecie piskim, przez który 
przebiega linia kolejowa 219. Największe złoże w powiecie, jak i całym wo-
jewództwie, Wincenta-Kumielsk (zasoby ok. 93 mln t), położone jest w odle-
głości ok. 10 km od najbliższej stacji kolejowej w Białej Piskiej. W podobnej 
odległości (ok. 12 km) od stacji kolejowej Drygały (na linii kolejowej nr 219) 
oddalone jest trzecie co do wielkości złoże w województwie – Lipowskie o  
zasobach 46 mln t. Jednak istnieje tu możliwość wybudowania bocznicy do 
przyszłej kopalni od linii kolejowej nr 219 długości do 2 km. Drugie co do 
wielkości złoże kruszyw naturalnych żwirowo-piaskowych – Starosty, o zaso-
bach 58 mln t położone jest w powiecie oleckim i w linii prostej oddalone jest 
od najbliższej trasy kolejowej nr 41 o ok. 3,5 km. W tym przypadku najbliższa 
istniejąca stacja kolejowa – Olecko oddalone o ok. 11 km. 

Inne duże złoża niezagospodarowane w województwie to Rożyńsk Wielki 
I oraz Rożyńsk Wielki III położone w powiecie ełckim o łącznych zasobach 
34 mln ton kruszyw. Złoża te położone są w odległości ok. 10 km od stacji 
kolejowej Drygały, położonej przy linii kolejowej nr 219. Ponadto w powiecie 
olsztyńskim w niewielkiej odległości od siebie znajdują się dwa duże złoża 
kruszyw naturalnych żwirowo-piaskowych: Rasząg o zasobach 24 mln ton 
oraz Gąsiorowo o zasobach niemal 25 mln t. Najbliższa stacja kolejowa dla 
złoża Rasząg znajduje się w Biskupcu Reszelskim (linia nr 223) i jest od-
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dalona ok. 9-10 km, natomiast złoże Gąsiorowo jest oddalone o ok. 17 km 
zarówno od tej stacji, jak i stacji w Pasymiu (linia nr 219). W powiecie szczy-
cieńskim największymi niezagospodarowanymi złożami są położone blisko 
siebie złoża Gisel o zasobach 25 mln ton i Gisel-Dymer o zasobach 13 mln t, 
w niewielkiej odległości od złoża Rasząg. Najbliższa stacja kolejowa dla tych 
złóż położona jest w Biskupcu Reszelskim (linia nr 223) i jest oddalona o ok. 
12 km. 

Ewentualna eksploatacja wymienionych złóż, dla zapewnienia możliwo-
ści wywozu części kruszyw drogą kolejową, w niektórych przypadkach mu-
siałaby się wiązać z ewentualną budową dość długich bocznic kolejowych 
(rzędu 2,0-3,5 km), co wymaga dużych nakładów finansowych i jest niechęt-
nie realizowane przez przedsiębiorców górniczych. Dotyczy to przykłado-
wo złóż Lipowskie i Starosty. W innych przypadkach jedyną możliwą opcją 
zapewnienia wywozu drogą kolejową jest dowóz kruszywa do najbliższej 
stacji załadunkowej, niekiedy w odległości nawet ponad 10 km. Powyższe 
przykłady dobrze ilustrują fakt, że uboga infrastruktura kolejowa na terenie 
województwa warmińsko-mazurskiego decyduje o ograniczonym wykorzy-
staniu tego rodzaju transportu w przewozach kruszyw obecnie, jak i zapewne 
w przyszłości. Ewentualny rozwój kolejowych dostaw kruszyw w przyszłości 
wymagałby znacznych nakładów na modernizację istniejących linii kolejo-
wych, jak i rozbudowę pozostałej infrastruktury, jak np. bocznice do nowo 
powstających kopalń. W celu intensyfikacji przewozu kruszyw transportem 
kolejowym w województwie należałoby rozważyć możliwość organizacji pla-
ców składowych przy kluczowych stacjach kolejowych, położonych najbliżej 
największych złóż niezagospodarowanych. Jednym z przykładów jest stacja 
Biskupiec Reszelski (linia 223, w niewielkiej odległości od linii 353), gdzie 
mogłyby być dowożone kruszywa z 4 przyszłych kopalń – Rasząg, Gąsioro-
wo, Gisel, Gisel-Dymer, oddalonych od stacji o 9-17 km. Innym przykładem 
jest stacja Drygały (linia 219), gdzie istnieje możliwość dowożenia kruszyw 
z trzech możliwych dużych kopalń: Lipowskie, Rożyński Wielki I, Rożyński 
Wielki III – oddalonych od stacji o 10-12 km (rys. 12). 

W przypadku rozwoju produkcji kruszyw żwirowo-piaskowych z dużych 
złóż niezagospodarowanych w rejonie Ełku, transport drogowy będzie odby-
wał się najprawdopodobniej drogami: ze złoża Wincenta-Kumielsk drogą kra-
jową 63 w kierunku południowym, ze złóż Lipowskie oraz Rożyńsk Wielki I i 
III - drogą wojewódzką 667 do drogi krajowej 58, ze złoża Starosty  prawdo-
podobnie drogą wojewódzką 655 i 651 do drogi krajowej 16, a w przyszłości 
do planowanej drogi międzynarodowej Via Baltica S61. W przypadku rozwo-
ju produkcji kruszyw żwirowo-piaskowych ze złóż niezagospodarowanych w 
rejonie pomiędzy Olsztynem, Szczytnem i Mrągowem, wywóz transportem 
drogowym będzie odbywał się drogą krajową 57 (rys. 12). 
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Deficytowe na rynku województwa kruszywa łamane dostarczane są głów-
nie z województwa dolnośląskiego i świętokrzyskiego. Głównymi punktami 
przeładunkowymi kruszyw są stacje Olsztyn, Elbląg, Ostróda i Ełk, skąd kru-
szywa są transportowane samochodami do miejsca przeznaczenia, tj. na plac 
budowy drogi, bądź do wytwórni betonu (rys. 13). Możliwości dostaw dla po-
trzeb budowy odcinków dróg planowanych do realizacji do 2015 r., są bardzo 
korzystne dla wszystkich trzech odcinków drogi S7, tzn. Olsztynek-Nidzica 
oraz Ostróda Płn.- Ostróda Płd. wraz z obwodnicą Ostródy (częściowo w cią-
gu DK 16), a także w przypadku obwodnicy Ełku w ciągu dróg DK 16 i DK 
65, obwodnicy Olecka w ciągu drogi DK 65 oraz przebudowy drogi DK 16 na 
odcinku Biskupiec-Borki Wielkie (rys. 13). Wszystkie inwestycje są położone 
w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących i czynnych linii kolejowych. 

W przypadku budowy odcinka drogi Ostróda Płn.- Ostróda Płd. wraz z ob-
wodnicą Ostródy (częściowo w ciągu DK 16) transport kruszyw z głębi kraju 
będzie możliwy linią kolejową 9 do Iławy, a następnie linią kolejową 353 do 
Ostródy, natomiast w przypadku odcinka Olsztynek - Nidzica transport kru-
szyw łamanych możliwy jest dowóz linią 9 do stacji Działdowo, a następnie 
linią 216 do Nidzicy i Olsztynka. Dowóz kruszyw łamanych na potrzeby bu-
dowy obwodnicy Ełku możliwy jest linią kolejową 38 z Białegostoku lub linią 
kolejową 219 z Olsztyna, budowa obwodnicy Olecka może być zaopatrywana 
linią kolejową 38 do Ełku, a następnie linią kolejową 41 do Olecka, natomiast 
dostawy kruszyw łamanych na potrzeby przebudowy drogi krajowej nr 16 w rela-
cji Biskupiec - Borki Wielkie może być realizowany linią kolejową 353 do stacji 
Czerwonka k. Olsztyna, a następnie linią kolejową 223 do stacji Biskupiec. 

Rys. 13. Mapa planowanych inwestycji drogowych w zakresie dróg krajowych na tle 
linii kolejowych w woj. warmińsko-mazurskim (GDDKiA/Olsztyn, PKP PLK)
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W przypadku inwestycji drogowych, których realizacja planowana jest po 
2015 roku, znaczne możliwości dowozu kruszyw łamanych transportem ko-
lejowym istnieją przede wszystkim dla odcinka drogi S7 Nidzica - granica z 
województwem mazowieckim – linią kolejową 9 do Działdowa, a następnie 
216 do Nidzicy. Budowa odcinka S7 z Elbląga do granicy z województwem 
pomorskim może być zaopatrywana w kruszywa łamane linią kolejową 9 do 
Malborka, a następnie linią kolejową 204 do Elbląga. Alternatywnie na po-
trzeby budowy tego odcinka drogi S7 mogą być dostarczane kruszywa łamane 
skandynawskie sprowadzane przez port w Gdańsku.

Kruszywa łamane na potrzeby planowanej w latach 2016-2020 przebu-
dowy drogi krajowej 15 na odcinku od granicy województwa kujawsko-po-
morskiego do Ostródy wraz z obwodnicami Nowego Miasta Lubawskiego i 
Lubawy mogą być realizowane linia kolejową 9 do stacji Rakowice, a stamtąd 
transportem samochodowym do drogi krajowej nr 15. Przebudowa drogi nr 
16 na odcinku od Iławy do Ostródy będzie również wymagała dostaw kru-
szyw łamanych linią kolejową 9 do stacji Iława położonej przy tej drodze. Na 
potrzeby budowy odcinka drogi S51 Olsztyn - Olsztynek transport kruszyw 
łamanych możliwy będzie linią kolejową 9 do stacji Działdowo, a następnie 
linią 216 przez Nidzicę do Olsztynka, lub też linią kolejową 9 do stacji Iława, 
a następnie 353 do Olsztyna.

Zdecydowanie trudniejszy będzie dowóz kruszyw łamanych do budowy 
odcinka S61 Via Baltica w rejonie Ełku. W przypadku ich transportu z głębi 
kraju drogą kolejową, musiałoby być to realizowane linią kolejową 6 do Bia-
łegostoku (z Dolnego Śląska do Białegostoku min. około 500 km), a następnie 
linią 38 do Ełku (kolejne ok. 100 km).

5.3. Zapewnienie ochrony ważnych złóż niezagospodarowanych 
kopalin skalnych 

Przeprowadzona waloryzacja niezagospodarowanych złóż kopalin skal-
nych województwa wskazała na konieczność objęcia wysoką ochroną 14 
spośród nich, z czego 8 to złoża kruszyw naturalnych żwirowo-piaskowych. 
Wyniki waloryzacji mogą stanowić podstawę do ochrony złóż najbardziej 
wartościowych, przy jednoczesnych możliwych ustępstwach w zakresie złóż 
o mniejszych zasobach i/lub zawierających kopalinę niskiej jakości. Takich 
złóż, przeznaczonych do objęcia ochroną zwykłą (lub do wyłączenia spod 
ochrony) jest w województwie 471. Ochrona najcenniejszych złóż powinna 
być realizowana poprzez traktowanie ich jako strategicznych rezerw surow-
cowych regionu i wpisanie ich w tym charakterze w dokumenty planistyczne 
województwa warmińsko-mazurskiego oraz poszczególnych gmin, w obrębie 
których złoża zostały udokumentowane.
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Za najcenniejsze w regionie uznać można złoża kruszyw naturalnych żwi-
rowo-piaskowych, w których punkt piaskowy jest w przedziale od 49,9% (zło-
że Płociczno-Krokocie) do 77,7% (złoże Lipowskie). Zlokalizowane są one 
głównie we wschodniej i centralnej części województwa. Zaklasyfikowanie 
większości z ich (złoża Starosty, Płociczno-Krokocie, Lipowskie, Gisiel, Ro-
żyńsk Wielki III) do wysokich lub najwyższych kategorii w obrębie poszcze-
gólnych kryteriów waloryzacji stawia je w czołówce złóż, którym konieczne 
jest zapewnienie należnej ochrony. Podobne uwagi dotyczą waloryzowanych 
złóż kopalin ilastych ceramiki budowlanej (Bogatyńskie, Osiek), piasków 
kwarcowych do produkcji betonów komórkowych (Łukta) czy kopalin ila-
stych do produkcji keramzytu (Nawra). Pozostałe złoża ze względu na ogra-
niczenia związane głównie z uwarunkowaniami górniczymi, w mniejszym 
stopniu z koniecznością ochrony środowiska naturalnego, pozostają w chwili 
obecnej mniej atrakcyjne. Wśród nich należy jednak zwrócić szczególna uwa-
gę na złoże piasków i żwirów Wincenta-Kumielsk będące największym tego 
typu w województwie. Ograniczenia jego wykorzystania związane są z po-
łożeniem w granicach obszaru chronionego krajobrazu, głównego zbiornika 
wód podziemnych, oraz ze znacznego pokrycia terenu glebami wysokich klas 
bonitacyjnych. Charakter tych ograniczeń nie wyklucza możliwości podjęcia 
eksploatacji kopaliny.

Polityka przestrzenna województwa realizowana jest poprzez „Plan 
zagospodarowania przestrzennego województwa warmińsko-mazurskie-
go” wprowadzony uchwałą z dnia 12 lutego 2002 roku. W planie brak jest 
szczegółowych danych na temat wielkości i jakości bazy zasobowej (wraz 
ze wskazaniem na złoża najcenniejsze dla regionu), a zawarte w nim infor-
macje są bardzo ogólne. Dokument ten również niespójnie traktuje znaczenie 
bazy zasobowej kopalin skalnych w obrębie województwa. Z jednej strony, w 
wybranych regionach (np. ełckim, szczycieńskim czy działdowskim) trakto-
wane są one jako potencjalny czynnik ożywienia gospodarczego w kierunku 
rozwoju przemysłu materiałów budowlanych. Gdzie indziej (np. w obszarze 
olsztyńskim) uznane zostały za jedno z podstawowych ograniczeń dalszego 
swobodnego rozwoju regionu. Jednocześnie dokument wskazuje na koniecz-
ność minimalizacji skutków eksploatacji kopalin poprzez ochronę przed tą 
działalnością terenów szczególnie cennych przyrodniczo. Zgodnie z prze-
prowadzoną waloryzacją część złóż znajduje się właśnie w obrębie takich 
obszarów (np. złoża Gąsiorowo, Lipowskie, Wincenta-Kumielsk, Jeże czy 
Mingajny). W celu zapewnienia kompleksowej ochrony najcenniejszych złóż 
w województwie konieczna jest zatem aktualizacja planu zagospodarowania 
przestrzennego.  Co więcej, należy w nim jednoznacznie wskazać, że na ob-
szarach tych złóż głównym kierunkiem wykorzystania terenu powinna być 
eksploatacja kopalin.  
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Weryfikacji wymagają również studia uwarunkowań i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego niektórych gmin, w granicach których udoku-
mentowano najbardziej wartościowe złoża. Wymienić tu należy gminy Purda 
(złoże Gąsiorowo), Pisz (złoże Jeże), Wilczęta (złoże Osiek) czy gminę Orne-
ta (złoże Mingajny i Bogatyńskie), które wg aktualnych zapisów za główny 
priorytet uznają konieczność ochrony środowiska przyrodniczego lub też w 
ogóle nie uwzględniają istnienia tych złóż w ww. studiach.

Podsumowanie

Województwo warmińsko-mazurskie odgrywa bardzo istotną rolę w do-
stawach kruszyw żwirowo-piaskowych dla użytkowników w północnej i 
centralnej Polsce. W zakresie pozostałych surowców skalnych wykazywana 
produkcja jest niewielka i dotyczy przede wszystkim piasków kwarcowych 
do betonów komórkowych i wyrobów wapienno-piaskowych oraz surowców 
ilastych ceramiki budowlanej. Bogata na obszarze województwa warmińsko-
mazurskiego baza zasobowa kruszyw naturalnych żwirowo-piaskowych, za-
równo w zakresie złóż zagospodarowanych, jak też rezerwowych, pozwala 
wiązać kierunek jego dalszego rozwoju z wydobywaniem tych kopalin. Na 
przestrzeni lat ulec mogą natomiast zmianie główne miejsca ich pozyskiwania. 
Obecnie największe znaczenie posiada rejon Działdowa, Ostródy i Olsztyna, 
a w przyszłości można się spodziewać wzrostu wydobycia w południowo-
wschodniej części województwa, w rejonie Pisza oraz Ełku, gdzie dostępne 
do eksploatacji są duże złoża kruszyw. Zwiększone zapotrzebowanie na piaski 
na podbudowy i nasypy drogowe nastąpi w tym rejonie najwcześniej za kilka 
lat, w związku z budową odcinka ważnej drogi ekspresowej S61 Via Baltica. 

Województwo zajmuje obecnie ósme miejsce w kraju pod względem wiel-
kości udokumentowanej bazy zasobowej kruszyw naturalnych żwirowo-pia-
skowych. Na jego obszarze rozpoznanych jest około 550 złóż piasków i żwi-
rów o łącznych zasobach ponad 1 000 mln t. Największa ich koncentracja jest 
w powiatach olsztyńskim, piskim, ostródzkim, oleckim i ełckim. W złożach 
zagospodarowanych udokumentowanych jest obecnie około 220 mln t tych 
kruszyw, ale ich przeciętna statyczna wystarczalność przy obecnym pozio-
mie wydobycia oceniana jest na zaledwie około 12-16 lat. Największe zasoby 
kruszyw w złożach zagospodarowanych udokumentowane są w powiatach: 
ostródzkim, ełckim, oleckim, działdowskim oraz olsztyńskim. Tym niemniej 
zasoby tych kruszyw mogą dość szybko ulec wyczerpaniu w przypadku: po-
wiatu ostródzkiego w ciągu 20-25 lat, olsztyńskiego 15-20 lat, a działdow-
skiego - już za kilka lat.
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Województwo warmińsko-mazurskie zajmuje obecnie czwarte miejsce 
w kraju pod względem wielkości wydobycia kruszyw naturalnych żwirowo-
piaskowych. Jest to region samowystarczalny, a nadwyżki produkowanych 
żwirów kierowane są do wytwórni betonu położonych głównie w obrębie 
aglomeracji warszawskiej, w mniejszym stopniu na rynek województwa po-
morskiego i kujawsko-pomorskiego. Ilość pozyskiwanych piasków i żwirów 
w województwie zbliżyła się w 2010 r. do około 13,7 mln t, co stanowiło ok. 
8% łącznego krajowego wydobycia tych kopalin. Najważniejszym dostawcą 
kruszyw piaszczysto-żwirowych jest powiat działdowski (2-5 mln t/r), kolej-
nym ostródzki (1,5-4 mln t/r.), trzecim olsztyński (ponad 1 mln t/r.). Rosnące 
znaczenie ma także eksploatacja w rejonie Stożnego i Łęgowa w powiecie 
oleckim oraz Guzek w powiecie ełckim we wschodniej części województwa.

Większość spośród około 140 czynnych kopalń kruszyw żwirowo-pia-
skowych dostarcza wyłącznie piaski i pospółki, zaspokajając potrzeby ryn-
ku lokalnego w obrębie danego powiatu, rzadziej powiatów sąsiednich (np. 
kruszywo z kopalń powiatu ostródzkiego kierowane m.in. na do elbląskiego i 
iławskiego, z oleckiego i ełckiego do powiatów sąsiednich). Wielkość łącznej 
produkcji kruszyw naturalnych żwirowo-piaskowych wzrosła w ostatnich la-
tach z ok. 9 mln t/r. do poziomu 11-12 mln t/r. Województwo jest niewielkim 
w skali kraju konsumentem tych kruszyw. Ocenia się, że na jego obszarze zu-
żywa się obecnie 1-2 mln t/r. tych kruszyw (nie licząc piasku), stąd notowana 
jest trwała nadpodaż kruszyw żwirowo-piaskowych w stosunku do lokalnego 
i regionalnego zapotrzebowania. Łączny wywóz żwirów z województwa jest 
oceniany w ostatnich latach na 3-4 mln t/r, w tym do 1,7 mln t/r do aglome-
racji warszawskiej, 0,7-1,5 mln t/r do województwa kujawsko-pomorskiego, 
mniejsze ilości do pomorskiego i łódzkiego. Większe dostawy kruszyw żwi-
rowo-piaskowych dotyczą głównie żwirów z 12 dużych zakładów prowadzą-
cych przeróbkę mechaniczną (klasyfikacja sitowa na mokro) w powiatach 
działdowskim, olsztyńskim, ostródzkim, oleckim oraz ełckim - na rynek w 
aglomeracji warszawskiej, a także w województwie kujawsko-pomorskim, 
pomorskim i niekiedy łódzkim. 

Długość dróg krajowych w województwie wynosi ogółem 1 327,2 km 
(2010 r.), z czego tylko 57,7 km to drogi ekspresowe, łączna długość 51 od-
cinków dróg wojewódzkich 1911,8 km, a dróg powiatowych 8 552,4 km, w 
tym o nawierzchni twardej 6 979,8 km. Drogi gminne mają długość 10 777,6 
km, w tym o nawierzchni twardej 2 425,2 km. Gęstość sieci dróg publicznych 
wynosi 93,4 km/100 km2, w tym o nawierzchni twardej 52,3 km/100 km2, co 
pod tym względem plasuje województwo na ostatnim miejscu w kraju. Ge-
neralnie stan techniczny dróg publicznych jest niezadowalający, co dotyczy 
głównie dróg powiatowych i gminnych. Długość linii kolejowych na obszarze 
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województwa wynosi obecnie łącznie 1 215 km, w tym dwu- i więcej toro-
wych 301 km, zelektryfikowanych 492 km, szerokotorowych 29 km; na 100 
km2 powierzchni przypada 5,0 km linii, co sytuuje to województwo na 13 
miejscu w kraju.

Wobec słabo rozwiniętej infrastruktury kolejowej i posiadania bocznicy 
kolejowej tylko przez jedną kopalnię Żabiny niemal całość wywozu prowa-
dzona jest transportem samochodowym. Ocenia się, że transport ten z 12 naj-
większych zakładów mógł w 2010 r. wynieść około 4 mln t. Większość, 70-
75% tej ilości przypadało na zakłady z rejonu Działdowa i Ostródy, 15-20% 
na zakłady z rejonu Ełku i Olecka, a około 10% na zakłady z rejonu Olsztyna. 
W obrębie województwa niewątpliwie największe obciążenie wywozem żwi-
rów dotyczy dróg wojewódzkich i lokalnych w rejonie Dąbrówna i Działdowa 
(odcinek 542 Uzdowo-Działdowo i 544 Działdowo – Mława), a także Mo-
rąga (odcinek 527 Morąg – Łukta) i Barczewa (595 Kronowo – Barczewo). 
Odrębnym zagadnieniem jest transport kruszyw łamanych w obrębie woje-
wództwa. Deficyt regionalnej podaży tych kruszyw, rzędu 1,0-1,5 mln t/r, jest 
uzupełniany tradycyjnie dostawami takich kruszyw z innych regionów kraju, 
głównie z regionu świętokrzyskiego i dolnośląskiego. W przypadku pierwsze-
go kierunku dostawy są realizowane głównie transportem samochodowym, 
natomiast z regionu dolnośląskiego transportem kolejowym.

Zasoby około 380 niezagospodarowanych złóż kruszyw naturalnych żwi-
rowo-piaskowych w województwie przekraczają 780 mln t, jednak zasoby 
tylko 36 spośród nich przekraczają 5 mln t. Ponad połowa zasobów niezago-
spodarowanych złóż piasków i żwirów w województwie warmińsko-mazur-
skim przypada na powiaty olsztyński, piski oraz olecki. Największe rezerwo-
we złoża to Wincenta-Kumielsk i Lipowskie w powiecie piskim oraz Starosty 
w powiecie oleckim. Przedmiotem waloryzacji stało się 8 nie eksploatowa-
nych złóż piasków i żwirów. Najwyżej w rankingu oceniono złoże Starosty w 
powiecie oleckim i Płociczno-Krokocie w powiecie ełckim, wysoko ocenione 
zostały również złoża: Lipowskie, Gisiel oraz Rożyńsk Wielki III; jedno złoże 
– Rasząg - otrzymało niską ocenę tylko w kategorii dostępności górniczej. 
Wymienionym złożom powinna zostać zapewniona należna, kompleksowa 
ochrona. W tym celu konieczna jest m.in. aktualizacja planu zagospodaro-
wania przestrzennego województwa, a nawet jednoznaczne wskazanie, że na 
obszarach tych złóż głównym kierunkiem wykorzystania terenu powinna być 
eksploatacja kopalin. Weryfikacji wymagają również studia uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego niektórych gmin, w granicach 
których udokumentowano te najbardziej wartościowe złoża. Najniżej ocenio-
ne zostały złoża Gąsiorowo i Wincenta-Kumielsk, które pomimo bardzo do-
brych wyników waloryzacji surowcowej i planistycznej zostały najniżej oce-
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nione w kategorii  środowiskowej. Zasoby prognostyczne kruszyw żwirowo-
piaskowych województwa ocenia się na zaledwie ok. 150 mln t w niespełna 
40 obszarach prognostycznych, głównie w powiatach: ełckim i olsztyńskim. 
Świadczy to o tym, że potencjał zasobowy tych kruszyw w został już w wy-
sokim stopniu rozpoznany.

Prognozowane zużycie kruszyw żwirowo-piaskowych w każdym z trzech 
przyjętych scenariuszy będzie utrzymywało się na poziomie zbliżonym lub 
niższym od zużycia wykazywanego w 2010 roku: w scenariuszu dynamicz-
nego rozwoju około 1,5 mln t/r., w umiarkowanego rozwoju około 1,4 mln 
t/r, a w spowolnienia gospodarczego - około 1,3 mln t/r. W każdym z roz-
patrywanych scenariuszy potencjał produkcyjny województwa zdecydowanie 
przekraczać będzie wielkość prognozowanego wewnętrznego zużycia kru-
szyw naturalnych żwirowo-piaskowych. W związku z tym województwo to 
pozostanie w najbliższych latach bardzo istotnym dostawcą kruszyw na rynek 
województwa mazowieckiego i kujawsko-pomorskiego (trend rosnący), po-
morskiego (trend malejący), marginalnie również łódzkiego. Zmiana sposo-
bu transportu żwirów z czynnych kopalń z samochodowego na kolejowy jest 
mało prawdopodobna, wobec istniejących uwarunkowań infrastrukturalnych 
oraz ekonomicznych (przede wszystkim kosztowych). 

Największą bazę zasobową i zarazem najdłuższą perspektywę wydobywa-
nia posiadają: Trans-Żwir Jan Kitowicz, Olsztyńskie KSM Sp. z o.o. i PPMB 
Kruszbet S.A. W ciągu najbliższych kilku lat ulegną natomiast wyczerpaniu 
zasoby złóż obecnie eksploatowanych przez Budokrusz Sp. z o.o., General 
Żwir Sp. zo.o., ECO-TER Sp. z o.o., Direx s.j. oraz KSM Jan Karpiuk. Istnie-
je możliwość uruchomienia eksploatacji dotychczas niezagospodarowanych 
złóż kruszyw. Znacznym potencjałem zasobowym wśród złóż rezerwowych 
dysponuje przede wszystkim powiat piski, z dwoma dużymi złożami kruszyw 
Wincenta-Kumielsk (93 mln t) i Lipowskie (46 mln t), lecz zawartość żwi-
ru w tych złożach jest stosunkowo niewielka, około 30%. Duże możliwości 
istnieją również w przypadku powiatu oleckiego (złoże Starosty, 58 mln t), 
olsztyńskiego (Gąsiorowo, Rasząg), szczycieńskiego (Gisiel) oraz ełckiego 
(Rożyńsk Wielki III, Płociczno-Krokocie), gdzie zawartość żwiru w niezago-
spodarowanych złożach jest wyższa (30-50%). 

Przy ewentualnej eksploatacji ww. złóż, zapewnienie możliwości wywozu 
części kruszyw drogą kolejową musiałoby się wiązać z budową dość długich 
bocznic kolejowych (2,0-3,5 km), lub dowozu kruszywa do najbliższej stacji 
załadunkowej, zwykle w odległości ponad 10 km. Tak więc uboga infrastruk-
tura kolejowa na terenie województwa decyduje o ograniczonym wykorzy-
staniu tego transportu w dostawach kruszyw obecnie, jak i zapewne w przy-
szłości. Ewentualny rozwój transportu kolejowego w tym regionie w przy-
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szłości wymagałby znacznych nakładów na modernizację istniejących linii, 
jak i rozbudowę pozostałej infrastruktury, np. bocznic do nowo powstających 
kopalń. W celu zapewnienia wzrostu udziału tego transportu należałoby roz-
ważyć możliwość organizacji placów składowych przy kluczowych stacjach 
kolejowych, położonych najbliżej największych złóż niezagospodarowanych, 
np. Biskupiec Reszelski i Drygały. 

Poziom zużycia kruszyw łamanych w województwie systematycznie roś-
nie i w 2010 r. przekroczył 2 mln t. W związku z brakiem udokumentowanych 
złóż skał zwięzłych na terenie województwa wytwarzane są tylko grysy z 
otoczaków w kopalniach kruszyw żwirowo-piaskowych (około 1,0 mln t/r). 
Zużycie kruszyw naturalnych łamanych w województwie w scenariuszu dy-
namicznego rozwoju osiągnie w 2015 roku ok. 4,1 mln t/r, a w 2020 roku 
wzrośnie do ok. 4,8 mln t/r, byłaby więc dwa razy wyższa niż w 2010 roku. 
Zdecydowana większość zużywanych kruszyw (65-70%) przypadać miałaby 
na budownictwo drogowe, 20-27% na budownictwo kolejowe, 8-10% na pro-
dukcję betonu towarowego. W scenariuszu umiarkowanego rozwoju zużycie 
kruszyw łamanych w 2015 roku miałoby wynieść 3,0 mln ton, a w 2020 około 
2,9 mln ton, natomiast w scenariuszu spowolnienia gospodarczego odpowied-
nio 2,2 mln t i 1,6 mln t. Wobec braku udokumentowanych na terenie woje-
wództwa złóż kamieni budowlanych i drogowych, z wyjątkiem rozwijanej 
produkcji kruszyw łamanych z otoczaków, nie ma możliwości zaspokojenia 
prognozowanego zapotrzebowania na kruszywa łamane ze źródeł lokalnych 
i w konsekwencji konieczne będą dostawy większości kruszyw łamanych z 
innych regionów. Dotyczy to zwłaszcza kruszyw łamanych stosowanych w 
budownictwie kolejowym, w mieszankach mineralno-asfaltowych dla bu-
downictwa drogowego oraz do produkcji wysokiej klasy betonów. Głównymi 
dostawcami tych kruszyw pozostaną nadal województwa dolnośląskie i świę-
tokrzyskie, lecz możliwy jest także wzrost udziału w zużyciu kruszyw impor-
towanych (np. skandynawskich). Kruszywa z województwa dolnośląskiego 
dostarczane będą tradycyjnie transportem kolejowym, a ze świętokrzyskiego 
- samochodowym.  

Poza złożami piasków i żwirów, w województwie warmińsko-mazurskim 
udokumentowano złoża kopalin ilastych ceramiki budowlanej (45 złóż, w tym 
14 zagospodarowanych, zasoby ponad 56 mln m3), piasków kwarcowych do 
produkcji betonów komórkowych i wyrobów wapienno-piaskowych (12 złóż, 
w tym 5 zagospodarowanych, zasoby około 24 mln m3), kredy jeziornej (49 
złóż, w tym 6 zagospodarowanych, zasoby ponad 20 mln t), kopalin ilastych 
do produkcji kruszywa lekkiego (4 złoża, zasoby ponad 11 mln m3). Obecnie 
w województwie czynne są 2 kopalnie piasków kwarcowych do produkcji be-
tonów komórkowych (Lidzbark Welski, Niegocin), 2 kopalnie piasków kwar-
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cowych do produkcji wyrobów wapienno-piaskowych (Iława, Pasym)  oraz 
duża (Rukławki) i 10 mniejszych kopalń iłów ceramiki budowlanej. Spośród 
43 nieeksploatowanych złóż kopalin ilastych ceramiki budowlanej waloryza-
cji poddano 2 złoża; Osiek i Bogatyńskie, które otrzymały wysoką ocenę, za 
wyjątkiem  warunkowej oceny środowiskowej. Spośród 7 nieeksploatowa-
nych złóż piasków kwarcowych do produkcji betonów komórkowych i cegły 
wapienno-piaskowej, waloryzacji poddano tylko 3 największe: Łukta, Jeże i 
Mingajny. Uzyskały one wysoką i najwyższą ocenę surowcową, górniczą i 
planistyczną, ale zastrzeżoną lub warunkową ocenę środowiskową. Przedmio-
tem waloryzacji było też jedno złoże kopaliny ilastej do produkcji keramzytu 
Nawra, z wysoką oceną, za wyjątkiem warunkowej oceny środowiskowej. 
Złożom iłów ceramiki budowlanej Osiek i Bogatyńskie,  piasków kwarco-
wych do produkcji betonów komórkowych Łukta oraz kopaliny ilastej do pro-
dukcji keramzytu Nawra, powinna zostać zapewniona należna, kompleksowa 
ochrona. W tym celu konieczna jest m.in. aktualizacja planu zagospodaro-
wania przestrzennego województwa, przy jednoznacznym wskazaniu, że na 
obszarach tych złóż głównym kierunkiem wykorzystania terenu powinna być 
eksploatacja kopalin. Weryfikacji wymagają również studia uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego niektórych gmin, w granicach 
których udokumentowano wymienione złoża.
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Wnioski

• Województwo warmińsko-mazurskie jest ważnym producentem kruszyw 
żwirowo-piaskowych oraz niewielkim producentem innych surowców 
skalnych: piasków kwarcowych do betonów komórkowych i wyrobów 
wapienno-piaskowych oraz surowców ilastych ceramiki budowlanej. 

• Produkcja kruszyw naturalnych żwirowo-piaskowych w województwie 
osiągnęła poziom 11-12 mln t/r. Najważniejszym dostawcą kruszyw 
piaszczysto-żwirowych jest powiat działdowski (2-5 mln t/r), kolejnym 
ostródzki (do 4 mln t/r), trzecim olsztyński (ponad 1 mln t/r). Rosnące 
znaczenie ma eksploatacja w rejonie Stożnego i Łęgowa w powiecie ole-
ckim oraz Guzek w powiecie ełckim. Przeciętna statyczna wystarczalność 
zagospodarowanych złóż kruszyw żwirowo-piaskowych oceniana jest na 
zaledwie 12-16 lat, przy czym w powiecie działdowskim jest to tylko kil-
ka lat. W przyszłości można się spodziewać wzrostu wydobycia w rejonie 
Pisza oraz Ełku, gdzie dostępne do eksploatacji są duże rezerwowe złoża 
kruszyw. 

• Na obszarze województwa zużycie kruszyw żwirowo-piaskowych nie 
przekracza 2 mln t/r, a większość produkcji kierowana jest do województw 
sąsiednich: mazowieckiego do 4 mln t/r, kujawsko-pomorskiego do 1,5 
mln t/r, mniejsze ilości do województwa pomorskiego. Niemal całość 
wywozu prowadzona jest transportem samochodowym. 70-75% wywozu 
przypada na zakłady z rejonu Działdowa i Ostródy, 15-20% na zakłady 
z rejonu Ełku i Olecka, a około 10% - z rejonu Olsztyna. Największe 
obciążenie wywozem żwirów dotyczy dróg wojewódzkich i lokalnych w 
rejonie Dąbrówna i Działdowa (odcinek 542 Uzdowo-Działdowo i 544 
Działdowo – Mława), Morąga (odcinek 527 Morąg – Łukta) i Barczewa 
(595 Kronowo – Barczewo). 

• Połowa zasobów niezagospodarowanych złóż piasków i żwirów w woje-
wództwie warmińsko-mazurskim przypada na powiaty olsztyński, piski 
oraz olecki. Waloryzacją objęto 8 złóż piasków i żwirów. Najwyżej w ran-
kingu oceniono złoże Starosty w powiecie oleckim i Płociczno-Krokocie 
w powiecie ełckim, wysoko ocenione zostały również złoża: Lipowskie, 
Gisiel oraz Rożyńsk Wielki III; a złoże Rasząg otrzymało niską ocenę 
tylko w kategorii dostępności górniczej. Wymienionym złożom powinna 
zostać zapewniona należna, kompleksowa ochrona. 
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• Prognozowane zużycie kruszyw żwirowo-piaskowych w województwie 
do 2020 roku będzie utrzymywało się na poziomie zbliżonym lub niż-
szym od zużycia wykazywanego w 2010 roku, tj. 1,3-1,5 mln t/r. Z drugiej 
strony województwo pozostanie w najbliższych latach bardzo istotnym 
dostawcą kruszyw na rynek województwa mazowieckiego i kujawsko-
pomorskiego. Przy ewentualnym rozwoju eksploatacji większych rezer-
wowych złóż tych kruszyw, wywóz drogą kolejową musiałby się wiązać 
z budową dość długich bocznic kolejowych (2,0-3,5 km), lub dowozem 
kruszywa do najbliższej stacji załadunkowej (zwykle ponad 10 km). Jest 
to mało prawdopodobne, stąd wciąż będą one w większości wywożone 
transportem samochodowym. 

• Poziom zużycia kruszyw łamanych w województwie w 2010 r. przekro-
czył 2 mln t/r. Na terenie województwa wytwarzane są tylko grysy z oto-
czaków w kopalniach kruszyw żwirowo-piaskowych (do 1,0 mln t/r). Zu-
życie tych kruszyw w województwie w zależności od scenariusza może 
mieścić się w przedziale 3,7-4,8 mln t/r (s. dynamicznego rozwoju), 2,9-
3,1 mln t/r (s. umiarkowanego rozwoju) lub 1,6-2,8 mln t/r (s. spowolnie-
nia gospodarczego), a większość kruszyw (65-70%) ma być zużywanych 
w budownictwie drogowym. Konieczne wciąż będą znaczące dostawy 
tych kruszyw łamanych z innych regionów, zapewne nadal z wojewódz-
twa dolnośląskiego i świętokrzyskiego, przy możliwym wzroście udziału 
kruszyw importowanych (skandynawskich). 

• Poza kruszywami żwirowo-piaskowymi, w województwie czynne są tyl-
ko cztery kopalnie piasków kwarcowych do produkcji betonów komórko-
wych lub wyrobów wapienno-piaskowych (Lidzbark Welski, Niegocin, 
Iława, Pasym) oraz jedna duża (Rukławki) i kilka mniejszych kopalń iłów 
ceramiki budowlanej. Przy nich zlokalizowane są zakłady produkcji - od-
powiednio - betonów komórkowych, wyrobów wapienno-piaskowych i 
ceramiki budowlanej. Spośród niezagospodarowanych złóż takich kopalin 
waloryzacji poddano 6 złóż. Zgodnie z waloryzacją złożom iłów ceramiki 
budowlanej Osiek i Bogatyńskie,  piasków kwarcowych do produkcji be-
tonów komórkowych Łukta oraz kopaliny ilastej do produkcji keramzytu 
Nawra, powinna zostać zapewniona należna, kompleksowa ochrona.
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