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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 pozyskiwania oraz użytkowania najważniej-
szych surowców skalnych w obrębie danego województwa powinna uwzględ-
niać m.in.: występujące na jego obszarze dostępne i perspektywiczne źródła 
produkcji tych surowców, relacje między wielkością ich podaży a poziomem 
zapotrzebowania w regionie, jak również ocenę możliwości i uwarunkowań 
wykorzystania infrastruktury drogowej i kolejowej do ich transportu. Analiza 
taka może stać się podstawą do: 

• oceny roli danego województwa w kontekście pozyskiwania najważniej-
szych surowców skalnych - wraz z prognozą do 2020 roku (zgodnie z 
trzema scenariuszami), 

• wskazania słabych i mocnych stron danego województwa w tym zakre-
sie. 

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

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

•	 zapewnienia ochrony ważnych złóż niezagospodarowanych kopalin skal-
nych.      

Praca prezentuje zarysowaną wyżej metodykę w odniesieniu do woje-
wództwa mazowieckiego, cechującego się dużą bazą zasobową i produkcyjną 
kruszyw naturalnych żwirowo-piaskowych, przy ograniczonym udziale za-
kładów produkujących żwiry do betonów. Dość istotna jest także podaż nie-
których innych surowców skalnych, jak: surowce ilaste ceramiki budowlanej, 
piaski kwarcowe do produkcji wyrobów wapienno-piaskowych i betonów 
komórkowych, surowce ilaste do produkcji kruszywa lekkiego, czy piaskow-
ce bloczne. Wobec wysokiego zapotrzebowania województwa na kruszywa 
żwirowo-piaskowe oraz łamane, w przypadku tych surowców notowany jest 
trwały deficyt regionu uzupełniany znacznymi dostawami z innych woje-
wództw. 

W założeniu praca ta służyć ma jako materiał pomocniczy w działaniach 
organów samorządowych (szczególnie Urzędu Marszałkowskiego Wojewódz-
twa Mazowieckiego) oraz służb planistycznych (zwłaszcza Mazowieckie-
go Biura Planowania Regionalnego w Warszawie). Powstała ona w ramach 
realizacji projektu rozwojowego pt. „Strategie i scenariusze technologicz-
ne zagospodarowania i wykorzystania złóż surowców skalnych” (nr UDA-
POIG.01.03.01-00-001/09-00), współfinansowanego ze środków Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego 
Innowacyjna Gospodarka, Priorytet 1. Badania i rozwój nowoczesnych tech-
nologii, Poddziałanie 1.3.1. Projekty Rozwojowe. Projekt realizowany był od 
2009 r. przez konsorcjum naukowe z IGO Poltegor Instytut jako liderem tego 
konsorcjum. Praca, dotycząca województwa mazowieckiego, została przygo-
towana przez zespół pracowników Instytutu Gospodarki Surowcami Mineral-
nymi i Energią PAN w Krakowie.
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1. Charakterystyka bazy zasobowej i produkcji 
surowców skalnych w województwie mazowieckim

1.1. Piaski i żwiry

Województwo mazowieckie zajmuje siódme miejsce wśród województw 
najbardziej zasobnych w kruszywa naturalne żwirowo-piaskowe w Polsce. 
Łączna wielkość udokumentowanych na jego obszarze zasobów piasków i 
żwirów wg stanu na 31.12.2010 r. wynosi ok. 1 077 mln t, co stanowi 6,4% 
krajowych zasobów tych kopalin. Liczba złóż kruszyw naturalnych żwirowo-
piaskowych w województwie mazowieckim przekracza 1 100 i jest najwięk-
sza spośród wszystkich województw kraju. Zasoby złóż są jednak na ogół nie-
wielkie i nie przekraczają kilkadziesiąt/kilkaset tys. t, a ich występowanie jest 
bardzo rozproszone. Największa koncentracja złóż występuje w powiatach: 
legionowskim, ostrołęckim, płockim, grójeckim i radomskim. Z kolei po-
wiaty sierpecki, ciechanowski, wyszkowski, wołomiński, węgrowski, nowo-
dworski, sochaczewski, grodziski, białobrzeski i zwoleński należą do obsza-
rów deficytowych w złoża tych kruszyw. W województwie przeważają złoża 
piasków oraz piasków z domieszką żwiru. Są to osady o genezie lodowcowej 
i wodnolodowcowej zakumulowane podczas zlodowacenia środkowopolskie-
go, sporadycznie północnopolskiego, oraz osady pochodzenia rzecznego bądź 
eolicznego (Siliwończuk 1985, Objaśnienia do arkuszy MGP). Złoża o więk-
szym udziale frakcji żwirowej (dochodzącym do 40-50%) występują w pół-
nocnej części województwa, głównie w powiatach ostrowskim i ostrołęckim. 

1.1.1. Złoża zagospodarowane i ich wystarczalność
W złożach zagospodarowanych w województwie mazowieckim udoku-

mentowanych jest obecnie około 284,8 mln t kruszyw naturalnych żwirowo-
piaskowych (tab. 1). Statyczna wystarczalność zasobów tych kruszyw, sta-
nowiąca iloraz wielkości zasobów bilansowych i wydobycia w 2010 r., 20,6 
mln ton, oceniana jest na około 14 lat (tab. 1). Należy jednak podkreślić, że 
okres ten ulegnie skróceniu gdyż tylko część zasobów bilansowych zostanie 
wydobyta, po uwzględnieniu przewidywanych strat pozaeksploatacyjnych i 
eksploatacyjnych. Wskaźnik wykorzystania zasobów bilansowych dla górni-
ctwa skalnego, zaproponowany przez zespół S. Kozłowskiego (1990) osiąga 
wartość 0,77, zatem skorygowany wg niego okres wystarczalności zasobów 
w województwie mazowieckim wynosi zaledwie około 11 lat. Największe 
zasoby kruszyw w złożach zagospodarowanych udokumentowane są w po-
wiatach ostrołęckim (58,2 mln t) i grójeckim (21,9 mln t), dla których tak 
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określona wystarczalność zasobów wynosi odpowiednio 17 lat (po korekcie 
13 lat) oraz 33 lata (po korekcie 25 lat). W dziewięciu powiatach wielkość 
udokumentowanych zasobów mieści się w przedziale między 10 a 20 mln t, 
a w ośmiu między 5 a 10 mln t (tab. 1, rys. 1). Wśród nich najwyższą wystar-
czalność zasobów złóż zagospodarowanych posiadają powiaty: mławski (92 
lata), ciechanowski (42 lata), przasnyski (35 lat), przysuski (30 lat), garwo-
liński (30 lat), żuromiński (22 lata), szydłowiecki (21 lat) i siedlecki (22 lata), 
które w 2010 r. dostarczyły po kilkaset tys. t kruszyw piaszczysto-żwirowych. 
Z kolei w powiatach: żyrardowskim, pułtuskim, ostrowskim, mińskim, płoń-
skim, płockim i sokołowskim, w których poziom wydobycia był w tym czasie 
zdecydowanie wyższy (powyżej 1 mln t/r.), zasoby mogą ulec wyczerpaniu 
już w ciągu niespełna 10 lat (tab. 1). Warto podkreślić, że po uwzględnieniu 
wspomnianego powyżej wskaźnika wystarczalność statyczna zasobów złóż w 
poszczególnych powiatach ulegnie istotnemu skróceniu, a najbardziej doty-
czy to powiatów zwoleńskiego, sokołowskiego i makowskiego (tab. 1). 

Największe zagospodarowane złoża kruszyw naturalnych żwirowo-pia-
skowych w województwie położone są w powiecie ostrołęckim. Są to złoża: 
Rostki Borowce Pole Środkowe o zasobach 31,7 mln t oraz Rostki Borowce 
Stylągi o zasobach 17,8 mln t. W pozostałych powiatach zasoby kruszyw są 
bardzo rozproszone, a większe złoża występują sporadycznie. Należą do nich 
złoża: Rębków (10,6 mln t) w powiecie garwolińskim, Wręcza-Olszówka II 
(9,3 mln t) w powiecie żyrardowskim, Kanigówek (7,9 mln t) w powiecie 
ciechanowskim, Gościszka (6,3 mln t) w powiecie żuromińskim, Rudno Je-
ziorowe (6,2 mln t) w powiecie przasnyskim, Dąbrowa I (5,7 mln t) w po-
wiecie grójeckim, Sokolniki 4 (5,3 mln t) w powiecie przysuskim oraz Zalew 
Zegrzyński (5,0 mln t) w powiecie legionowskim. W niemal połowie, bo aż w 
16 powiatach województwa, wielkość udokumentowanych zasobów kruszyw 
naturalnych żwirowo-piaskowych w złożach zagospodarowanych nie prze-
kracza 5 mln t (tab. 1, rys. 1).
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Tabela 1. Wystarczalność statyczna zasobów złóż piasków i żwirów w woj. 
mazowieckim wyznaczone na podstawie wielkości zasobów złóż zagospodarowanych 
i wielkości wydobycia w 2010 r. (Bilans zasobów...2011, obliczenia własne)

Powiat Zasoby bilansowe
[tys. t]

Wydobycie
[tys. t]

Wystarczalność*

[lata]
Ogółem województwo 284 803 20 613 14
Ostrołęka 58 190 3 445 17
Grójec 21 851 671 33
Przasnysz 19 995 564 35
Ciechanów 18 333 435 42
Przysucha 15 154 510 30
Żyrardów 14 786 1 931 8
Pułtusk 12 538 1 670 8
Ostrów Mazowiecka 12 297 1 784 7
Mińsk Mazowiecki 11 153 1 385 8
Żuromin 11 060 499 22
Płońsk 10 357 1 309 8
Legionowo 9 696 690 14
Szydłowiec 9 005 422 21
Płock 7 918 1 036 8
Mława 7 092 77 92
Garwolin 6 122 201 30
Sokołów Podlaski 6 019 1 260 5
Radom 5 149 615 8
Siedlce 5 092 236 22
Maków Mazowiecki 4 380 897 5
Wyszków 3 745 192 20
Sochaczew 2 919 138 21
Sierpc 1 890 91 21
Piaseczno 1 697 99 17
Gostynin 1 592 164 10
Białobrzegi 1 455 74 20
Kozienice 1 267 66 19
Grodzisk Mazowiecki 906 18 50
Łosice 896 41 22
Pruszków 744 39 19
Wołomin 547 4 137
Nowy Dwór 319 0 -
Węgrów 282 0 -
Lipsko 237 14 17
Zwoleń 120 36 3

∗ faktyczny okres wystarczalności złóż po korekcie zgodnie ze wskaźnikiem podanym 
przez zespół Kozłowskiego (1990) ulegnie skróceniu o niemal 1/4
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Województwo mazowieckie zajmuje czołową pozycję w kraju pod wzglę-
dem wielkości wydobywania kruszyw żwirowo-piaskowych. Zdecydowaną 
większość pozyskiwanej kopaliny stanowią piaski, wykorzystywane głównie 
na potrzeby budownictwa drogowego (podbudowa dróg, budowa nasypów 
drogowych). Z kolei żwiry wydobywane są w znacznie mniejszych ilościach, 
niewystarczających dla zaspokojenia potrzeb dużych wytwórni betonu dzia-
łających na rynku warszawskim, stąd też istnieje konieczność ich dowozu z 
województw sąsiednich. Wielkość wydobycia kruszyw naturalnych żwirowo-
piaskowych w województwie wykazywała w latach 2001-2010 wysoką dy-
namikę rozwoju (tab. 2). W ciągu pierwszych pięciu lat kształtowała się ona 
w przedziale 7-9 mln t/r., a następnie zanotowała wzrost do 15-18 mln t/r. w 
latach 2006-2008. Województwo mazowieckie zajmowało wówczas pierwszą 
pozycję w kraju pod względem ilości wydobywanych kruszyw żwirowo-pia-
skowych. W 2009 roku wielkość wydobycia uległa pewnemu ograniczeniu do 
14 mln t, ale już w 2010 r. odnotowano wzrost do rekordowych 21 mln t, a wo-
jewództwo ponownie stało się najważniejszym dostawcą surowców piaszczy-
sto-żwirowych w kraju. Jego udział w krajowym wydobyciu tych kruszyw w 
latach 2005-2010 z reguły mieścił się w przedziale między 10 a 13% (tab. 2).

Rys. 1. Rozmieszczenie zasobów zagospodarowanych złóż kruszyw naturalnych 
żwirowo-piaskowych w woj. mazowieckim wg stanu na 31.12 2010 r. (Bilans 
zasobów... 2011)
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Tabela 2. Wydobycie kruszyw naturalnych żwirowo-piaskowych w Polsce  
i w woj. mazowieckim w latach 2001-2010 (Bilans zasobów... 2011 i wydania 
wcześniejsze)

Wyszczegól-
nienie

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Łączne wy-
dobycie kra-
jowe (tys. t)

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

w tym woj. 
mazowieckie 
– ilość (tys. t)

9 471 7 326 8 071 8 838 9 857 15 074 17 756 18 092 14 331 20 613

                   
                – 
udział (%)

13,0 11,0 10,2 10,9 9,9 12,9 12,7 12,1 10,2 12,6

W województwie mazowieckim czynnych jest ok. 400 kopalń kruszyw na-
turalnych żwirowo-piaskowych, przy czym tylko w około 70 z nich wielkość 
wydobycia przekracza obecnie 50 tys. t/r. Największe ilości kopaliny (powy-
żej 1 mln t/r) wydobywane są w kopalniach: Rostki Borowce pole środkowe i 
Rostki Borowce pole NII A w powiecie ostrołęckim, Jelonki Przyborowie 3 w 
powiecie ostrowskim oraz Wręcza-Olszówka II w powiecie żyrardowskim. Do 
nieco mniejszych kopalń, dostarczających do 1,0 mln t/r. piasków i żwirów, 
należą Kutyski II w powiecie sokołowskim i Sitno w powiecie makowskim. 
Największe wydobycie kruszyw żwirowo-piaskowych w województwie noto-
wane jest w powiecie ostrołęckim (1,4-3,5 mln t /r.), gdzie w zasadzie całość 
pozyskiwanej kopaliny pochodzi z 4 kopalń położonych w rejonie miejsco-
wości Rostki i Borowce (tab. 3, rys. 2). Znaczącymi dostawcami kruszyw 
(1-2 mln t/r) są również powiaty: żyrardowski, ostrowski, pułtuski, miński, 
płoński, sokołowski i płocki. Wraz z powiatem ostrołęckim pochodziło z nich 
w ostatnich latach łącznie nawet do 70% pozyskiwanych w województwie 
kruszyw piaskowo-żwirowych (tab. 3).

Tabela 3. Wydobycie kruszyw naturalnych żwirowo-piaskowych w poszczególnych 
powiatach woj. mazowieckiego w latach 2001-2010 (tys. t) (Bilans zasobów ... 2011 
i wydania wcześniejsze)

Powiat 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Ostrołęka 1 438 1 460 1 987 2 402 2 107 2 999 3 216 3 303 3 503 3 445
Żyrardów 595 772 585 744 711 700 999 1 279 975 1 931
Ostrów Ma-
zowiecka 795 533 652 297 416 1 369 1 810 1 493 1 174 1 784
Pułtusk 1 467 531 459 574 719 960 639 1 044 875 1 670
Mińsk Mazo-
wiecki 167 238 217 199 152 351 303 211 339 1 385
Płońsk 346 271 236 156 329 486 536 955 857 1 309
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Sokołów 
Podlaski 12 8 13 20 28 21 56 525 989 1 260
Płock 87 80 68 59 279 215 276 619 483 1 036
Maków Ma-
zowiecki 695 320 438 407 270 376 461 529 784 897
Legionowo 298 161 60 72 324 136 160 114 190 690
Grójec 789 455 542 342 445 702 878 1 498 864 671
Radom 195 147 224 352 331 683 1 009 843 565 615
Przasnysz 787 634 716 820 1 027 1 537 1 517 1 179 440 564
Przysucha 9 22 34 32 46 56 234 274 423 510
Żuromin 553 427 719 1 190 1 377 1 484 1 486 1 354 406 499
Ciechanów 65 88 222 161 215 273 287 188 243 435
Szydłowiec 96 75 90 116 139 61 166 150 272 422
Siedlce 124 119 219 72 162 264 295 389 178 236
Garwolin 0 0 2 14 67 1076 229 120 101 201
Wyszków 274 125 77 239 270 706 2 095 1 357 84 192
Gostynin 63 109 58 122 15 113 56 87 79 164
Sochaczew 78 35 67 78 48 41 72 57 64 138
Piaseczno 0 0 0 46 99 76 145 33 38 99
Sierpc 87 69 98 60 24 71 84 68 68 91
Mława 218 95 34 46 37 20 28 37 34 77
Białobrzegi 37 295 38 12 2 82 440 200 83 74
Kozienice 68 17 16 18 15 28 29 41 55 66
Łosice 15 16 20 31 31 31 64 40 31 41
Pruszków 79 63 69 57 44 6 19 15 19 39
Zwoleń 2 7 9 7 8 0 2 4 18 36
Grodzisk 
Mazowiecki 8 75 24 8 8 3 33 21 22 18
Lipsko 0 0 0 4 17 19 17 6 9 14
Wołomin 21 11 9 0 0 17 35 0 0 4
Nowy Dwór 3 68 69 81 95 112 80 55 60 0
Węgrów 0 0 0 0 0 0 0 4 6 0

Ogółem 9 471 7 326 8 071 8 838 9 857
15 

074
17 

756 18 092
14 

331
20 

613

Spektakularny wzrost wydobycia kruszyw naturalnych żwirowo-piasko-
wych notowany był w ostatnich latach szczególnie w powiatach: żyrardow-
skim; ponad trzykrotny wzrost w okresie ośmiu lat spowodowany rozwojem 
produkcji w kopalni Wręcza Olszówka II, mińskim; niemal sześciokrotny 
wzrost w okresie trzech lat związany z zagospodarowaniem złóż w miejsco-
wościach Góry i Olszewice, płońskim; ponad ośmiokrotny wzrost w okresie 
siedmiu lat w wyniku rozwoju wydobycia z wielu drobnych złóż w miejsco-
wościach Dalanówek, Kossobudy, Krajkowo, Michalinek, Przyborowice i 

Powiat 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010



13

Skarboszewo, oraz sokołowskim; ponad dwudziestokrotny wzrost w okresie 
czterech lat z dwóch kopalń w miejscowości Kutyski (tab. 3, rys. 3). Tylko 
w przypadku kopalń Kutyski oraz częściowo Wręcza-Olszówka II związane 
to było z rozwojem produkcji żwirów. Znaczące wydobycie kruszyw, rzędu 
nawet 1,5 mln t/r., pochodziło w latach 2003-2008 z powiatu żuromińskiego, 
gdzie prowadzona była intensywna eksploatacja złóż w okolicach Gościszki 
i Osówki. Ponadto dużym dostawcą kopaliny piaszczysto-żwirowej (0,7-2,1 
mln t/r.) był w latach 2006-2008 powiat wyszkowski, z kopalniami Słopsk II 
i Wyszków-Bug (tab.3, rys. 3).

Rys. 2. Powiaty o największym wydobyciu kruszyw naturalnych żwirowo piasko-
wych w woj. mazowieckim w 2010 r. (Bilans zasobów kopalin... 2011)

Produkcja kruszyw klasyfikowanych w województwie mazowieckim ma 
miejsce zaledwie w kilkunastu zakładach przeróbczych, położonych w więk-
szości w obrębie powiatów o największym wydobyciu kopaliny piaszczysto-
żwirowej, tj. ostrołęckim, żyrardowskim, ostrowskim, pułtuskim i sokołow-
skim (tab. 4). Nieliczne takie zakłady znajdują się ponadto w powiatach ma-
kowskim, przasnyskim i żuromińskim. Są to kopalnie średniej, rzadziej dużej 
wielkości (np. zakłady Rostki i Borowce firmy Cemex Polska w powiecie os-
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trołęckim, Wręcza firmy Budokrusz Sp. z o.o. w powiecie żyrardowskim oraz 
Przyborowie firmy ZPK Rupińscy w powiecie ostrowskim), których produk-
cja ukierunkowana jest głównie na otrzymywanie żwirów o zróżnicowanym 
uziarnieniu, znajdujących zastosowanie na rynku warszawskim i lokalnym. 
W części tych zakładów wytwarzane są ponadto kruszywa łamane (grysy z 
kruszenia otoczaków) oraz mieszanki.
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Rys. 3. Wydobycie kruszyw naturalnych żwirowo-piaskowych w poszczególnych po-
wiatach woj. mazowieckiego w latach 2001-2010 (Bilans zasobów... 2011 i wydania 
wcześniejsze)

Tabela 4. Główne kopalnie kruszyw żwirowo-piaskowych w województwie 
mazowieckim, w których prowadzona jest przeróbka mechaniczna

Producent Zakład Złoże Powiat Asorty-
ment

Cemex Polska 
Sp. z o.o., War-
szawa

Rostki Rostki Borowce p. NIIA
Ostrołęka

ż, ł, m
Borowce Rostki Borowce p. śr. ż, ł, m
Sitno Sitno Maków Maz. ż, ł, m

ZPK Rupińscy 
s.j., Szumowo

Przyborowie Jelonki Przyborowie 3 Ostrów Maz. ż
Kutyski Kutyski II Sokołów Podl. ż, ł

Budokrusz Sp. 
z o.o., Odrano 
Wola

Wręcza
Wręcza-Olszówka II

Żyrardów
ż

PPH Piaskarz 
S.A., Warszawa

Osówka Osówka, Osówka II
Żuromin

ż, m
Ruda Ruda ż, m

Lafarge Kruszy-
wa Sp. z o.o. Rudno

Rudno Jeziorowe
Przasnysz

ż
Rudno Kmiece II ż

Olsztyńskie Ko-
palnie Surowców  
Mineralnych Sp. 
z o.o.

Gościszka 
(Sarnowo)

Gościszka Żuromin ż

Morawy Morawy Wielkie II Przasnysz ż
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Art-Trans, Artur 
Ćwik, Obryte Łubienica V Łubienica V p. A,C, p. D Pułtusk ż, ł

Beton-Stal Ostro-
łęka Sp. z o.o.

Rostki-Bo-
rowce p. N I

Rostki-Borowce p. N I

Ostrołęka

ż, m

Agro-Krusz Sp. z 
o.o., Czerwin

Rostki-Bo-
rowce Sty-
lągi

Rostki-Borowce Stylągi ż, m, ł

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

1.1.2. Złoża niezagospodarowane i ich waloryzacja
Wielkość zasobów udokumentowanych w niezagospodarowanych złożach 

kruszyw naturalnych piaskowo-żwirowych w województwie mazowieckim 
sięga ok. 793 mln t (tab. 5) i jest niemal trzykrotnie większa od wielkości 
zasobów złóż eksploatowanych. Występowanie tych złóż jest jednak bardzo 
rozproszone, a ich zasoby małe. Tylko w przypadku 26 spośród około 600 
złóż tej grupy zasoby bilansowe przekraczają 5 mln t (tab. 6) (Bilans zaso-
bów... 2011). Większe złoża występują głównie w powiatach: legionowskim, 
płockim, ostrołęckim i radomskim (rys. 4, tab. 6). Są to równocześnie powiaty 
o największych zasobach kruszyw naturalnych w złożach niezagospodarowa-
nych województwa (tab. 5). 

Tabela 5. Zestawienie zasobów złóż niezagospodarowanych w woj. mazowieckim wg 
stanu na 2010 r. (Bilans zasobów...2011; obliczenia własne)

Powiat Zasoby bilansowe
[tys. t]

Ogółem województwo 792 506
Legionowo 238 923
Płock 74 395
Ostrołęka 65 310
Radom 56 136
Grójec 45 957
Pruszków 24 041
Żyrardów 22 274
Mińsk Mazowiecki 21 488
Maków Mazowiecki 20 443
Piaseczno 19 626
Mława 18 301
Pułtusk 17 336
Przysucha 16 471
Siedlce 14 999
Żuromin 13 742
Kozienice 13 739
Ostrów Mazowiecka 13 457
Sokołów Podlaski 12 531
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Otwock 12 711
Garwolin 11 485
Przasnysz 10 966
Szydłowiec 10 857
Płońsk 8 678
Lipsko 5 453
Sochaczew 4 333
Gostynin 4 155
Wyszków 3 832
Ciechanów 3 489
Wołomin 2 128
Węgrów 1 228
Grodzisk Mazowiecki 1 183
Sierpc 931
Łosice 724
Białobrzegi 438
Nowy Dwór 324
Zwoleń 250
Warszawa Zachodnia 172

Rys. 4. Rozmieszczenie zasobów niezagospodarowanych złóż kruszyw naturalnych żwiro-
wo-piaskowych w woj. mazowieckim wg stanu na 31.12 2010 (Bilans zasobów... 2011)

Powiat Zasoby bilansowe
[tys. t]
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W powiecie legionowskim udokumentowanych jest 5 dużych złóż pia-
sków o zasobach 24-100 mln t każde, zawierają one jednak tylko niewielką 
domieszkę frakcji żwirowej, od kilku do maksymalnie kilkunastu procent. Są 
to złoża o różnorodnej genezie, od lodowcowej i wodnolodowcowej; stadiał 
Warty i Wkry zlodowaceń środkowopolskich, po rzeczną i eoliczną (Siliwoń-
czuk 1985, Objaśnienia do arkuszy MGP). W powiecie płockim przeważają-
ca część zasobów złóż niezagospodarowanych (64 mln t) udokumentowana 
jest w obrębie jednego dużego złoża piasków i pospółek. Jest to złoże Rejon 
Dzierżązna, które budują osady rzeczne oraz osady wodnolodowcowe sta-
diału pomorskiego zlodowaceń północnopolskich. Niezagospodarowane zło-
ża kruszyw o najwyższej zawartości frakcji żwirowej (maksymalnie ok. 40-
50%) występują w powiecie ostrołęckim (tab. 6). Są to złoża: Rostki Borowce 
pole S (32 mln t), Rostki Borowce pole N II (18 mln t) oraz Stylągi (12 mln 
t). Udokumentowaną w nich kopaliną są piaski i żwiry lodowcowe i wodnolo-
dowcowe zlodowaceń środkowopolskich. W dysponującym dużymi zasobami 
kruszyw w złożach niezagospodarowanych powiecie radomskim występują 
wyłącznie złoża piasku, z zawartością żwiru maksymalnie 8%. Pozostałe 
złoża o zasobach powyżej 5 mln t udokumentowane są w powiatach: gró-
jeckim, pruszkowskim, piaseczyńskim, przysuskim, kozienickim, otwockim, 
garwolińskim, żuromińskim, siedleckim i żyrardowskim. Są to złoża piasków 
i piasków z niewielką domieszką żwirów (tab. 6). Poza powiatem ostrołęckim 
tylko w pojedynczych przypadkach udział frakcji żwirowej przekracza 20%.

Tabela 6. Wykaz nieeksploatowanych złóż piasków i żwirów o zasobach powyżej  
5 mln t w woj. mazowieckim, wg stanu na 2010 r. (Bilans zasobów...2011, wybrane 
objaśnienia do arkuszy SMGP)

Złoże Zasoby bilansowe 
(tys. t)

Stan zagospodaro-
wania złoża

Waloryzacja 
złoża1

Powiat legionowski 238 058
Dębinki 24 411 Z WWNN
Janówek 31 155 Z

nie podlegaKrubin 42 666 R
Skierdy 99 890 P
Wieliszew 39 936 P WNWN
Powiat płocki 63 929
Rej. Dzierżązna 63 929 P WWWN
Powiat ostrołęcki 62 505
Rostki-Borowce pole S 31 925 P WWZN
Rostki Borowce pole N II 18 243 P WZWN
Stylągi 12 337 P WWZN
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Powiat radomski 50 315
Malczów-Zenonów 5 264 R

nie podlega
Osiny Polany 14 500 P
Walentynów 9 822 P
Zalesice 20 729 P
Powiat grójecki 35 463
Borowina 28 546 P

nie podlega
Krzyżówki 6 917 P
Powiat pruszkowski 22 611
Janki-Sokołów 22 611 Z WWWW
Powiat piaseczyński 16 649
Jeżewice1 10 981 P WWZN
Jeżewice II 5 668 R WWWN
Powiat przysuski 12 212
Rusinów 6 845 P

nie podlega
Sokolniki 5 367 Z
Powiat kozienicki 12 076
Cecylówka 12 076 P
Powiat otwocki 12 062
Karczew B i C 12 062 P nie podlega
Powiat garwoliński 10 583
Rębków 10 583 Z nie podlega
Powiat żuromiński 8 024
Ruda 1 8 024 R nie podlega
Powiat siedlecki 7 085
Maciejowice2 7 085 P WWNN
Powiat żyrardowski 5 364
Zbiroża II 5 364 R WWNN
OGÓŁEM 556 936 

Objaśnienia: 1 wg metodyki zaproponowanej przez Niecia i Radwanek-Bąk (2011), 
P - złoże o zasobach rozpoznanych wstępnie, R - złoże o zasobach rozpoznanych 
szczegółowo,  Z - złoże zaniechane

W województwie mazowieckim waloryzacją objęto 11 nieeksploatowa-
nych złóż piasków i żwirów, które na podstawie kryteriów złożowo-surow-
cowych zaliczono do kategorii wysokiej (W) pod względem ich wartości. W 
przypadku tej grupy kopalin do kategorii wysokiej zaliczano 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 ponadlokal-
ne, a możliwości ich zagospodarowania oraz ochrony na potrzeby przyszłej 
eksploatacji rozpatrywane są na etapie planowania przestrzennego w skali 
województwa. Dla wymienionych 11 nieeksploatowanych złóż przeprowa-
dzono dalszą waloryzację uwzględniającą kryteria górnicze (druga litera w 

Złoże Zasoby bilansowe 
(tys. t)

Stan zagospodaro-
wania złoża

Waloryzacja 
złoża1
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kodzie waloryzacji złoża), środowiskowe (trzecia litera) oraz ewentualne 
ograniczenia planistyczne 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 jed-
no z 11 złóż otrzymało najwyższą kategorię (N), 10 złóż zakwalifikowano do 
kategorii wysokiej (W), a jedno do najniższej kategorii zadowalającej (Z). 
Na taką ocenę górniczą tych ostatnich wpłynęła przynależność do II grupy 
zmienności złóż i nadkład o miąższości przekraczającej 2 m. 

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.  Dość 
duże bogactwo i różnorodność przyrodnicza, o randze krajowej i europejskiej, 
województwa mazowieckiego wpłynęły na wysoce ograniczoną dostępność 
3 spośród 11 waloryzowanych złóż. Osiągnęły one trzeci, zastrzeżony (Z), 
stopień dostępności w związku z występowaniem na obszarze leśnym lub w 
obrębie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych. Pięć złóż piasków i żwirów 
uzyskało warunkowy (W) stopień dostępności, a 3 najwyższy stopień (N). 
Warunkowa dostępność wynika zazwyczaj z tylko jednego z wymienionych 
powyżej czynników. 

Ostatni etap waloryzacji pozwolił na zweryfikowanie dostępności do złóż 
z uwzględnieniem ograniczeń planistycznych. Pod tym względem 10 z nich 
zaklasyfikowano do najwyższej kategorii (N) oceniając, że pod tym wzglę-
dem dostępność do nich jest nieograniczona. Jedno złoże zaliczono do wyso-
kiej kategorii (W), na ich powierzchni bowiem istnieje zabudowa rozproszona 
i obiekty liniowe o znaczeniu lokalnym (drogi).  

Spośród 11 waloryzowanych złóż kruszyw naturalnych żwirowo-piasko-
wych w województwie najwyżej w rankingu oceniono złoża Dębinki, Macie-
jowice oraz Zbiroża II, które w waloryzacji surowcowej i górniczej uzyskały 
kategorię W, a w waloryzacji środowiskowej i w zakresie ograniczeń plani-
stycznych najwyższą kategorię N (tab. 7). Złoże Wieliszew z kolei najwyższą 
kategorię N otrzymało w waloryzacji górniczej i planistycznej a kategorię W 
w waloryzacji środowiskowej. Dwa kolejne złoża Rejon Dzierżązna i Jeżewi-
ce II otrzymały w waloryzacji środowiskowej niższą kategorię W, podobnie 
jak złoże Janki Sokołów, które również pod względem ograniczeń planistycz-
nych uzyskało kategorię W. Niższą kategorię Z w waloryzacji środowiskowej 
uzyskały występujące na obszarze leśnym lub w obrębie Głównego Zbiornika 
Wód Podziemnych złoża Rostki-Borowce pole S, Stylągi i Jeżewice. 
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Tabela 7. Ranking nieeksploatowanych złóż piasków i żwirów w woj. mazowieckim, 
poddanych waloryzacji (Bilans zasobów...2011; wybrane objaśnienia do arkuszy 
MGP)

Lp. Złoże Zasoby 
bilansowe 

(tys. t)

Powiat Waloryzacja 
złoża

1 Dębinki 24 411 Legionowo WWNN
2 Maciejowice 7 085 Siedlce WWNN
3 Zbiroża II 5 364 Żyrardów WWNN
4 Wieliszew 39 936 Legionowo WNWN
5 Rejon Dzierżązna 63 929 Płock WWWN
6 Jeżewice II 5 668 Piaseczno WWWN
7 Janki-Sokołów 22 611 Pruszków WWWW
8 Rostki-Borowce pole S 31 925 Ostrołęka WWZN
9 Stylągi 12 337 Ostrołęka WWZN
10 Jeżewice 10 981 Piaseczno, Grodzisk 

Mazowiecki
WWZN

11 Rostki-Borowce pole N II 18 243 Ostrołęka WZWN

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 mazowieckim oceniono na 549,0 mln t. Stanowi to ok. 51% obecnie 
udokumentowanych zasobów bilansowych. Wydzielonych zostało 116 obsza-
rów prognostycznych w powiatach: ostrołęckim, przasnyskim, ostrowskim, 
makowskim, sokołowskim, węgrowskim, łosickim, siedleckim, mińskim, 
wołomińskim, pułtuskim, legionowskim, nowodworskim, płońskim, war-
szawskim zachodnim, grodziskim, pruszkowskim, grójeckim, białobrzeskim, 
przysuskim, radomskim, szydłowieckim oraz lipskim (rys. 5). 
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Rys. 5. Rozmieszczenie ważniejszych obszarów prognostycznych kruszyw natural-
nych żwirowo-piaskowych w woj. mazowieckim wg stanu na 31.12 2009 (Bilans per-
spektywicznych zasobów... 2011)

1.2. Pozostałe kopaliny skalne
Poza złożami piasków i żwirów, w województwie mazowieckim udoku-

mentowano złoża: wapieni przemysłowych (9 złóż, w tym 2 zaniechane i 2 
zagospodarowane o łącznych zasobach 1 509 mln t), kopalin ilastych cerami-
ki budowlanej (148 złóż, w tym 76 złóż zaniechanych i 33 złoża zagospodaro-
wane o zasobach 93,6 mln m3), kamieni łamanych i blocznych – piaskowców 
budowlanych (40 złóż, w tym 5 zaniechanych i 25 zagospodarowanych o za-
sobach 89,4 mln t), piasków kwarcowych do produkcji betonów komórko-
wych i wyrobów wapienno-piaskowych (23 złoża, w tym 5 zaniechanych i 7 
zagospodarowanych o zasobach 48,8 mln m3), kredy piszącej (17 złóż, w tym 
8 zaniechanych i 6 zagospodarowanych o zasobach 33,3 mln t), kopalin ila-
stych do produkcji kruszywa lekkiego (5 złóż, w tym jedno zagospodarowane 
o zasobach 16,1 mln m3), iłów ogniotrwałych (4 złoża, w tym jedno zaniecha-
ne i jedno zagospodarowane o zasobach 7,7 mln t), jedno niezagospodarowa-
ne złoże iłów ceramicznych kamionkowych (Zawada – 2,1 mln t) oraz jedno 
małe niezagospodarowane złoże kredy jeziornej (Kobierniki – 57 tys. t) (Bi-
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lans zasobów ... 2011). Udokumentowane zasoby plasują to województwo na 
pierwszym miejscu wśród województw, jeśli chodzi o zasoby kredy piszącej, 
na 2 pod względem wielkości zasobów piasków kwarcowych do produkcji 
betonów komórkowych i wyrobów wapienno-piaskowych oraz zasobów iłów 
ogniotrwałych, na 4 pod względem wielkości zasobów iłów ceramicznych, 
na 5 pod względem wielkości zasobów wapieni przemysłowych i kopalin ila-
stych do produkcji kruszywa lekkiego, na 7 pod względem wielkości zasobów 
kamieni łamanych i blocznych wśród skał osadowych oraz kopalin ilastych 
ceramiki budowlanej. 

1.2.1. Złoża zagospodarowane i ich wystarczalność
W złożach zagospodarowanych w województwie mazowieckim udoku-

mentowano: 

•	 6 128 tys. t kamieni łamanych i blocznych – piaskowców budowlanych w 
25 zagospodarowanych złożach; statyczna wystarczalność tych zasobów 
przy poziomie wydobycia z 2010 r. przekracza 300 lat, a po korekcie wg 
wskaźnika zespołu Kozłowskiego (1990) ponad 230 lat;

•	 1 194 tys. t kredy piszącej w 6 zagospodarowanych złożach; statyczna 
wystarczalność tych zasobów przekracza 130 lat (po korekcie ponad 100 
lat, tab. 8); 

•	 4 958 tys. m3 piasków kwarcowych do produkcji betonów komórkowych 
i wyrobów wapienno-piaskowych w 7 zagospodarowanych złożach; sta-
tyczna wystarczalność tych zasobów około 25 lat (po korekcie niespełna 
20 lat);

•	 około 15 327 tys. m3 kopalin ilastych ceramiki budowlanej w 33 złożach 
zagospodarowanych; statyczna wystarczalność tych zasobów przy obec-
nym poziomie wydobycia ponad 50 lat;

•	 około 7 963 tys. m3 kopalin ilastych do produkcji kruszywa lekkiego w 
jedynym eksploatowanym złożu Budy Mszczonowskie; statyczna wystar-
czalność tych zasobów przy obecnym poziomie wydobycia ponad 560 
lat;

•	 około 297 970 tys. t wapieni przemysłowych w 2 eksploatowanych zło-
żach Wierzbica-Pole A i Iłża 1; statyczna wystarczalność tych zasobów 
przy obecnym poziomie wydobycia ponad 6000 lat (tab. 8).
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Tabela 8. Wystarczalność statyczna zasobów złóż innych kopalin skalnych (poza 
kruszywami żwirowo-piaskowymi) w woj. mazowieckim wyznaczona na podstawie 
wielkości zasobów złóż zagospodarowanych i wielkości wydobycia w 2010 r. (Bilans 
zasobów...2011; obliczenia własne)

Powiat Zasoby 
bilansowe Wydobycie Wystarczalność 

statyczna (lata)*

Kamienie łamane i bloczne (tys. t) 6 128 20 306
Kreda pisząca (tys. t) 1 194 9 133
Piaski kwarcowe do betonów 
komórkowych i wyrobów wapienno-
piaskowych (tys. m3)

4 958 197 25

Kopaliny ilaste ceramiki budowlanej 
(tys. m3) 15 327 272 56

Kopaliny ilaste do produkcji kruszywa 
lekkiego (tys. m3) 7 963 14 569

Wapienie przemysłowe (tys. t) 297 970 46 6 478
∗faktyczny okres wystarczalności złóż po korekcie zgodnie ze wskaźnikiem podanym 
przez zespół Kozłowskiego (1990) ulegnie skróceniu o niemal 1/4

Wydobycie kamieni łamanych i blocznych – piaskowców budowlanych 
prowadzone jest na niewielką skalę w około 20 czynnych kopalniach w rejo-
nie Szydłowca, Szydłówka i Śmiłowa w powiecie szydłowieckim. W ostatnich 
latach ich łączna wielkość produkcji kształtowała się w przedziale 20-40 tys. 
t/r (tab. 9). Działające kopalnie to najczęściej małe rodzinne firmy, w których 
wydobycie na ogół nie przekracza 1-2 tys. t/r. Wyjątek stanowi firma „Kamie-
niarz” T. Modliński, z eksploatacją złoża Śmiłów 1, oraz PUH Sosnowica s.c. 
(złoże Szydłowiec), które pozyskują piaskowce w ilości powyżej 5 tys. t/r.

Wydobycie wapieni przemysłowych w województwie jest obecnie nie-
wielkie (do kilkudziesięciu tys. t/r) z 2 złóż Wierzbica Pole A oraz Iłża 1. 
Może ono jednak nabrać poważnego znaczenia w przypadku budowy nowej 
cementowni w rejonie Wierzbicy w powiecie radomskim, choć niewątpliwie 
nie należy tego oczekiwać w najbliższych latach.

Złoża kredy piszącej eksploatowane są w 4 kopalniach zlokalizowanych w 
powiecie łosickim. Łączna wielkość wydobycia wzrasta od 2005 r. osiągając 
9-17 tys. t/rok. W 2009 r. Koszelowskie Zakłady Kredowe z Koszelówka k. 
Kornicy uruchomiły eksploatuję nowo udokumentowanego złoża Koszelów-
ka I (w 2010 r. wydobycia nie prowadzono). Zakład posiada roczne zdolności 
produkcyjne kilkudziesięciu tysięcy ton produktów gotowych: kredy tech-
nicznej i nawozowej. W pozostałych kopalniach kreda wydobywana jest w 
niewielkich ilościach dla potrzeb rolnictwa. Największa z nich, wydobywają-
cą do 7 tys. t/rok kredy nawozowej, należy do Wokas - Kopalnie Torfu S.A.
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Tabela 9. Wydobycie pozostałych kopalin skalnych w woj. mazowieckim w latach 
2001-2010 (Bilans zasobów ... 2011 i wydania wcześniejsze) 
Wyszczególnienie Jedn. 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Kamienie łamane i 
bloczne 

tys. t

2 8 6 20 20 25 36 29 21 20

Wapienie przemysłowe 2 2 - - 2 11 10 10 61 46
Kreda pisząca 1 1 1 1 0 6 2 4 17 9
Iły ogniotrwałe 34 24 30 28 23 16 20 23 - -
Piaski kwarcowe do 
betonów komórkowych 

tys. 
m3

30 31 27 36 32 30 26 42 47 46

Piaski kwarcowe do 
wyrobów wapienno-pia-
skowych 

69 78 67 128 96 117 208 175 137 151

Kopaliny ilaste ceramiki 
budowlanej 

376 360 345 380 384 300 366 403 241 272

Kopaliny ilaste do 
produkcji kruszywa 
lekkiego 

41 61 35 35 36 48 69 75 39 14

W województwie czynna jest jedna kopalnia piasków kwarcowych do pro-
dukcji betonów komórkowych na złożu Wola Suchożebrska. Inwestorem jest 
największy krajowy producent betonów komórkowych grupa SOLBET Sp. z 
o.o. W latach 2008-2010 wydobycie w kopalni wzrosło do 42-47 tys. m3/rok 
(tab. 9) i kierowane było do należących do firmy zakładów wytwarzających 
betonowe elementy w postaci bloczków, płytek czy kształtek. Piaski kwar-
cowe do produkcji cegły wapienno-piaskowej eksploatowane są w 4 kopal-
niach. Ich łączne wydobycie w 2007 r. osiągnęło niemal 210 tys. m3 (tab. 9), 
natomiast w latach 2008-2010 zmalało do ok. 150 tys. m3/r. Największym 
producentem jest Xella Polska Sp. z o.o. wydobywająca piaski kwarcowe w 
kopalni ze złoża Lesiów-Wincentów i z uruchomionej w 2006 r. kopalni na 
złożu Wieliszew I. W 2007 r. ich łączne wydobycie osiągnęło 140 tys. m3, a 
w latach 2008-2010 zmalało do 114 tys. m3/r. Eksploatowane piaski kwarco-
we wykorzystywane są m.in. do produkcji bloczków silikatowych marki SIL-
KA. Pozostałe 2 czynne kopalnie zaspokajają potrzeby pobliskich zakładów 
produkcji wyrobów wapienno-piaskowych: Zakładu w Krukach k. Ostrołęki 
(„Grupa Silikaty” Sp. z o.o.) oraz Zakładu Silikatowego „Żytkowice”. Łączne 
wydobycie piasków z tych złóż w 2010 r. wyniosło 37 tys. m3.

Województwo mazowieckie jest jednym z największych pod względem 
wydobycia kopalin ilastych ceramiki budowlanej w Polsce. W 2001 r. na jego 
terenie funkcjonowało blisko 40 kopalń, w kolejnych latach ich ilość stopnio-
wo malała, a aktualnie wydobycie prowadzone jest w 24 kopalniach. Łączne 
wydobycie w latach 2001-2008 wynosiło 360-400 tys. m3/rok (z małymi wy-
jątkami in minus w 2003 i 2006 r.). W latach 2009-2010 dochodzi do spadku 
wydobycia do 240-270 tys. m3/rok (tab. 9). 



25

Największym producentem jest kopalnia Wienerberger Ceramika Budow-
lana Sp. z o.o „Tadeuszów-Rudzienko” w powiecie mińskim. Wydobycie w 
tej kopalni po osiągnięciu w 2005 r. ok. 240 tys. m3, w 2006 r. zmniejszyło się 
do ok. 70 tys. m3; po czym  powoli wzrasta, osiągając w 2010 r. 164 tys. m3. 
Wydobywane iły serii poznańskiej wykorzystywane są w całości w sąsiadu-
jącym z kopalnią Zakładzie Dobre, gdzie produkowane są wyroby cienkoś-
cienne murowe, m.in. pustaki Porotherm i Max. Drugim dużym producentem 
jest Przedsiębiorstwo Ceramiki Budowlanej Plecewice S.A. z Plecewic, które 
dla potrzeb swojego zakładu eksploatuje złoże Plecewice I w powiecie socha-
czewskim. W ostatnich latach wielkość wydobycia w kopalni wynosiła 27-
83 tys. m3/r. Wytwarza się tu wyroby cienkościenne murowe oraz elementy 
przewodów wentylacyjnych. Większość pozostałych eksploatowanych złóż 
znajduje się głównie w powiecie wołomińskim, pojedyncze w powiecie pło-
ckim, płońskim, sierpeckim i pułtuskim. Wydobycie z poszczególnych złóż 
jest niewielkie, zwykle w granicach 1-10 tys. m3/r., sporadycznie przekracza 
10 tys. m3/r. i wykorzystywane jest bezpośrednio w lokalnych zakładach ce-
ramiki budowlanej.

Kopaliny ilaste do produkcji kruszywa lekkiego eksploatowane są ze zło-
ża Budy Mszczonowskie w powiecie żyrardowskim przez Przedsiębiorstwo 
Kruszyw Lekkich „Keramzyt” Sp. z o.o. z Mszczonowa. Wydobycie w ko-
palni po osiągnięciu w 2002 r. 61 tys. m3, zmalało do 35 tys. m3 w 2003 r., 
by w kolejnych latach powoli wzrastać do 75 tys. m3 w 2008 r. W latach 
2009-2010 dochodzi do ponownego spadku produkcji do 14 tys. m3 (tab. 9). 
Wydobywane iły kierowane są do dwóch zakładów produkcyjnych należą-
cych do firmy przedsiębiorstwa w Mszczonowie i Głownie k. Łodzi. Pro-
dukowane jest z nich kruszywo keramzytowe, elementy murowe ścienne i 
stropowe z keramzytobetonu, keramzytowe obudowy pustaków kominowych 
i pustaki wentylacyjne. Do 2008 r. Kopalnia Zapniów Sp. z o.o. należąca do 
Zakładu Produkcyjnego Franciszek Jopek z Zabrza eksploatowała złoże iłów 
ogniotrwałych Kryzmanówka w powiecie przysuskim. W 2009 r. doszło do 
likwidacji kopalni. 

1.2.2. Złoża niezagospodarowane i ich waloryzacja
W województwie mazowieckim znajduje się łącznie 176 niezagospoda-

rowanych (lub zaniechanych) złóż kopalin skalnych innych niż kruszywa 
naturalne żwirowo-piaskowe (tab. 10). Największą grupę stanowi 115 złóż 
kopalin ilastych ceramiki budowlanej o łącznych zasobach 78,3 mln m3. W 
większości są to małe złoża, występujące w powiatach wołomińskim, płoń-
skim, płockim i pułtuskim. Pojedyncze większe złoża natomiast znajdują się 
w powiecie pruszkowskim, przasnyskim, kozienickim, mińskim i sochaczew-
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skim. Kolejna grupa to 15 złóż kamieni łamanych i blocznych o łącznych za-
sobach 83,3 mln t zlokalizowanych w większości w powiecie szydłowieckim 
i przysuskim. Największe złoża kredy piszącej oraz 2 złoża kopalin ilastych 
do produkcji cementu udokumentowano w powiecie łosickim w rejonie Starej 
i Nowej Kornicy. 

Tabela 10. Zestawienie zasobów złóż niezagospodarowanych innych kopalin skalnych 
w woj. mazowieckim wg stanu na 2010 r. (Bilans zasobów ... 2011)

Kopalina Jednostka Ilość złóż niezago-
spodarowanych* 

Zasoby 
bilansowe

Iły ceramiczne kamionkowe

tys. t

1 2 062
Iły ogniotrwałe 3 5  848
Kamienie łamane i bloczne 
(piaskowce budowlane)

15 83 281

Kreda pisząca 11 32 124
Kreda jeziorna 1 57
Wapienie i margle dla przemysłu 
cementowego

5 1 204 884

Wapienie i margle dla przemysłu 
wapienniczego

2 6 224

Piaski formierskie 1 5 781
Kopaliny ilaste dla przemysłu 
cementowego

2 5 188

Piaski kwarcowe do produkcji 
betonów komórkowych

tys. m3

6 13 239

Piaski kwarcowe do produkcji cegły 
wapienno-piaskowej

10 30 563

Kopaliny ilaste ceramiki budowlanej 115 78 254
Kopaliny ilaste do produkcji kruszywa 
lekkiego

4 8 139

* łącznie ze złożami zaniechanymi

Województwo dysponuje także znaczącą bazą zasobową wapieni i margli 
dla przemysłu cementowego i wapienniczego. Łącznie jest to 7 złóż zloka-
lizowanych głównie w powiecie radomskim, ale również szydłowieckim i 
lipskim. Łączne zasoby bilansowe tej kopaliny wynoszą ponad 1,2 mld ton, 
przy czym ponad 99% to zasoby wapieni i margli udokumentowane pod ką-
tem potrzeb przemysłu cementowego. W powiecie radomskim zlokalizowane 
jest również zaniechane obecnie złoże piasków formierskich Zębiec. Złoża 
piasków kwarcowych do produkcji betonów komórkowych i cegły wapien-
no-piaskowej udokumentowano w powiatach ostrołęckim, legionowskim, 
mławskim, wyszkowskim, węgrowskim, siedleckim i płońskim, a największe 
złoża kopalin ilastych do produkcji kruszywa lekkiego w powiatach mińskim, 
radomskim, pułtuskim i garwolińskim. Złoża iłów ogniotrwałych i iłów cera-
micznych kamionkowych udokumentowano w powiecie przysuskim. 
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W sumie waloryzacji poddanych zostało 25 złóż kopalin skalnych innych 
niż kruszywa naturalne żwirowo-piaskowe (tab. 11). Wśród nich znalazły się 
również 4 złoża, które wg przyjętej metodyki objąć należy najwyższą ochroną. 
Są to 3 złoża wapieni i margli dla przemysłu cementowego zlokalizowane w 
powiecie radomskim oraz złoże iłów ogniotrwałych Borkowice-Radestów w 
powiecie przysuskim. Złoża te, mimo najlepszych w województwie walorów 
złożowo-surowcowych (kategoria N), zaliczane są tylko do kategorii zado-
walającej (Z) w zakresie walorów górniczych z  uwagi na znaczną miąższość 
nadkładu, skomplikowane warunki wodne oraz, w przypadku złóż wapieni i 
margli, również znaczną odległość od potencjalnych odbiorców (obecnie na 
miejscu brak czynnej cementowni lub zakładu wapienniczego). Najbardziej 
ograniczoną dostępność z uwagi na walory środowiska przyrodniczego wy-
kazuje złoże Kolonia Wierzbica-Pole B, które niemal w połowie pokryte jest 
glebami wysokich klas bonitacyjnych oraz w całości znajduje się w strefie 
najwyższej ochrony GZWP Wierzbica. Pozostałe złoża charakteryzują się wa-
runkową dostępnością z uwagi na ochronę wód podziemnych (Iłża-Krzyżano-
wice i Strzałków) oraz wysoki stopień pokrycia lasem oraz funkcjonowanie 
Obszaru Chronionego Krajobrazu Lasy Przysusko-Szydłowieckie (Borkowi-
ce-Radestów). Niewielki znaczenie w dostępności złóż odgrywają natomiast 
ograniczenia wynikające ze sposobu i stopnia zagospodarowania powierzchni 
nad złożem.

 
Tabela 11. Wykaz nie eksploatowanych złóż innych kopalin skalnych w woj. 
mazowieckim poddanych waloryzacji, wg stanu na 2010 r. (Bilans zasobów ... 2011)

Złoże Zasoby bilansowe Stan zagospoda-
rowania złoża

Waloryzacja 
złoża

Wapienie i margle dla przemysłu cementowego (tys. t)
Iłża-Krzyżanowice 369 632 R NZWW
Strzałków 166 615 R NZWW
Kolonia Wierzbica-Pole B 167 239 R NZZN
Bałtów-Tarnówek 469 004 R WZWN

Kamienie łamane i bloczne (tys. t)
Góra Skłobska 68 593 P WWWN
Śmiłów 10 734 Z WZWN

Iły ogniotrwałe (tys. t)
Borkowice-Radestów 5 229 R NZWN

Iły ceramiczne kamionkowe (tys. t)
Zawada 2 062 WZNN

Kopaliny ilaste ceramiki budowlanej (tys. m3)
Niskie Wielkie II 8 341 P WNNN
Mariampol 5 731 P WWNN
Budy Stare 1 236 R WNZN
Domaniew 9 449 P WWZW
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Piaski kwarcowe do produkcji betonów komórkowych (tys. m3)
Przygody 1 514 R WNNN
Mostówka 5 553 P WNZN
Raciąż 2 519 R WNZN
Paplin-Borzychy 2 010 P WNZN

Piaski kwarcowe do produkcji cegły wapienno-piaskowej (tys. m3)
Choszczówka 8 821 Z WNWN
Augustowo 4 978 P WNWN
Malarz 6 102 P WNZN
Żytkowice 2 806 Z WNZN
Wieliszew 2 636 Z WNZN
Sadowne 1 122 Z WNZN
Dąbrówka 1 019 Z WNZN
Radzymin 2 358 R WNZW

Piaski formierskie (tys. t)
Zębiec 5 781 Z WNZN

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

Pozostałe 21 złóż kopalin skalnych innych niż kruszywa naturalne żwiro-
wo-piaskowe zaklasyfikowane zostały na podstawie kryteriów złożowo-su-
rowcowych do kategorii wysokiej (W). Wśród nich dominują złoża piasków 
kwarcowych do produkcji cegły wapienno-piaskowej i betonów komórko-
wych (w tej grupie poddano waloryzacji 12 złóż). Wszystkie charakteryzują 
się najwyższą oceną górniczych warunków eksploatacji i możliwości trans-
portu surowca do potencjalnych odbiorców oraz najwyższą dostępnością z 
uwagi na ograniczenia planistyczne. Za zasadniczy czynnik ograniczający w 
znacznym stopniu możliwość bezkonfliktowego zagospodarowania tych złóż 
uznać należy konieczność ochrony cennych elementów środowiska natural-
nego. Jedynie złoże Przygody zaliczono do najwyższej klasy dostępności. 
Pozostałe złoża piasków kwarcowych zaklasyfikowano do kategorii wyso-
kiej (2 złoża), a nawet zabraniającej (9 złóż). Obszar tych złóż niemalże w 
całości pokryty jest przez lasy, a dodatkowo znalazły się one w granicach 
obszaru chronionego krajobrazu (Augustowo, Choszczówka, Radzymin, Sa-
downe, Wieliszew, Raciąż) i obszaru Natura 2000 (Żytkowice, Mostówka, 
Paplin-Borzychy). Najbardziej skomplikowane uwarunkowania przyrodnicze 
charakteryzują złoże Radzymin, które w całości pokryte lasami ochronnymi, 
znalazło się w obrębie obszaru chronionego krajobrazu oraz czwartorzędowe-
go Głównego Zbiornika Wód Podziemnych.

Spośród 115 nie eksploatowanych złóż kopalin ilastych ceramiki budowla-
nej w województwie mazowieckim waloryzacji poddano jedynie cztery. Naj-

Złoże Zasoby bilansowe Stan zagospoda-
rowania złoża

Waloryzacja 
złoża
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wyższą ocenę uzyskało złoże Niskie Wielkie II, nieco niższą Mariampol, a w 
dalszej kolejności złoże Budy Stare. Ostatnie z nich mimo najlepszych uwa-
runkowań górniczych i nieograniczonej dostępności planistycznej wykazało 
znaczne ograniczenia środowiskowe. Wynikają one z całkowitego pokrycia 
powierzchni złoża lasami oraz lokalizacji w obrębie Nadwiślańskiego Obsza-
ru Chronionego Krajobrazu i jednocześnie w otulinie Kampinowskiego Par-
ku Narodowego. Równie niska dostępność charakteryzuje złoże Domaniew 
z uwagi na konieczność ochrony wód podziemnych oraz występowanie gleb 
wysokich klas bonitacyjnych. Złoże to najsłabiej ocenione zostało również z 
uwagi na ograniczenia planistyczne, gdyż przez jego obszar przebiega droga 
wojewódzka nr 718. 

Spośród 15 nieeksploatowanych złóż kamieni łamanych i blocznych (pia-
skowców budowlanych) waloryzacji poddano 2 złoża, w tym największe zło-
że Góra Skłobska, z wysoką oceną surowcową, górniczą i środowiskową oraz 
najwyższą planistyczną. Środowiskowe ograniczenia dostępności złoża zwią-
zane są ze znacznym pokryciem jego powierzchni przez lasy oraz lokalizacją 
w granicach obszaru chronionego krajobrazu. Złoże Śmiłów natomiast oprócz 
niższej oceny górniczej (z uwagi na miąższość nadkładu i warunki wodne) 
znajduje się w strefie najwyższej ochrony GZWP Szydłowiec. Waloryzacji 
poddane zostało również złoże iłów ceramicznych kamionkowych Zawada. 
Nie wykazuje ono ograniczeń dostępności z tytułu wymagań ochrony środo-
wiska ani zagospodarowania powierzchni. Charakteryzuje się natomiast nie-
korzystnymi parametrami geologiczno-górniczymi. Inaczej jest w przypadku 
złoża piasków formierskich Zębiec, które z uwagi na lokalizację w strefie 
najwyższej ochrony GZWP oraz występowanie na jego powierzchni zarówno 
lasów jak i gleb wysokich klas bonitacyjnych, zaklasyfikowane zostało do 
zastrzeżonej klasy dostępności w obrębie kryteriów środowiskowych. 

Dla nie eksploatowanych złóż kredy piszącej i jeziornej oraz kopalin ila-
stych do produkcji kruszywa lekkiego i do produkcji cementu, zgodnie z przy-
jętą metodyką waloryzacji nie przeprowadzono kompleksowej waloryzacji.

1.2.3. Obszary perspektywiczne
Na podstawie „Bilansu perspektywicznych zasobów kopalin Polski wg 

stanu na 31.12.2009 r.” w województwie mazowieckim wydzielono 15 obsza-
rów prognostycznych kopalin ilastych ceramiki budowlanej o łącznych zaso-
bach 48 mln m3, zlokalizowanych w 13 powiatach. Obszary perspektywiczne 
i prognostyczne jurajskich piaskowców budowlanych wydzielono w powiecie 
szydłowieckim i przysuskim. Ponadto wyznaczono jeden obszar prognostycz-
ny piasków kwarcowych do produkcji cegły wapienno-piaskowej Przeradów 
w powiecie pułtuskim. 
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2. Wykorzystanie infrastruktury drogowej i kolejowej do 
transportu surowców skalnych

2.1. Ogólna charakterystyka infrastruktury transportowej województwa
Długość dróg krajowych w województwie mazowieckim wynosi ogółem 

2251,94 km, w tym 65,6 km autostrady A2 oraz 133,8 km dróg ekspresowych 
(stan na wrzesień 2012 r.). Zdecydowana większość tych dróg jest w zarzą-
dzie GDDKiA Oddział w Warszawie, mniejsza część w zarządzie miasta sto-
łecznego Warszawy, a niewielka część w zarządzie innych miast – powiatów 
grodzkich. Kluczowe znaczenie ma autostrada A2 oraz drogi krajowe DK2, 
DK7/S7 oraz DK8/S8 (tab. 12, rys. 6). W przypadku autostrady A2 dotych-
czas oddano do użytkowania odcinek od granicy województwa do węzła Ko-
notopa (posiada on tymczasowy status „przejezdny”), a także tzw. autostra-
dową obwodnicę Mińska Mazowieckiego (od węzła Choszczówka do węzła 
Ryczołek). Droga krajowa DK2 na odcinku Sochaczew – węzeł Konotopa 
ma oznaczenie DK92 w związku z oddawaniem kolejnych odcinków równo-
legle biegnącej autostrady A2. Na terenie Warszawy, od węzła Konotopa do 
węzła Lubelska w miejscowości Góraszka, droga ta ma stanowić Południową 
Obwodnicę Warszawy oznaczoną jako S2. Na wschód od Warszawy droga 
DK2 będzie stanowiła wciąż kluczowy odcinek drogi tranzytowej z Europy 
Zachodniej na wschód, do momentu docelowego zastąpienia jej przez kolejne 
odcinki autostrady A2. Droga krajowa DK7 docelowo niemal w całości ma 
być drogą ekspresową S7 (Program … 2011). Dotychczas wykonano odcinki 
S7: Jedlińsk–Grójec, Czosnów–Zakroczym oraz obwodnica Płońska. Do pla-
nowanego przebiegu S7 nie wejdzie natomiast krótki odcinek DK7 łączący 
Łomianki z Warszawą oraz odcinek DK7 pomiędzy Tarczynem a Jankami. 
Także droga krajowa DK8 ma być drogą ekspresową S8 (Program … 2011). 
Dotychczas wykonane odcinki to: Trasa Armii Krajowej w Warszawie mię-
dzy węzłem Konotopa a węzłem Prymasa Tysiąclecia, oraz od węzła Mod-
lińska w Warszawie do węzła Piłsudskiego w Markach, a także odcinek Ra-
dzymin–Wyszków oraz obwodnica Ostrowi Mazowieckiej. Docelowo status 
dróg ekspresowych mają mieć także drogi krajowe: DK10/S10, DK12/S12, 
DK17/S17, DK19/S19, DK61/S61 (Program … 2011). 
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Tab. 12. Autostrady, drogi ekspresowe i krajowe w województwie mazowieckim 
(GDDKiA/Warszawa, stan na 2012 r.)

Lp. Nr Przebieg drogi Klasa 
techniczna

1. A2 granica woj.  – węzeł Konotopa – węzeł Lubelska 
– Mińsk Maz. – Siedlce – granica woj.

A

2. S2/2/92 granica woj. – Sochaczew – Warszawa – Mińsk Maz. 
– Siedlce – granica woj.

S/GP

3. S7/7 granica woj. – Szydłowiec – Radom – Grójec – 
Warszawa – Płońsk – Mława – granica woj.

S/GP

4. S8/8 granica woj. – Mszczonów – Warszawa – Radzymin 
– Ostrów Maz. – granica woj.

S/GP

5. 9 Radom – Skaryszew – Iłża – granica woj. GP
6. 10 granica woj. – Sierpc – Płońsk GP
7. 12 granica woj. – Przysucha – Radom – Zwoleń – granica 

woj.
GP

8. S17/17 Warszawa – Garwolin – granica województwa GP/S
9. 19 granica woj. –  Sarnaki – Łosice – granica z woj. GP
10. 48 granica woj. – Potworów – Białobrzegi – Kozienice 

– granica woj.
G

11. 50 Ciechanów – Płońsk – Wyszogród – Ruszki 
– Sochaczew – Mszczonów – Grójec – Góra Kalwaria 
– Kołbiel – Mińsk Mazowiecki – Łochów – Ostrów 
Mazowiecka

GP

12. 53 granica woj. – Myszyniec – Ostrołęka G
13. 57 granica woj. – Chorzele – Przasnysz – Maków Maz. 

– Pułtusk
G

14. 60 granica woj. – Gostynin – Płock –  Bielsk – Drobin 
– Ciechanów – Różan – Ostrów Maz.

GP

15. 61 Warszawa – Jabłonna – Legionowo – Serock – Różan 
– Ostrołęka – granica woj.

GP

16. 62 granica woj. – Płock – Wyszogród – Nowy Dwór 
Mazowiecki – Pomiechówek – Serock – Wierzbica 
– Wyszków – Łochów – Węgrów – Sokołów Podl. 
– granica woj.

G

17. 63 granica woj. – Sokołów Podlaski – Siedlce – granica 
woj.

G

18. 70 Kamion (granica woj. łódzkiego) – Stary Łajszczew 
(granica woj. łódzkiego)

G

19. 76 Wilga – Garwolin – granica woj. G
20. 79 Warszawa – Kozienice – Zwoleń – Lipsko – granica woj. G
21. 85 Nowy Dwór Mazowiecki – Kazuń Nowy G

Objaśnienia: A – autostrada, S – droga ekspresowa, GP – droga główna ruchu 
przyspieszonego, G – droga główna
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Dopuszczalne obciążenie wymienionych odcinków dróg krajowych wy-
nosi: 

•	 115 kN na istniejących odcinkach autostrady A2 i na odcinkach dróg eks-
presowych: S7, S8 i S17;

•	 100 kN na drogach krajowych: 2, 7, 8, 9, 10, 12, 17, 19, 50, 60, 61;

•	 80 kN na drogach krajowych: 48, 53, 57, 62, 63, 70, 76, 79, 85.

Rys. 6. Sieć linii kolejowych oraz dróg krajowych w woj. mazowieckim (GDDKiA/
Warszawa, PKP PLK)

Na obszarze województwa występuje 125 odcinków dróg wojewódzkich 
(tab. 13). Sieć dróg wojewódzkich Mazowsza ma długość ponad 2 820 km (w 
tym 2 812 km stanowią drogi utwardzone, wymagające jednak w wielu miej-
scach zmiany nawierzchni). Dopuszczalne obciążenie dróg wyrażone w kN 
nacisku na pojedynczą oś wynosi 80 kN, za wyjątkiem dróg nr 617, 630, 637 



33

oraz fragmentów dróg nr 631, 719, 721 i 801, na których dopuszczalne jest 
obciążenie do 100 kN. Drogi wojewódzkie nie tworzą spójnej sieci i nie da 
się po nich przejechać z jednego krańca Mazowsza na drugi. Wszystkie mają 
jednak połączenie z drogami o znaczeniu krajowym. 

Tabela 13. Drogi wojewódzkie w woj. mazowieckim (Mazowiecki Zarząd Dróg 
Wojewódzkich)

Lp. Nr 
drogi

Przebieg drogi Klasa 
techniczna

1 265 granica woj. – Gostynin G
2 539 Blinno – gr. woj. – granica. woj. – Ligowo – granica woj. Z
3 540 Bielsk – Proboszczewice – Sikórz Z
4 541 granica woj. – Żuromin – Bieżuń – Sierpc – granica woj. G
5 544 granica woj.– Mława – Przasnysz – Krasnosielc – Ostrołęka G

6 555 Srebrna – Siecien – Murzynowo – rz. Wisła – Stary Duninów 
– (droga 62)

Z

7 559 granica woj.– Brudzeń Duży – Sikórz – Płock G
8 560 granica woj. – Sierpc – Bielsk G
9 561 Bieżuń – Szumanie G
10 562 granica woj. – Biskupice – Płock Z
11 563 granica woj. – Żuromin – Mława G
12 564 rz. Wisła – Popłacin (droga 62) Z
13 565 Secymin Nowy – rz. Wisła – Chociszewo Z
14 567 Płock – Rogozino – Ciółkowo – Góra G
15 568 Goślice – Ciółkowo Z
16 570 Wróblewo – Naruszewo – Czerwińsk n. Wisłą Z
17 571 Naruszewo – Nasielsk – Winnica – Pułtusk Z
18 573 Nowy Duninów – Gostynin – granica woj. Z
19 574 Dobrzyków – Gąbin – Szczawin Borowy – Kolonia Z
20 575 Płock – Dobrzykłów – Słubice – Iłów – Kamion –Śladów 

– Secemin Polski - Nowy Kazuń
G

21 577 Łąck – Gąbin – Sanniki – Ruszki G
22 579 Kazuń Polski – Leszno – Błonie – Grodzisk Maz. – 

Radziejowice
G

23 580 Warszawa – Leszno – Kampinos – Żelazowa Wola 
– Sochaczew

G

24 581 Gostynin – granica woj. G
25 583 granica woj. – Sanniki Z
26 584 Sanniki – granica woj. G
27 587 stacja kol. Błonie – droga 579 Z
28 614 Chorzele – Krukowo – Myszyniec Z
29 615 Mława – Ciechanów G
30 616 Rembielin – Ciechanów Z
31 617 Przasnysz – Ciechanów GP
32 618 Gołymin Ośrodek – Pułtusk – Wyszków G/Z
33 620 Nowe Miasto – Strzegocin – Przewodowo – Parcele Z
34 622 Chrcynno – Szadki Z
35 624 stacja kol. Beniaminów – Dąbkowizna – Wólka Radzymińska 

(droga 631)
Z

36 625 stacja kol. Zielonka - droga 634 Z
37 626 Maków Mazowiecki – Nowa Wieś Z
38 627 Ostrołęka – Ostrów Mazowiecka – Małkinia – Kosów Lacki 

– Sokołów Podl.
G/Z
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39 628 stacja kol. Wołomin – droga 634 Z
40 629 Marki – Warszawa G
41 630 Nowy Dwór Mazowiecki (droga 85) – Jabłonna GP
42 631 Nowy Dwór Mazowiecki – Zegrze – Nieporęt – Marki 

– Warszawa
GP/Z

43 632 Płońsk (dr. 10) – Nowe Miasto – Nasielsk – Dębe – Legionowo 
– Rembelszczyzna – Marki 

G/Z

44 633 Warszawa – Rembelszczyzna – Nieporęt G
45 634 Warszawa – Zielonka – Wołomin – Miąse – Tłuszcz – Wólka 

Kozłowska
G

46 635 Radzymin – Wołomin G
47 636 Wola Rasztowska – Wólka Kozłowska – Jadów – Zawiszyn G
48 637 Warszawa – Stanisławów – Węgrów GP
49 638 Sulejówek – Warszawa Z
50 639 Łomna Las (droga 7) – rz. Wisła – Skierdy Z
51 645 Myszyniec – Dęby – granica woj. G
52 647 Dęby – granica woj. Z
53 677 granica woj. – Ostrów Mazowiecka G
54 680 Góra Kalwaria (droga 50) – rz. Wisła – Ostrówek (droga 50) Z
55 683 Prażmów – Wola Prażmowska – Wola Wągrodzka 

– Kamionka – Uwieliny Duchowne - Gabrielin – Julianów- 
Czachówek – stacja kol. Czachówek Wschodni – Sobików 
– Dębówka (droga 50)

Z

56 690 granica woj.– Białe Zieje – Boguty-Pianki – granica woj. G
57 691 Pionki – Laski – Garbatka – Podlas – Bąkowiec – Opactwo G/Z
58 694 Przyjmy – Brok – granica woj. G
59 695 Kosów Lacki – Ceranów G
60 696 Węgrów – Chodów G
61 697 Liw – Sinołęka G
62 698 Siedlce – Łosice – granica woj. G
63 699 Niemianowice – Gzowice – Piotrowice – Jedlnia Letnisko 

– Siczki
Z

64 700 droga 2 - stacja kol. Płochcin – Józefów – Rokitno Z
65 701 Józefów – Domaniew – Żbików – Duchnice – Ożarów 

– (Strzykuły)
Z

66 705 Śladów – Sochaczew – granica woj. G/Z
67 707 granica woj. – Nowe Miasto n. Pilicą G
68 709 stacja kolejowa Piaseczno – droga 722 Z
69 712 Habdzin – Gassy – rz. Wisła – Karczew Z
70 718 Borzęcin – Ołtarzew – Pruszków G
71 719 Warszawa – Pruszków – Żyrardów – Kamion GP/G
72 720 Błonie – Brwinów – Otrębusy – Nadarzyn G
73 721 Nadarzyn – Piaseczno – Wiązowna – Duchnów GP/G
74 722 Piaseczno – Lesznowola – Grójec G
75 724 Warszawa – Konstancin Jeziorna – Góra Kalwaria G
76 725 gr. woj. – Belsk Duży G
77 727 Klwów – Przysucha – Szydłowiec – Wierzbica G/Z
78 728 Grójec – Nowe Miasto n. Pilicą – gr. woj. G
79 729 Przystałowice Duże – Potworów (droga 48) Z
80 730 Skurów – Jasieniec – Warka – Głowaczów G
81 731 Potycz – Warka – Białobrzegi G
82 732 Stary Gózd – Stara Błotnica – Kaszów – Przytyk Z
83 733 Zakrzew – Wolanów – Kowala – Skaryszew – Karszówka Z

Lp. Nr 
drogi

Przebieg drogi Klasa 
techniczna
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84 734 Baniocha – Kawęczyn – Dębówka – rz.Wisła – Nadbrzeż 
– Otwock Wielki – Wygoda

Z

85 735 stacja kol. Ożarów – droga 2 Z
86 736 Warka – Rozniszew – Magnuszew – rz. Wisła – Podłęż (droga 

801)
G/Z

87 737 Radom – Pionki – Kozienice G
88 738 Nowe Słowiki – granica woj. G
89 739 droga 79 – Brzumin – rz. Wisła – Piwonin – Sobienie Jeziory 

– Osieck (dr. 805)
Z

90 740 Radom – Przytyk – Potworów (droga 48) G
91 744 Radom – Wierzbica – granica woj. G
92 747 Iłża – Lipsko – Solec n.Wisłą – granica woj. G
93 749 granica woj. – Przysucha Z
94 754 granica woj. – Solec n. Wisłą – Kłudzie – Boiska – Wola 

Solecka I – Wola Solecka II – Gołębiów (droga 79)
G/Z

95 760 stacja kol. Pruszków – droga 718 Z
96 769 stacja kol. Góra Kalwaria – droga 79 Z
97 778 stacja kol. Tarczyn – droga 7 Z
98 779 stacja kol. Mszczonów – droga 50 Z
99 782 stacja kol. Bąkowiec – Bąkowiec Z
100 787 droga 737 – stacja kol. Pionki – Suskowola – Sucha – Zwoleń Z
101 788 stacja kol. Sarnów – droga 738 Z
102 797 droga 50 – Celestynów Z
103 798 Otwock Mały – Karczew Z
104 799 Dziecinów – Kosumce – Ostrówek (droga 50) Z
105 800 stacja kol. Parysów – droga 805 Z
106 801 Warszawa – Karczew – Wilga – Maciejowice – granica woj. GP
107 802 Mińsk Mazowiecki – Seroczyn G/Z
108 803 Siedlce – granica woj. G
109 804 stacja kol. Pilawa – droga 805 Z
110 805 Warszawice – Osieck – Pilawa – Parysów – Wilchta G
111 807 Maciejowice – Sobolew – Żelechów – granica woj. G
112 810 stacja kol. Garwolin – droga 76 Z
113 811 Sarnaki – granica woj. G
114 817 Kłudzie – rz. Wisła Z
115 823 droga 48 – Wola Wojcieszowska – rz. Wisła Z
116 859 stacja kol. Zajezierze – droga 48 Z
117 862 Tabor (droga 50) – Podbiel – Osieck Z
118 868 Słomczyn – Cieciszew – Imielin – Gassy Z
119 873 Pilawa – Zalesie Górne Z
120 876 Chudolipie (droga 50) – Piotrkowice – Many – Tarczyn – Łoś Z
121 879 stacja kol. Osieck – droga 805 Z
122 888 Święcice – Myszczyn – Zaborów Z
123 898 Stare Babice – Mościska – Warszawa Z
124 899 Cybulice Małe – droga 575 Z
125 900 Raj – rz. Wisła Z

Objaśnienia: GP – droga główna ruchu przyspieszonego, G – droga główna, Z – droga 
zbiorcza

Lp. Nr 
drogi

Przebieg drogi Klasa 
techniczna
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Osobną kategorię stanowi miasto Warszawa. Sieć drogowa Warszawy ma 
długość 2 837 km, w tym 2511 km dróg publicznych oraz 326 km dróg we-
wnętrznych (głównie w administracji spółdzielni mieszkaniowych i zakładów 
pracy). Drogi krajowe i wojewódzkie stanowią łącznie ok. 9,8% długości sieci 
publicznej, drogi powiatowe ok. 22,2%, a drogi gminne ok. 68,0%. Podział 
układu drogowego Warszawy na klasy dróg: 

• ekspresowe - 0,3% długości sieci dróg publicznych, 

• główne ruchu przyspieszonego (GP) i główne (G) - 12,2%, 

• zbiorcze (Z) - 10,5%, 

• lokalne i dojazdowe - 77,3%.

Wszystkie drogi publiczne, poza drogami ekspresowymi i autostradami, 
podlegają Prezydentowi Miasta Warszawy.

Drogi powiatowe i gminne stanowią uzupełniający układ transportowy wo-
jewództwa, łączący ośrodki powiatowe z ośrodkami gminnymi, a także sie-
dziby gmin i miejscowości między sobą. Ogólna długość dróg powiatowych 
(wg stanu na 2011 r.) wynosi 15 105 km, co stanowi ok. 28% długości dróg 
publicznych w województwie (GUS 2012). Ponad 90% (13682 km) to drogi 
o nawierzchni utwardzonej. Drogi gminne mają ogółem 32 705 km (ok. 62% 
dróg publicznych), wśród których 15 551 km to drogi utwardzone (ok. 48%).

Gęstość sieci drogowej o nawierzchni twardej w 2011 roku wynosiła 97,2 
km/100 km² i przekraczała średnią krajową – 85,7 km/100 km². Największa 
koncentracja dróg krajowych i wojewódzkich występuje w obszarze central-
nym i południowo-zachodnim województwa (po zachodniej stronie Wisły). W 
ostatnich latach sukcesywnie poprawia się stan nawierzchni dróg krajowych. 

W województwie mazowieckim ok. 52% ogólnej ich długości wykazuje 
stan dobry (średnio w kraju 55%). Stan techniczny sieci dróg wojewódzkich 
nie jest zadowalający. W sieci tych dróg wciąż można odnaleźć odcinki o na-
wierzchni gruntowej (ok. 11 km). Ponad połowa z nich jest zbyt wąska i ma 
słabą konstrukcję, aby sprostać wymaganiom współczesnego transportu koło-
wego (Strategia …, 2006; Plan Zagospodarowania Przestrzennego, 2004). 

Wyniki ostatniego generalnego pomiaru ruchu na sieci dróg krajowych z 
2010 roku wskazują, że w województwie mazowieckim średniodobowy ruch 
pojazdów w okresie 2005-2010 wzrósł o 17% i wynosił 10 906 poj. sam./
dobę. Najbardziej obciążone ruchem są drogi międzynarodowe (ok. 20 000 
poj./dobę) oraz odcinki wlotowe do miast, zwłaszcza Warszawy; ponad 60 
000 poj./dobę na drodze nr 7, odcinek Raszyn – Janki i przejście przez Ra-
szyn; ponad 55 000 poj./dobę na drodze  nr 8 odc. Warszawa – Marki, nr 7 
odc. Warszawa – Łomianki i nr 79 Warszawa – Mysiadło (Generalny Pomiar 
Ruchu 2010). 
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Szkielet sieci kolejowej Mazowsza tworzą linie o znaczeniu krajowym, 
a nawet międzynarodowym. Warszawa ma połączenia kolejowe ze wszyst-
kimi większymi miastami w kraju i Europie. W województwie długość eks-
ploatowanych linii normalnotorowych pozostaje praktycznie niezmieniona 
od 2001 roku. W 2011 r. wynosiła 1 709 km (8,4% długości sieci krajowej), 
przy wskaźniku gęstości 4,7 km/100 km² znacznie odbiegającym od średniej 
krajowej (6,5 km/100 km²). W latach 1999-2011 zmniejszyła się długość eks-
ploatowanych linii normalnotorowych o 73 km. Niska jakość infrastruktury i 
wynikające stąd ograniczenia przepustowości stwarzają problemy jej funkcjo-
nowania, zarówno w obrębie węzła warszawskiego (małe prędkości m.in. do 
Modlina, Tłuszcza, Otwocka), jak i w obszarze województwa,  np. na liniach 
jednotorowych Otwock – Pilawa i Warka – Radom. W powiązaniach regio-
nalnych istotnym problemem pozostaje kwestia połączeń kolejowych przede 
wszystkim Ostrołęki i Płocka.

Na obszarze województwa mazowieckiego czynne są normalnotorowe li-
nie kolejowe o znaczeniu państwowym (PKP PLK):

• nr 1 na odcinku Warszawa Centralna – Grodzisk Maz. – Żyrardów – (gra-
nica woj. łódzkiego) o długości 55,2 km; linia magistralna, zelektryfiko-
wana, dwutorowa, prędkość maksymalna 120 km/h, dopuszczalny nacisk 
221 kN/oś, po modernizacji linii prędkość pociągów wzrośnie do 160 km/
h na odcinku Skierniewice (Miedniewice) – Warszawa Włochy oraz do 
90 km/h na odcinku Warszawa Włochy – Warszawa Zachodnia, 

• nr 2 na odcinku Warszawa Centralna – Mińsk Maz. – Siedlce – Radomyśl 
(granica woj. podlaskiego) o długości 110 km; linia magistralna, zelek-
tryfikowana, dwutorowa o dopuszczalnym nacisku 221 kN/oś; obecnie 
niemal w całości dostosowana do prędkości 160 km/h dla pociągów pasa-
żerskich i 120 km/h dla pociągów towarowych, 

• nr 3 na odcinku Warszawa Zachodnia – Ożarów Maz. – Sochaczew – Le-
onów (granica woj. łódzkiego) o długości 62,8 km; linia magistralna, ze-
lektryfikowana, dwutorowa, o dopuszczalnym nacisku 221 kN/oś; pręd-
kość maksymalna 120 km/h, w planach dostosowanie ruchu pociągów 
pasażerskich do prędkości 160 km/h,

• nr 4 (CMK) na odcinku Grodzisk Maz. – granica woj. łódzkiego o długoś-
ci 26 km; linia magistralna, zelektryfikowana, dwutorowa o dopuszczal-
nym nacisku 221 kN/oś; obecna maksymalna prędkość szlakowa wynosi 
160 km/h, a po modernizacji zasilania, wymianie sieci trakcyjnej, budo-
wie systemu sygnalizacji kabinowej (ETCS/ERTMS) oraz przebudowie 
stacji kolejowych zostanie ona zwiększona do 220 km/h dla składów ze-
społowych Pendolino oraz do 200 km/h dla składów klasycznych, 
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• nr 6 na odcinku Zielonka – Tłuszcz – Łochów – Małkinia – Czyżew (gra-
nica woj. podlaskiego) o długości 110 km wraz z linią kolejową nr 21 
Zielonka – Warszawa Wileńska o długości 9,9 km stanowią razem mię-
dzynarodowy szlak kolejowy E75; linia magistralna, zelektryfikowana, 
dwutorowa, o dopuszczalnym nacisku 221 kN/oś; prędkość maksymal-
na na odcinkach Warszawa Wileńska – Tłuszcz i Małkinia granica woje-
wództwa wynosi 100 km/h, na odcinku Tłuszcz – Małkinia 120 km/h,

• nr 7 na odcinku Warszawa Wschodnia – Otwock – Pilawa – Garwolin 
– Życzyn (granica wojew. lubelskiego) o długości 94 km; linia pierwszo-
rzędna, zelektryfikowana, dwutorowa (za wyjątkiem odcinka Otwock-Pi-
lawa) o dopuszczalnym nacisku 221 kN/oś i prędkości maksymalnej 125 
km/h; zły stan techniczny linii kolejowej wymusza liczne ograniczenia 
prędkości pociągów, 

• nr 8 na odcinku Warszawa Zachodnia – Warka – Radom – Szydłowiec 
– granica woj. świętokrzyskiego o długości 130 km; linia magistralna, 
zelektryfikowana, dwutorowa (za wyjątkiem odcinka Warka – Radom 
Wschodni) o dopuszczalnym nacisku 221 kN/oś, prędkości maksymalnej 
120 km/h; jeden tor na ww. odcinku linii powoduje znaczne utrudnienia 
w ruchu,

• nr 9 na odcinku Warszawa Wschodnia – Legionowo – Modlin – Ciecha-
nów – Mława – granica woj. warmińsko-mazurskiego o długości 133 km; 
linia pierwszorzędna, zelektryfikowana wielotorowa, o dopuszczalnym 
nacisku 221-225 kN/oś, prędkość maksymalna 120 km/h; zły stan torów 
powoduje ograniczenia prędkości w wielu miejscach na trasie; obecnie 
linia dostosowywana jest do prędkości 160 km/h dla pociągów pasażer-
skich (200 km/h dla składów z wychylnym pudłem) i 120 km/h dla pocią-
gów towarowych,

• nr 12 na odcinku Długokąty (granica woj. łódzkiego) – Mszczonów –Tar-
czyn – Góra Kalwaria – Pilawa – Iwowe (granica woj. lubelskiego) o 
długości 114,5 km; linia pierwszorzędna, zelektryfikowana, dwutorowa, 
o dopuszczalnym nacisku 221 kN/oś i prędkości maksymalnej 60 km/h; 
od roku 2000 został zawieszony ruch na jednym z dwóch torów odcinka 
Puszcza Mariańska – Mszczonów z powodu osunięcia się skarpy,

• nr 26 na odcinku Zajezierze k. Dęblina (granica woj. lubelskiego) – Pion-
ki – Radom o długości 50,4 km; linia pierwszorzędna, zelektryfikowana, 
dwutorowa o dopuszczalnym nacisku 221 kN/oś i prędkości maksymalnej 
120 km/h,
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• nr 31 na odcinku Siedlce – Platerów – Fronołów – granica woj. podla-
skiego o długości 53,5 km; linia pierwszorzędna, niezelektryfikowana, 
dwutorowa o dopuszczalnym nacisku 221 kN/oś i prędkości maksymalnej 
80 km/h,

• nr 36 na odcinku Ostrołęka – Żyźniewo – granica woj. podlaskiego o 
długości 20 km; linia pierwszorzędna, niezelektryfikowana, jednotorowa 
o dopuszczalnym nacisku 205 kN/oś o prędkości maksymalnej 80 km/h,

• nr 76 Bąkowiec – Kozienice o długości 13,4 km; linia drugorzędna, ze-
lektryfikowana, jednotorowa o dopuszczalnym nacisku na oś 221 kN/oś 
i prędkości maksymalnej 50 km/h; obecnie odcinek Kozienice „Z” – Ko-
zienice długości 2 km jest wyłączony z ruchu,

• nr 77 Janików „Z” – Kozienice – Świerże Górne o długości 13,4 km; linia 
drugorzędna, zelektryfikowana, jednotorowa o dopuszczalnym nacisku 
na oś 221 kN i prędkości maksymalnej 50 km/h,

• nr 449 Warszawa Rembertów – Zielonka o długości 8,8 km; linia magi-
stralna, dwutorowa, zelektryfikowana, dopuszczalny nacisk 221 kN/oś, 
prędkość maksymalna 60 km/h.

Ponadto na obszarze województwa czynne są inne normalnotorowe linie 
kolejowe (PKP PLK):

• nr 10 Legionowo – Tłuszcz o długości 37,4 km; linia jednotorowa, zelek-
tryfikowana o dopuszczalnym nacisku 221 kN/oś i prędkości maksymal-
nej 80 km/h z licznymi ograniczeniami nawet do 30 km/h dla pociągów 
towarowych,

• nr 22 na odcinku Bieliny Opoczyńskie (granica woj. łódzkiego) – Przy-
sucha – Radom o długości 49,5 km; linia pierwszorzędna, zelektryfiko-
wana, dwutorowa (za wyjątkiem ostatnich 6,6 km na terenie Radomia) o 
dopuszczalnym nacisku 221 kN/oś i prędkości maksymalnej 100 km/h z 
licznymi ograniczeniami do 60 km/h,

• nr 27 na odcinku Nasielsk – Płońsk – Sierpc – Koziołek (granica woj. 
kujawsko-pomorskiego) o długości 98,7 km; linia pierwszorzędna, jed-
notorowa, niezelektryfikowana, o dopuszczalnym nacisku 196 kN/oś i 
prędkości maksymalnej 80 km/h,

• nr 29 Tłuszcz – Ostrołęka o długości 75,5 km; linia jednotorowa, zelek-
tryfikowana, o dopuszczalnym nacisku 221 kN/oś i prędkości maksymal-
nej 70 km/h,
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• nr 33 na odcinku granica woj. łódzkiego – Sierakówek – Płock – Sierpc 
– Szczutowo o długości 75,4 km; linia pierwszorzędna, zelektryfikowana 
na odcinku od granicy woj. łódzkiego do stacji Płock Trzepowo, dwuto-
rowa o dopuszczalnym nacisku 221 kN/oś na tym odcinku oraz 196 kN/oś 
na pozostałym odcinku; prędkość maksymalna 80 km/h,

• nr 34 Ostrołęka – Ostrów Mazowiecka – Małkinia o długości 54,1 km; li-
nia pierwszorzędna, niezelektryfikowana, jednotorowa, o dopuszczalnym 
nacisku 221 kN/oś i prędkości maksymalnej 60 km/h,

• 82 Bąkowiec – Puławy Azoty (woj. lubelskie) o długości ok. 17 km; linia 
o znaczeniu lokalnym, niezelektryfikowana, jednotorowa o dopuszczal-
nym nacisku na oś 1969 kN/oś i prędkości maksymalnej 40 km/h,

• nr 447 Warszawa Zachodnia – Grodzisk Mazowiecki o długości 28,6 km; 
linia pierwszorzędna, dwutorowa, zelektryfikowana, dopuszczalny nacisk 
221 kN/oś, prędkość maksymalna 100 km/h,

• nr 448 Warszawa Zachodnia – Warszawa Rembertów o długości 15,0 km; 
linia pierwszorzędna, dwutorowa, zelektryfikowana, dopuszczalny nacisk 
221 kN/oś, prędkość maksymalna 60 km/h.

Innymi liniami kolejowymi o znaczeniu lokalnym (wchodzącymi także w 
skład tzw. Warszawskiego Węzła Kolejowego) są linie kolejowe: nr 13 Krusze 
– Pilawa, nr 20 Warszawa Główna Towarowa – Warszawa Praga, nr 28 Wieli-
szew – Zegrze, nr 42 Warszawa Główna Osobowa – Warszawa Szczęśliwice, 
nr 45 Warszawa Wschodnia Osobowa – Warszawa Grochów, nr 46 Warszawa 
Zachodnia – Warszawa Czyste, nr 47 Warszawa Śródmieście WKD – Gro-
dzisk Mazowiecki, nr 48 Podkowa Leśna – Milanówek Grudów, nr 56 Płock 
Radziwie – Płock Radziwie Port, nr 501 Warszawa Jagiellonka – Targówek, nr 
502 Michałów – Warszawa Wschodnia Towarowa, nr 503 Warszawa Wileń-
ska Marki – Warszawa Wschodnia Towarowa, nr 506 Warszawa Antoninów 
– Warszawa Wawer, nr 507 Warszawa Główna Towarowa – Warszawa Go-
łąbki, nr 509 Warszawa Główna Towarowa – Warszawa Gdańska oraz nr 510 
Warszawa Główna Towarowa – Warszawa Al. Jerozolimskie (PKP PLK).

Warszawa posiada bardzo dobrze rozbudowaną sieć linii kolejowych, łą-
czących niemal wszystkie dzielnice oraz wiele gmin warszawskiej aglome-
racji. Długość linii kolejowych w granicach Warszawy, po których kursują 
pociągi pasażerskie, wynosi 93 kilometry z 5 stacjami: Warszawa Zachodnia, 
Warszawa Centralna, Warszawa Wschodnia, Warszawa Gdańska i Warszawa 
Wileńska oraz 40 przystankami. 

Warszawski Węzeł Kolejowy (WWK) jest kluczowym elementem krajo-
wej infrastruktury kolejowej. Pod tym pojęciem rozumiany jest obszar ogra-
niczony stacjami: Grodzisk Mazowiecki (linie nr 1 i 447), Mińsk Mazowiecki 
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(linia nr 2), Sochaczew (linia nr 3), Tłuszcz (linia nr 6), Pilawa (linia nr 7), 
Czachówek Płd. (linia nr 8) i Nasielsk (linia nr 9). WWK pełni bardzo istotną 
rolę w komunikacji dalekobieżnej (krajowej i zagranicznej) oraz regionalnej 
tak w transporcie pasażerskim, jak i towarowym. Położenie na przecięciu 
międzynarodowych korytarzy transportowych, w połączeniu z obsługą bar-
dzo gęsto zamieszkałego obszaru aglomeracji Warszawy, powodują powsta-
nie dużych, różnorodnych i krzyżujących się potoków transportowych, wy-
magających odpowiedniego prowadzenia ruchu na poszczególnych liniach. 
Istotne jest również przygotowanie racjonalnej infrastruktury przesiadkowej 
oraz przeładunkowej. Układ linii kolejowych w Warszawie i okolicach zo-
stał ukształtowany przed II wojną światową, a w okresie powojennym ulegał 
zaś różnorodnym modyfikacjom. Przemiany gospodarcze ostatnich lat oraz 
zmiany w popycie na usługi transportowe, spowodowane zwłaszcza rosnącą 
dostępnością transportu samochodowego, wpływają na obecny kształt WWK 
(SISKOM). 

Podstawową rolę w ruchu w Warszawskim Węźle Kolejowym spełnia czte-
rotorowa linia średnicowa łącząca stacje Warszawa Zachodnia i Warszawa 
Wschodnia, mająca wydzielone układy dla obsługi ruchu pasażerskiego dale-
kobieżnego (przez stację Warszawa Centralna) i podmiejskiego z przystanka-
mi Warszawa Ochota, Warszawa Śródmieście, Warszawa Powiśle, Warszawa 
Stadion. Rolę wspomagającą dla ruchu pasażerskiego i towarowego z kierun-
ku północnego spełnia północna linia średnicowa łącząca stacje Warszawa 
Zachodnia i Warszawa Wschodnia z Warszawą Gdańską. Linia średnicowa 
północna tworzy tzw. Warszawską Małą Obwodnicę Kolejową  (SISKOM). 

2.2. Wykorzystanie infrastruktury drogowej do transportu kruszyw 

Większość spośród około 400 czynnych obecnie kopalń kruszyw żwiro-
wo-piaskowych w województwie mazowieckim dostarcza wyłącznie piaski i 
pospółki, zaspokajając potrzeby rynku lokalnego w obrębie danego powiatu, 
rzadziej powiatów sąsiednich (np. kruszywo z kopalń powiatu przysuskiego 
kierowane na rynek radomski). Zasadnicze przepływy kruszyw żwirowo-pia-
skowych między powiatami województwa dotyczą przede wszystkim dostaw 
żwirów z dużych kopalń z przeróbką kruszyw na warszawski rynek betonów. 
Wśród zakładów tych wymienić należy: koncern Cemex - ze żwirowniami 
Rostki-Borowce k. Ostrołęki oraz Sitno k. Makowa Mazowieckiego, ZPK 
Rupińscy z zakładami Jelonki-Przyborowie i Kutyski, BetonStal KK Ostrołę-
ka z kopalnią Rostki-Borowce p. N I, Lafarge Kruszywa i Beton z zakładem 
Rudno k. Przasnysza, PPH Piaskarz z zakładami Osówka k. Żuromina i Gru-
dunki k. Makowa Mazowieckiego, PPHU Techno-Żwir z kopalniami Łubie-
nica k. Pułtuska i Paulinowo k. Nasielska oraz ostatnio Budokrusz Sp. z o.o. z 
kopalniami Wręcza-Olszówka i Zbiroża w powiecie żyrardowskim. 
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Żadna z kopalń kruszyw na terenie województwa mazowieckiego nie po-
siada bocznicy kolejowej, stąd całość wywozu odbywa się transportem sa-
mochodowym. Ocenia się, że w ostatnich latach łączne przewozy żwirów z 
największych kopalń w województwie na rynek aglomeracji warszawskiej 
kształtują się na poziomie 2,5-4,5 mln t/r. Około 40-50% dostaw pochodzi z 
kopalń powiatu ostrołęckiego, po 10-15% z powiatów sokołowskiego i ostro-
wskiego, do 10% z powiatów: żyrardowskiego, makowskiego oraz częściowo 
żuromińskiego i przasnyskiego.  

Główne drogi transportu żwirów w obrębie województwa do końcowych 
użytkowników (zlokalizowanych głównie w aglomeracji warszawskiej) są 
następujące:

o	 z rejonu Ostrołęki (Rostki-Borowce) do aglomeracji warszawskiej drogą 
wojewódzką DW 627 na odcinku Rostki – Ostrów Mazowiecka, a na-
stępnie drogą krajową DK8 na odcinku Ostrów Mazowiecka – Warszawa 
(łącznie ok. 125 km), 

o	 z rejonu Ostrowi Mazowiecka do aglomeracji warszawskiej (kilka wa-
riantów) z kopalń:

•	 w Jelonkach i Przyborowie drogą wojewódzką DW 627 do Os-
trowi Mazowieckiej, a następnie drogą krajową DK8 na odcinku 
Ostrów Mazowiecka -Warszawa (łącznie około 110 km), 

•	 rejonu Wąsewa drogą krajową DK60 na odcinku Wąsewo 
– Ostrów Mazowiecka, a następnie drogą krajową DK8 Ostrów 
Mazowiecka – Warszawa (łącznie ok. 110 km),

•	 rejonu miejscowości Niemiry i Stara Złotoria drogą wojewódzką 
DW 694 do drogi krajowej DK8, a następnie tą drogą do Warsza-
wy (łącznie ok. 115 km),

o	 z powiatu sokołowskiego (kopalnia Kutyski) drogą wojewódzką DW 
627 do Sokołowa Podlaskiego, a następnie na odcinku Sokołów Podlaski 
– Węgrów drogą krajową DK62 i dalej drogą wojewódzką DW 637 do 
Warszawy (łącznie ok. 115 km),

o	 z rejonu Żyrardowa (kopalnie w miejscowościach Wręcza, Olszówka 
i Zbiroża) do aglomeracji warszawskiej drogą krajową DK50 do drogi 
krajowej DK8, a następnie do Warszawy (łącznie 55 km), 

o	 z powiatu makowskiego (kopalnia Sitno) do Warszawy drogą krajową 
DK61 (odległość ok. 95 km),

o	 z powiatu żuromińskiego (kopalnie Ruda i Gościszka) do Warszawy naj-
pierw drogą wojewódzką DW 541 (z kopalni Ruda) lub DW 563 z kopal-
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ni w Gościszce do Żuromina, następnie drogami wojewódzkimi DW 541 
i DW 561 do drogi krajowej DK 10 i tą drogą do Warszawy (łącznie ok. 
160 km),

o	 z powiatu przasnyskiego drogą wojewódzką DW 616 do Ciechanowa, 
a następnie drogami krajowymi DK50 i DK7 do Warszawy (łącznie ok. 
135 km).

Część dostaw kruszyw z rejonu Ostrowi Mazowieckiej do aglomeracji 
warszawskiej kierowana jest, zamiast drogą DK8 docierającą do Warszawy 
od strony północno-wschodniej, drogą krajową DK50, z której można wjeż-
dżać do Warszawy od strony wschodniej (przez Mińsk Mazowiecki), bądź 
południowej (przez Górę Kalwarię lub Grójec). 

Wymienione drogi krajowe posiadają dopuszczalne obciążenie 100 kN/oś, 
jedynie droga krajowa DK62 na odcinku Sokołów Podlaski – Węgrów 80 
kN/oś. Natomiast ekspresowe odcinki dróg krajowych S7 i S8 posiadają do-
puszczalne obciążenie do 115 kN/oś. Trasy te są w różny sposób obciążone 
ruchem samochodowym. W 2010 r. przez odcinek drogi krajowej DK8 War-
szawa – Ostrów Mazowiecka od 1500 do nawet niemal 5800 samochodów 
ciężarowych w ciągu doby (na obwodnicy Ostrowi Mazowieckiej), odcin-
kiem DK8 od Mszczonowa do Warszawy 3000-4000, drogą krajową DK50 
na odcinku Żyrardów-Mszczonów i na odcinku Grójec – Kołbiel około 4000, 
a na odcinku Ostrów Mazowiecka – Mińsk Mazowiecki około 2500. Najwięk-
sze obciążenie drogi krajowej DK7/S7 zanotowano na odcinku od Radomia 
do Grójca (3000-4200 pojazdów) oraz na odcinku od Zakroczymia do Mła-
wy (ponad 2000). Drogą krajową DK62 na odcinku Wyszogród – Wyszków 
przejeżdża średnio na dobę ponad 2000 samochodów ciężarowych, podczas 
gdy na odcinku Wyszków – Węgrów - Siemiatycze zaledwie niespełna 500. 
Drogi krajowe DK10 i DK61 są mniej obciążone ruchem pojazdów cięża-
rowych (poniżej 2000 samochodów). Wyjątkiem jest odcinek DK61 Serock 
– Wierzbica około 3500 pojazdów. Na pozostałych spośród ww. odcinków 
dróg krajowych, ruch ciężarowy był znacznie mniejszy, za wyjątkiem okolic 
większych miast, m.in. Płocka i Radomia, gdzie natężenie ruchu wzrasta (Ge-
neralny Pomiar Ruchu 2010). 

Spośród dróg wojewódzkich największe obciążenie ruchem samochodów 
ciężarowych występuje na odcinku DW627 Ostrołęka - Ostrów Mazowiecka, 
którą transportowane są kruszywa z kopalń w miejscowościach Rostki i Bo-
rowce w powiecie ostrołęckim (rys. 7). Największe ilości kruszyw wywożone 
są przez Cemex Polska Sp. z o.o.; z 2 kopalń transportowane jest do 11 tys. 
t/dobę w kierunku Ostrowi Mazowieckiej. Mniejszymi firmami są BetonStal 
KK Ostrołęka Sp. z o.o. z transportem ok. 1200 t/dobę, głównie w kierunku 
Ostrołęki do własnych wytwórni betonu i wyrobów betonowych, oraz Agro-
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Krusz Sp. z o.o. z transportem ok. 1000 głownie w kierunku Ostrowi Mazo-
wieckiej. Kopalnie (z wyjątkiem kopalni Rostki Borowce pole środkowe użyt-
kowanego przez BetonStal) położone są w bezpośrednim sąsiedztwie DW 627 
(ok. 1,5 km) i transportowane z nich kruszywa nie obciążają dodatkowo dróg 
lokalnych. Kopalnie powiatu ostrołęckiego posiadają własne drogi dojazdowe 
do drogi DW 627 o nawierzchni najczęściej gruntowej, utwardzonej.

Ponadto drogą DW 627 transportowane są kruszywa z kopalń k. miejsco-
wości Przyborowie w powiecie ostrowskim. Łącznie z tego rejonu przewożo-
ne jest do 4 tys. ton żwirów/dobę, a z rejonu Kutysek (2 duże kopalnie, tab. 4) 
w powiecie sokołowskim,  ok. 3 tys. t kruszyw dziennie. Kopalnie te położone 
są w większej odległości od drogi DW 627, w porównaniu do kopalń z powia-
tu ostrołęckiego, odpowiednio 3 i 4 km. 

Dojazd z tych kopalń do drogi DW 627 odbywa się głównie drogami 
utwardzonymi gruntowymi i lokalnymi (gminnymi) asfaltowymi, a wprowa-
dzone na nich ograniczenia ruchu, np. na drodze Jelonki – Wąsewo (powiat 
ostrowski) ograniczają możliwości wywozu kruszyw w innych kierunkach 
niż do Ostrowi Mazowieckiej. 

Rys. 7. Wywóz kruszyw żwirowo-piaskowych z ważniejszych kopalń w powiecie 
ostrołęckim



45

Łączna ilość transportowanych drogą DW 627 kruszyw, głównie żwirów,  
na odcinku Ostrołęka – Ostrów Mazowiecka sięga 2 mln ton rocznie, a na 
odcinku Kutyski – Sokołów Podlaski około 0,5 mln ton/rok. Droga DW 627 
na odcinku Ostrołęka – Ostrów Mazowiecka posiada ograniczenie do 8 t na 
oś napędową, całkowita masa pojazdu nie powinna przekraczać 38 t, a masa 
ładunku 18 t, co zwiększa ilość transportów (ciężarówek) na tej drodze w 
ciągu doby.

Drogami wojewódzkimi DW 541, 561 i 563, oraz drogą krajową DK 10 
transportowane są kruszywa żwirowe z powiatu żuromińskiego do aglome-
racji warszawskiej, w łącznej ilości ok. 0,5 mln t/rok. Największą kopalnią 
w powiecie jest uruchomiona w 2011 r., przez NICARO Sp. z o.o. kopalnia 
Ruda 1. Innymi dużymi kopalniami są Ruda (PPH Piaskarz S.A.) i Gościszka 
(Olsztyńskie KSM Sp. z o.o.). Kopalnie te są położone w odległości ok. 4-5 
km od ww. dróg wojewódzkich. Są to drogi klasy technicznej G (główne) o 
dopuszczalnym nacisku 80 kN na oś.

Zdecydowana większość dróg krajowych w województwie to drogi jedno-
jezdniowe. Wyjątkiem są dwa odcinki autostrady A2: ok. 45 km odcinek od 
granicy z woj. łódzkim do Warszawy (węzeł Konotopa) oraz 21 km odcinek 
obwodnicy Mińska Mazowieckiego, dwa odcinki drogi S8: Radzymin – Wy-
szków o długości 36,7 km i Obwodnica Ostrowi Mazowieckiej (7,5 km), od-
cinki drogi S7: Jedlińsk – Białobrzegi – Grójec (44,3 km), Siedlin – Łomianki 
(45 km) i Obwodnica Płońska (3,7 km), a także Obwodnica Garwolina w cią-
gu DK17 (długość 12,8 km) i obwodnica Żyrardowa w ciągu DK50 (15,1 km). 

Realizowane w ostatnich latach w ramach „Programu Budowy Dróg Kra-
jowych na lata 2011-2015” liczne inwestycje drogowe na terenie wojewódz-
twa mazowieckiego, jak i w województwach ościennych, przyczyniły się do 
znacznego wzrostu wydobycia kruszyw w powiatach płockim, mińskim, ży-
rardowskim i płońskim. Pozyskiwanymi kruszywami były głównie pospółki 
i piaski stosowane w budownictwie drogowym (podbudowa dróg, formowa-
nie nasypów). Ich transport był prowadzony na niewielkie odległości (średnio 
mniej niż 30 km, w wyjątkowych sytuacjach do 50 km) i odbywał się głównie 
drogami lokalnymi (gminne, powiatowe i wojewódzkie). Intensywność maso-
wego transportu jest z reguły bardzo duża i raczej krótkotrwała, może jednak 
powodować konflikty społeczne w skali lokalnej. 

Infrastruktura drogowa województwa obciążona jest nie tylko przewozami 
kruszyw w obrębie samego województwa, ale również transportem kruszyw 
z województw ościennych. Większość przewozów realizowana jest następu-
jącymi drogami: 
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•	 z województwa podlaskiego – drogą DK8 z rejonu Sokółki oraz Suwałk, 
a także drogą krajową DK61 z rejonu Suwałk i Grajewa;

•	 z województwa warmińsko-mazurskiego – głównie drogą DK7/S7, a tak-
że drogą DK8 (z powiatu ełckiego),

•	 z województwa świętokrzyskiego – głównie drogą krajową DK7/S7. 

Łączna ilość dostaw kruszyw transportem samochodowym z województw 
ościennych jest szacowana na: 1,7 – 2,5 mln t/rok żwirów z woj. podlaskie-
go, 0,5-1,2 mln t/rok żwirów z woj. warmińsko-mazurskiego i do 8,0 mln 
t/rok kruszyw łamanych z woj. świętokrzyskiego. Transport samochodowy 
kruszyw łamanych może być prowadzony także z województw: dolnośląskie-
go, śląskiego i małopolskiego. Na teren województwa są one transportowane 
głównie drogą krajową DK8/S8 i DK7/S7.

2.3. Wykorzystanie infrastruktury kolejowej do transportu kruszyw 

Żadna z kopalń kruszyw żwirowo-piaskowych w województwie mazowie-
ckim nie jest wyposażona w bocznicę kolejową, stąd infrastruktura kolejowa 
wykorzystywana jest do transportu kruszyw z województw ościennych, jak 
podlaskie, warmińsko-mazurskie, a także z dalszych: dolnośląskie, opolskie, 
małopolskie czy podkarpackie.

Z województwa podlaskiego z zakładu Sobolewo (Suwalskie KSM Sp. z 
o.o.) oraz z powiatu sokólskiego z zakładu Drahle III (Olsztyńskie KSM Sp. 
z o.o.) i Zadworzany (Białostockie KSM Sp. z o.o.) transportowane jest na te-
ren województwa ok. 1,0-1,3 mln t/rok żwirów. Do aglomeracji warszawskiej 
docierają głównie linią kolejową nr 6 (z Białegostoku). 

Z województwa warmińsko-mazurskiego transportowane są kruszywa na-
turalne piaskowo-żwirowe z zakładu Żabiny (Olsztyńskie KSM Sp. z o.o.) 
Zakład ten położony jest bezpośrednio przy linii kolejowej nr 9 Warszawa 
– Gdańsk. Ilość transportowanych w ostatnich latach kruszyw wynosiła około 
0,5 mln t/rok.

Z województwa świętokrzyskiego kruszywa łamane w rejon aglomeracji 
warszawskiej dostarczane są transportem kolejowym sporadycznie, z wyko-
rzystaniem linii kolejowej nr 8 z Kielc przez Radom do Warszawy. Z woje-
wództw dolnośląskiego i śląskiego, marginalnie także opolskiego i  małopol-
skiego dostarczane są transportem kolejowym kruszywa łamane, a ich łączna 
ilość może dochodzić nawet do 6 mln t/rok w zależności od koniunktury go-
spodarczej i ilości realizowanych inwestycji infrastrukturalnych, w tym  dro-
gowych i kolejowych.
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Na terenie Warszawy i aglomeracji warszawskiej istnieje szereg placów 
składowych i magazynowych kruszyw, tzw. przesypowni. Są one najczęściej 
w posiadaniu firm kruszywowych bądź budowlanych zajmujących się wydo-
bywaniem kruszyw i ich dalszym wykorzystaniem, np. do produkcji betonu 
lub wyrobów betonowych. Wymienić należy tu Lafarge Kruszywa Sp. z o.o. z 
2 przesypowniami kruszyw w Warszawie przy ul. Marywilskiej i Grodziskiej. 
Są one wyposażone we własne bocznice kolejowe, place składowe i urzą-
dzenia klasyfikujące kruszywa na pożądane przez odbiorców frakcje. Innymi 
dużymi obiektami tego typu są m. in.: plac składowy kruszyw wraz z bocznicą 
kolejową firmy Fetra Sp. z o.o. przy ul. Zabranieckiej (Targówek Fabryczny), 
plac składowy kruszyw firmy Blicharz przy ul. Wydawniczej w Wawrze oraz  
przesypownia z bocznicą kolejową w Pruszkowie obsługiwana przez PHU 
„Kruszywo” J. Krajewski, A. Sękowski, J. Zawadzki S.J. Ponadto do przeła-
dunku kruszyw wykorzystywane są bocznice kolejowe, np. na stacjach War-
szawa Okęcie, Warszawa Rembertów, Warszawa Praga, Warszawa Wschod-
nia i in. Bocznice kolejowe w tych obiektach mają długość dochodzącą do 2,5 
km, co pozwala na rozładunek składów całopociągowych (do 25 wagonów). 
Kruszywa rozładowywane są z wagonów przy użyciu koparek i ładowarek, a 
następnie transportowane samochodami do odbiorców, np. na place budowy 
dróg, do wytwórni betonów, wyrobów betonowych, bądź mas bitumicznych.

Przewoźnikami kruszyw są PKP Cargo S.A., a w mniejszym stopniu firmy 
prywatne, m.in. DB Schenker, CTL Logistics, Freightliner. Dominująca na 
rynku grupa PKP Cargo realizuje przewozy kruszyw bezpośrednio pod swoją 
marką, jak również poprzez podmioty zależne, np. PS Trade Trans, która w 
2010 roku dostarczyła transportem łączonym kruszywa do budowy autostrad 
A1 i A2 (ponad 200 tys. ton na każdą budowę), modernizacji lotniska w Okę-
ciu (80 tys. ton), modernizacji linii kolejowej Warszawa – Gdańsk na odcinku 
Nasielsk – Działdowo (ponad 200 tys. t).

Największe natężenie znaczących inwestycji drogowych, realizowanych w 
ramach „Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015”, miało miej-
sce w ostatnich latach właśnie w województwie mazowieckim, w związku z 
budową dróg ekspresowych S7 (odcinek Grójec – Jedlińsk oraz obwodnica 
Płońska), S8 (odcinek Radzymin – Wyszków), S17 (obwodnica Garwolina), 
dróg krajowych DK 50 (obwodnice Żyrardowa, Mszczonowa, Słomczyna, 
Drwalewa, Chynowa i Mińska Mazowieckiego), DK 60 (obwodnica Gosty-
nina), DK 61 (obwodnice Jabłonny i Serocka), autostrady A2 (od granicy 
województwa do Warszawy – węzeł „Konotopa”, obwodnica autostradowa 
Mińska Mazowieckiego), a także niewielkiego odcinka autostrady A1 prze-
biegającego przez powiat gostyniński. Łącznie w latach 2007-2012 zbudowa-
no i oddano do użytkowania niemal 240 km nowych dróg, przy czym połowa 
ogólnej długości dróg została ukończona w 2012 roku. 
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W następnych latach planowana jest budowa ok. 800 km dróg, szczegól-
nie w rejonie Warszawy (kolejne odcinki dróg S2 i S8), na terenie powiatów 
piaseczyńskiego i otwockiego, budowa obwodnic Góry Kalwarii (9 km) i 
Kołbieli w ciągu drogi krajowej DK50, oraz w rejonie Radomia (południowa 
obwodnica miasta łącząca DK7 i DK9 długości 13,5 km). Termin realizacji 
pozostałych odcinków autostrady A2 na wschód od Warszawy oraz odcinków 
dróg ekspresowych: S7 między Płońskiem a Warszawą, S8 z Wyszkowa do 
granicy województwa, S10 od Płońska w kierunku Torunia, S12 w rejonie 
Przysuchy, Radomia i Puław, S17 z Warszawy w kierunku Lublina, S19 w 
powiecie łosickim (od granicy woj. podlaskiego do granicy z woj. lubelskim) 
oraz obwodnicy Iłży w ciągu drogi DK 9, zgodnie z Programem Budowy Dróg 
Krajowych na lata 2011-2015 został przesunięty poza rok 2013, a termin za-
kończenia poszczególnych inwestycji można oszacować na lata 2016-2020. 

Możliwości transportu kruszyw łamanych koleją dla potrzeb większości 
planowanych inwestycji drogowych w województwie mazowieckim są częś-
ciowo ograniczone złym stanem technicznym większości linii kolejowych, 
jak również ich niezbyt korzystnym względem tych inwestycji położeniem, 
zwłaszcza w rejonach oddalonych od aglomeracji warszawskiej. Tym nie-
mniej główne inwestycje drogowe, a więc odcinki autostrady A2 oraz dróg 
ekspresowych S7, S8 i S17, przebiegają w pobliżu linii kolejowych, który-
mi mogą być transportowane nawet duże ilości kruszyw. Proces transportu 
kruszyw koleją wymagał będzie stworzenia sieci placów składowych i prze-
ładunkowych w pobliżu bocznic kolejowych, z których kruszywa będą trans-
portowane samochodami bezpośrednio na plac budowy drogi. 

3. Relacje popytu i podaży najważniejszych surowców 
skalnych w województwie mazowieckim obecnie  
i w przyszłości

3.1. Kruszywa żwirowo-piaskowe

Województwo mazowieckie jest największym w skali kraju konsumentem 
kruszyw naturalnych żwirowo-piaskowych. Na podstawie analizy udziału 
województwa w łącznej krajowej produkcji betonów oraz kubaturze wybu-
dowanych budynków ocenia się, że na jego obszarze zużywa się obecnie 7-9 
mln t/r. kruszyw żwirowo-piaskowych, z wyłączeniem piasków (tab. 1). Dy-
namiczny wzrost zużycia tych kruszyw związany jest z rosnącym zapotrzebo-
waniem na żwiry i mieszanki klasyfikowane ze strony szybko rozwijającej się 
produkcji betonów i wyrobów betonowych. Udział województwa w krajowej 
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produkcji betonu towarowego stanowi 15-16%, a w kubaturze wybudowanych 
budynków 19-21%. W obrębie aglomeracji warszawskiej, działają najwięksi 
krajowi wytwórcy betonu, m.in.: Bosta Beton Sp. z o.o. (dostawy kruszyw 
głównie z Olsztyńskich KSM Sp. z o.o.), Cemex Polska Sp. z o.o. (5 zakładów 
w Warszawie zaopatrywanych z własnych kopalń), Górażdże Beton (włas-
ne kopalnie m.in. w powiecie sokólskim Racewo i Zadworzany), Dyckerhoff 
Polska Sp. z o.o. (3 zakłady w Warszawie) i Thomas Beton Sp. z o.o. 

Tabela 14. Szacunkowe dostawy kruszyw żwirowo-piaskowych (bez piasków) w woj. 
mazowieckim (mln ton)

Rok 2006 2007 2008 2009 2010
Produkcja 4,1 4,2 4,2 3,5 4,0
Zużycie 6,8 7,8 8,5 8,1 8,4
Saldo -2,7 -3,6 -4,3 -4,6 -4,4
Dostawy z województw:

• podlaskiego 2,4 2,7 2,8 2,9 3,6
• warmińsko-mazurskiego 0,3 0,9 1,5 1,7 0,8

Udział woj. mazowieckiego w zużyciu 
krajowym (%)

16,9 16,4 17,9 18,6 16,6

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

Wielkość produkcji kruszyw naturalnych żwirowo-piaskowych w woje-
wództwie wraz z piaskami utrzymuje się w ostatnich latach na poziomie 10-
20 mln t/r. (tab. 15). W strukturze asortymentowej dominują na ogół piaski 
klasyfikowane (dostarczane w ilości 3-6 mln t/r.) oraz piaski i pospółki (4-9 
mln t/r.). Natomiast łączna produkcja najbardziej pożądanych rodzajów kru-
szyw, tj. różnych klas ziarnowych żwirów, mieszanek klasyfikowanych oraz 
pospółek utrzymuje się zwykle na poziomie 3-5 mln t/r. (tab. 15).

Tabela 15. Szacunkowa struktura asortymentowa produkcji kruszyw naturalnych 
piaskowo-żwirowych w woj. mazowieckim w latach 2005-2010 (tys. t)

Wyszczególnienie 2005 2006 2007 2008 2009 2010
• Piasek 1 537 3 067 5 898 4 894 2 941 4 230
• Pospółki 2 743 3 968 3 347 4 026 3 923 5 640
• Żwiry 2 060 2 934 3 062 3 205 2 578 3 710
• Mieszanki klasyfikowane 299 400 426 478 419 600
• Piasek klasyfikowany 2 945 4 239 4 516 5 046 4 034 5 810
Produkcja łączna 9 584 14 608 17 340 17 649 13 895 19 990

Źródło: Bilans gospodarki... 2011, Minerals Yearbook ... 2012
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Produkcja 13 największych zakładów wytwarzających kruszywa klasy-
fikowane ukierunkowana jest na zaspokojenie potrzeb wytwórców betonów 
działających na rynku lokalnym, głównie w obrębie aglomeracji warszaw-
skiej (tab. 16). Pozwala ona na pokrycie 40-60% popytu województwa na te 
kruszywa. Wysoki poziom produkcji betonu przy niewystarczającym pozio-
mie produkcji żwirów i mieszanek klasyfikowanych, powoduje konieczność 
sprowadzania znaczących ilości żwirów, m.in. z województwa podlaskiego i 
warmińsko-mazurskiego (tab. 14, rys. 8). W ostatnim czasie wielkość dostaw 
żwirów do odbiorców z województwa mazowieckiego przekroczyła 4 mln t/r. 
Przeważająca część sprowadzanych kruszyw pochodziła z zakładów produk-
cyjnych położonych w woj. podlaskim (2,8-3,6 mln t/r.), podczas gdy dostawy 
z woj. warmińsko-mazurskiego utrzymywały na zdecydowanie niższym po-
ziomie 0,8-1,7 mln t/r. (tab. 14). 

Rys. 8. Kierunki dostaw kruszyw żwirowo-piaskowych 
do województwa mazowieckiego
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Tabela 16. Wystarczalność zasobów w największych kopalniach kruszyw żwirowo-
piaskowych w województwie mazowieckim prowadzących przeróbkę mechaniczną 

Producent Zakład Powiat
Zasoby 

bilansowe
[tys. t]

Wydobycie
w 2010 r.

[tys. t]

Wystar-
czalność

[lata]
Cemex Polska 
Sp. z o.o., 
Warszawa

Borowce
ostrołęcki

38 656 3 918 10Rostki
Sitno makowski

Agro-Krusz Sp. 
z o.o., Czerwin

Rostki-Borowce 
Stylągi ostrołęcki 17 799 115 155

Budokrusz Sp. 
z o.o., Odrano 
Wola

Wręcza żyrardowski 10 670 1 373 8

Olsztyńskie 
Kopalnie 
Surowców 
Mineralnych 
Sp. z o.o.

Gościszka żuromiński

10 209 129 79
Morawy przasnyski

ZPK Rupińscy 
s.j., Szumowo

Kutyski sokołowski
6 982 2 200 3

Przyborowie ostrowski
Lafarge 
Kruszywa 
Sp. z o.o

Rudno przasnyski 6 398 255 25

Beton-Stal 
Ostrołęka 
Sp. z o.o.

Rostki-Borowce 
pole N I ostrołęcki 3 563 137 24

PPH Piaskarz 
S.A., 
Warszawa

Osówka
żuromiński 2 402 279 9Ruda

Łącznie (13 zakładów) 96 679 8 406 11

Źródło: Bilans zasobów...2011, obliczenia własne

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, 
po osiągnięciu w każdym z przyjętych scenariuszy około 8,9 mln t w 2011 r., 
zostanie znacząco ograniczone i tylko w scenariuszu dynamicznego rozwoju 
przekroczy poziom około 8,4 mln t notowany w 2010 r. W rozpatrywanym 
scenariuszu zapotrzebowanie na kruszywa spadnie w latach 2012-2014 do 
7,7-8,0 mln t/r., jednak od 2015 r. będzie systematycznie wzrastać, aż do oko-
ło 9 mln t/r. w 2020 r. W scenariuszu umiarkowanego rozwoju zakładane jest 
zmniejszenie tego zużycia do 7,1-8,4 mln t/r. Natomiast w scenariuszu spo-
wolnienia gospodarczego przewidywany jest ograniczenie poziomu zużycia 
do 6,6-7,8 mln t/r. (tab. 17).
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Tabela 17. Prognozowane zużycie kruszyw żwirowo-piaskowych (bez piasków) w 
woj. mazowieckim w trzech scenariuszach (mln t) 

Scenariusz 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Dynamicznego 
rozwoju 8,9 7,8 7,7 8,0 8,5 8,7 8,8 8,8 9,0 9,0
Łącznie 5 lat 40,9 44,3
Umiarkowanego 
rozwoju 8,9 7,8 7,1 7,4 7,9 8,1 8,2 8,2 8,4 8,4
Łącznie 5 lat 39,1 41,3
Spowolnienia 
gospodarczego 8,9 7,8 6,6 6,9 7,4 7,6 7,6 7,6 7,8 7,8
Łącznie 5 lat 37,6 38,4

Źródło: obliczenia własne

Szacuje się, że łączne zapotrzebowanie na kruszywa naturalne żwirowo-
piaskowe w scenariuszu dynamicznego rozwoju w latach 2011-2015 wyniesie 
około 41 mln ton, a łącznie do 2020 r. około 85 mln t (tab. 17). W scenariuszu 
umiarkowanego rozwoju do 2015 r. będzie ono kształtowało się na poziomie 
ok. 39 mln t, a łącznie do 2020 r. przekroczy 80 mln t. W analogicznych prze-
działach czasu w scenariuszu spowolnienia gospodarczego łączne zakładane 
zużycie wyniesie odpowiednio ok. 38 mln t i ok. 76 mln t. 

Uwarunkowania geologiczne sprawiają, że możliwości rozwoju produkcji 
kruszyw żwirowo-piaskowych, a w szczególności żwirów, są w wojewódz-
twie mazowieckim ograniczone. Duże zakłady dostarczające kruszywa do 
produkcji betonu i wyrobów betonowych dysponują bazą zasobową (ok. 97 
mln t kopaliny) umożliwiającą zapewnienie dostaw tego surowca w okresie 
najbliższych 10-11 lat (tab. 16). Jednak w związku z wyczerpywaniem się 
zasobów kruszyw o wysokiej zawartości żwiru, m.in. w Jelonkach i Przybo-
rowiu, a w dalszej perspektywie czasowej również w Rostkach i Borowcach 
(w dwóch zakładach firmy Cemex w ciągu najbliższych 10 lat) w wydobyciu 
wzrastał będzie udział piasku, który już obecnie stanowi średnio 70-80%. W 
każdym z rozpatrywanych scenariuszy potencjał produkcyjny województwa 
mazowieckiego będzie niewystarczający dla pokrycia prognozowanego we-
wnętrznego zapotrzebowania na kruszywa naturalne żwirowo-piaskowe. W 
związku z tym konieczne będzie nadal uzupełnianie produkcji lokalnej zna-
czącymi dostawami z innych województw. Udział sprowadzanych kruszyw 
żwirowo-piaskowych w łącznym zużyciu województwa, który zwiększył się 
w ostatnich latach z ok. 40-50% do 60%, prawdopodobnie jeszcze wzrośnie, 
do ok. 70% w 2015 r. i aż do ok. 80% w 2020 r. Przewiduje się, że dominują-
cym dostawcą kruszyw pozostanie woj. podlaskie, w którym możliwości pro-
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dukcyjne znacząco przekraczają wielkość prognozowanego zapotrzebowania 
na kruszywa klasyfikowane lokalnych wytwórców betonu. W ostatnich latach 
dostawy z tego województwa pokrywały 30-40% potrzeb województwa ma-
zowieckiego, a do 2020 roku udział ten może wzrosnąć nawet do 50%. Można 
przypuszczać, że zwiększy się również ilość kruszyw sprowadzanych z woje-
wództwa warmińsko-mazurskiego, z dotychczasowych 4-21% do ok. 30%.

Dla pokrycia zapotrzebowania wewnętrznego województwa istnieje moż-
liwość uruchomienia eksploatacji dotychczas niezagospodarowanych złóż 
kruszyw. Łączne zasoby tych złóż udokumentowane w województwie sięgają 
aż 793 mln t. Korzystnymi warunkami pod względem dostępności terenu dla 
potrzeb przyszłej eksploatacji charakteryzuje się 10 spośród 11 największych 
złóż poddanych waloryzacji, o łącznych zasobach ok. 203 mln t. Są to 3 zło-
ża położone w rejonie miejscowości Rostki, Borowce i Stylągi w powiecie 
ostrołęckim, 2 złoża w okolicach Jeżewic w powiecie piaseczyńskim (złoże 
Jeżewice położone jest częściowo na obszarze powiatu grodziskiego) oraz po 
jednym złożu w powiatach: legionowskim, siedleckim, żyrardowskim, pło-
ckim i pruszkowskim. Za wyjątkiem 2 złóż kruszyw piaskowo-żwirowych 
udokumentowanych w miejscowościach Rostki i Borowce, są to głównie zło-
ża piasku i piasku z domieszką żwiru, w których udział frakcji żwirowej nie 
przekracza 30%.

3.2. Kruszywa łamane

Obecny poziom zużycia kruszyw łamanych w województwie mazowie-
ckim systematycznie rośnie i w latach 2009-2010 przekroczył 12 mln t/r. (tab. 
18). Wobec braku udokumentowanych złóż kopalin do ich produkcji, pozy-
skuje się tylko marginalne ilości grysów z kruszenia otoczaków w niektórych 
dużych kopalniach kruszyw żwirowo-piaskowych. Notowane jest wydobycie 
piaskowców jurajskich w powiecie szydłowieckim, ale pozyskiwane są one w 
małych kopalniach wydobywających elementy bloczne, bez ubocznej produk-
cji kruszyw łamanych. Niemal całość zużywanych w województwie kruszyw 
naturalnych łamanych dostarczana jest z woj. świętokrzyskiego (4,8-8,1 mln 
t/rok), dolnośląskiego (nawet do 4,0 mln t/rok), śląskiego (2,1-2,7 mln t/rok), 
a także z Ukrainy (tab. 18, rys. 9).
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Tabela 18. Szacunkowe relacje podaży do popytu na kruszywa łamane w woj. 
mazowieckim (mln t)

Rok 2006 2007 2008 2009 2010
Produkcja 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Zużycie 7,8 10,0 10,5 12,8 12,3
Saldo -7,8 -10,0 -10,5 -12,8 -12,3
Dostawy z województw:
• świętokrzyskiego 4,8 6,6 8,0 6,4 8,1
• śląskiego 2,7 2,6 2,1 2,4 2,1
• dolnośląskiego 0,2 0,6 0,3 4,0 2,0
• dostawy z Ukrainy 0,1 0,2 0,1 0,0 0,1
Udział woj. mazowieckiego w 
zużyciu krajowym (%) 19,8 21,1 20,2 21,3 18,9

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

Rys. 9. Kierunki dostaw kruszyw łamanych do woj. mazowieckiego
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Prognoza zapotrzebowania na kruszywa naturalne łamane w wojewódz-
twie mazowieckim obejmuje trzy scenariusze, uzależnione od tempa rozwoju 
gospodarczego kraju (Kozioł, Galos (red.), 2013). Zużycie tych kruszyw w 
przyjętym scenariuszu dynamicznego rozwoju ulegnie ograniczeniu do ok. 
6,5 mln t w 2015 r., a następnie wzrośnie do 11,5 mln t w 2020 r. (tab. 19), 
a więc do poziomu nieznacznie niższego niż w roku 2010. Większość zu-
żywanych kruszyw (58-75%) przypadać będzie na budownictwo drogowe,  
13-32% na produkcję betonu towarowego, a pozostałe 10-14% na budowni-
ctwo kolejowe (tab. 19).

Tabela 19. Prognozowane zużycie kruszyw łamanych w woj. mazowieckim w trzech 
wariantach (mln t)

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

Produkcja betonu 1,8 1,9 1,9 2,0 2,1 2,1 2,2 2,2 2,3 2,3
Budownictwo 
drogowe

11,0 9,0 6,0 4,0 3,5 4,0 5,0 6,2 7,2 8,0

Budownictwo 
kolejowe

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

RAZEM 13,6 11,7 8,8 6,9 6,5 7,1 8,3 9,5 10,7 11,5
Łącznie 5 lat 47,5 47,1

Scenariusz umiarkowanego rozwoju
Produkcja betonu 1,8 1,9 1,9 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,1 2,1
Budownictwo 
drogowe

11,0 7,5 3,0 1,6 2,0 4,0 4,5 4,5 4,6 4,6

Budownictwo 
kolejowe

0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9

RAZEM 13,6 10,2 5,8 4,5 4,9 6,9 7,4 7,4 7,6 7,6
Łącznie 5 lat 39,0 36,9

Scenariusz spowolnienia gospodarczego
Produkcja betonu 1,8 1,9 1,8 1,8 1,8 1,8 1,9 1,9 2,0 2,0
Budownictwo 
drogowe

11,0 7,0 2,3 1,0 1,0 1,3 1,5 1,8 2,1 2,4

Budownictwo 
kolejowe

0,8 0,8 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5

RAZEM 13,6 9,7 4,6 3,3 3,2 3,5 3,8 4,1 4,6 4,9
Łącznie 5 lat 34,4 20,9

Źródło: obliczenia własne



56

W budownictwie drogowym do 2015 roku przewidziana jest budowa (lub 
ukończenie) 80,5 km autostrad, 40,2 km dróg ekspresowych dwujezdniowych 
oraz przebudowa 690,3 km dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych. 
Natomiast w latach 2015-2020 planuje się 83,0 km autostrad, 444,9 km dróg 
ekspresowych dwujezdniowych, 2,4 km dróg krajowych oraz przebudowę 
936,5 km dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych. W perspektywie 
2015 roku przewidziane są do realizacji odcinki dróg: ukończenie dwóch od-
cinków autostrady A2 – granica województwa łódzkiego – Warszawa węzeł 
Konotopa oraz obwodnica Mińska Mazowieckiego, realizacja odcinka drogi 
ekspresowej S2 Warszawa Konotopa – Warszawa Lotnisko, dwóch odcinków 
drogi ekspresowej S8 Warszawa Konotopa – Marki oraz Marki – Radzymin. 
Ponadto w ciągu drogi S8 zostaną zbudowane trzy odcinki łączące węzeł War-
szawa Salomea z Wolicą, a następnie w kierunku Radziejowic i granicy woj. 
łódzkiego. Ukończone zostaną obwodnice Żyrardowa, Kołbieli i Góry Kalwa-
rii w ciągu drogi krajowej nr 50 (tab. 20). 

W latach 2016-2020 w ciągu autostrady A2 zostaną wybudowane odcinki 
łączące Warszawę (węzeł Lubelska) z granicą województwa lubelskiego (z 
wyłączeniem wykonanej wcześniej obwodnicy Mińska Mazowieckiego), a w 
przypadku drogi S2 w Warszawie odcinek od węzła Puławska do węzła  Lu-
belska. Ponadto w ciągu drogi S7 planowane jest zbudowanie następujących 
odcinków: granica woj. – Płońsk, Płońsk – Czosnów, Czosnów – Warszawa, 
Warszawa – Grójec, wschodnia obwodnica Radomia oraz Radom – Skarżysko 
Kamienna, w ciągu drogi S8 odcinek Wyszków – granica woj. (z wyłącze-
niem obwodnicy Ostrowi Mazowieckiej). W przypadku drogi krajowej DK 10 
na odcinku Płońsk – granica woj. planowana jest rozbudowa do parametrów 
drogi ekspresowej, podobnie w przypadku drogi krajowej DK 12 (na całej 
długości), drogi krajowej DK17 (na odcinku Warszawa węzeł Lubelska – gra-
nica woj., z wyłączeniem obwodnicy Garwolina) oraz drogi krajowej DK19 
od granicy województwa podlaskiego do granicy woj. lubelskiego (tab. 20).
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Tabela 20. Ważniejsze inwestycje drogowe planowane przez GDDKiA Oddział 
Warszawa

Nr drogi Odcinek Ilość kilo-
metrów

Rok zakończe-
nia

A2 granica woj. – Warszawa Konotopa 
(odcinki C, D, E)

45,0
2012

A2 Obwodnica Mińska Mazowieckiego 20,9
A2 węzeł Lubelska - granica woj. ok. 148 2015-2020
S2 Warszawa (Konotopa – Lotnisko) 11,1 2012
S2 Warszawa (Puławska – Lubelska) 19,5 2018
S8 Warszawa (Konotopa – Prymasa) 10,4

2012S8 Warszawa (Prymasa – Marki) 11,7
S8 Radziejowice – granica woj. 11,3
S8 Marki – Radzymin ok. 14,0

2015
S8 Salomea – Wolica 14,3
S8 Wyszków – granica woj. ok. 38,1 2017
S8 Radziejowice – Wolica ok. 22 

po 2014 roku
S7 Czosnów – Warszawa ok. 22,5
S7 Wschodnia Obwodnica Radomia ok. 25
S7 Radom – Skarżysko Kamienna ok. 29
S7 granica województwa – Płońsk ok. 73

po 2015 roku
S7 Warszawa – Grójec ok. 29
S7 Płońsk – Czosnów 34,8 po 2016 roku
S10 Płońsk – granica województwa ok. 70

po 2015 roku

S12 Południowa Obwodnica Radomia 13,5
S12 granica woj. łódzkiego – granica woj. 

lubelskiego (z wyłączeniem obwodnicy 
Radomia)

91,7

S17 Marki – węzeł Lubelska 19,2
S17 Węzeł Lubelska – granica woj. ok. 62
S19 granica woj. podlaskiego – granica woj. 

lubelskiego
ok. 38,3 po 2016 roku

DK 9 Obwodnica Iłży 7,2 po 2013 roku
DK 50 Obwodnica Żyrardowa 15,1 2012
DK 50 Obwodnica Kołbieli 10,6 po 2013 (2015) 

rokuDK 50/79 Obwodnica Góry Kalwarii 8,6

Źródło: GDDKiA Oddz. Warszawa 

W zakresie inwestycji kolejowych na obszarze województwa mazowie-
ckiego do 2015 roku planowana jest modernizacja linii kolejowych: nr 9 (E65/
CE65) na długości całego województwa, nr 6 (E75 Rail Baltica) na odcinku 
Warszawa Rembertów – Zielonka – Tłuszcz, nr 2 (E20/CE20) na odcinku od 
Siedlec do granicy woj. lubelskiego, nr 1 na odcinku Warszawa Zachodnia - 
Miedniewice, nr 29 na odcinku Tłuszcz – Ostrołęka, nr 33 na odcinku Kutno 
– Płock. Ponadto w obrębie Warszawskiego Węzła Kolejowego planowana 
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jest modernizacja odcinka Warszawa Wschodnia – Warszawa Stadion (tab. 
21). W perspektywie 2020 roku możliwa jest modernizacja linii kolejowych: 
nr 7 na odcinku Warszawa Wschodnia – Pilawa, nr 8 na odcinku Warszawa 
Okęcie – Radom oraz rewitalizacja linii nr 12 na całej długości województwa. 
Istnieją również plany budowy nowej linii kolejowej łączącej Port Lotniczy 
Warszawa – Modlin z Płockiem (PKP PLK).

Tabela 21. Ważniejsze projekty modernizacji i budowy szlaków kolejowych w woj. 
mazowieckim 

Modernizacje linii kolejowych Okres
nr 9 (E65/CE65), odc. Warszawa – Gdynia, Warszawa Wsch. 
– Świercze 

2007-2012

nr 9 (E65/CE65) odc. Warszawa – Gdynia, obszar LCS Ciechanów 2009-2013
nr 1 odc. Warszawa Zachodnia – Miedniewice 2009-2015
nr 2 (E20/CE20), odcinek Siedlce – Terespol (woj. lubelskie) 2011-2015
nr 29 Tłuszcz – Ostrołęka 2011-2012
na odc. Warszawa Wschodnia –  Warszawa Stadion 2011-2015
nr 6 (E75 Rail Baltica), odc. Warszawa Rembertów – Zielonka 
– Tłuszcz

2012-2015

nr 33 Kutno (woj. łódzkie) – Płock 2013-2015

Źródło: PKP PLK

W scenariuszu umiarkowanego rozwoju zużycie kruszyw łamanych w 
2015 roku miałoby wynieść 4,9 mln ton, a w 2020 znacznie wzrosnąć do 7,6 
mln ton, natomiast w scenariuszu spowolnienia gospodarczego szacowane zu-
życie w 2015 r. miałoby wynieść ok. 3,2 mln t, a w 2020 r. ok. 4,9 mln t (tab. 
19). 

Łączne zużycie kruszyw naturalnych łamanych w województwie w scena-
riuszu dynamicznego rozwoju, zarówno w latach 2011-2015 jak i 2016-2020, 
wyniesie około 47 mln t (tab. 19). W scenariuszu umiarkowanego rozwoju 
zużycie w latach 2011-2015 wyniosłoby ok. 39 mln t, a w latach 2016-2020 
spadłoby nieznacznie do ok. 37 mln t. Z kolei w scenariuszu spowolnienia 
gospodarczego zużycie w latach 2011-2015 wyniosłoby łącznie ok. 34 mln t, 
a w latach 2016-2020 spadłoby do zaledwie ok. 21 mln t (tab. 19).

Wobec braku wydobycia kopaliny ze złóż kamieni łamanych i blocznych 
na potrzeby produkcji kruszyw łamanych oraz marginalnej produkcji kruszyw 
z otoczaków, nie ma możliwości zaspokojenia prognozowanego zapotrzebo-
wania na kruszywa ze źródeł lokalnych i w konsekwencji konieczne będą do-
stawy 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 świętokrzy-
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skie, dolnośląskie i śląskie, lecz możliwy jest także wzrost udziału w zużyciu 
kruszyw importowanych, zwłaszcza z Ukrainy. Kruszywa z województw dol-
nośląskiego i w mniejszym stopniu – śląskiego, dostarczane będą tradycyjnie 
głównie transportem kolejowym.

4. Ocena roli województwa mazowieckiego w kontekście 
wydobycia i przeróbki surowców skalnych

W obszarze wydobycia i przeróbki surowców skalnych, mocne strony 
województwa mazowieckiego to przede wszystkim:

•	 znacząca baza zasobowa kruszyw żwirowo-piaskowych (choć z reguły 
o wysokiej wartości punktu piaskowego), sięgająca ok. 1,1 mld ton, a 
zagospodarowana dotychczas zaledwie w ok. 36%;

•	 występowanie złóż kruszyw o zawartości żwiru dochodzącej do 40-50% w 
rejonie miejscowości Rostki i Borowce w powiecie ostrołęckim, o łącznych 
zasobach 109 mln t (w tym 57 mln t w złożach zagospodarowanych i 52 
mln t w złożach niezagospodarowanych);

•	 dobra dostępność do dotychczas niezagospodarowanych złóż kruszyw 
żwirowo-piaskowych, z możliwością rozwoju wydobycia piasków z 
domieszką żwirów z 8 dużych złóż w powiatach płockim, legionowskim, 
piaseczyńskim, żyrardowskim, siedleckim, pruszkowskim oraz ostrołęckim 
(łączne zasoby ok. 152 mln t), a kruszyw ze znaczącym udziałem żwirów 
z 2 dużych złóż w powiecie ostrołęckim (łączne zasoby ok. 50 mln t);

•	 znaczne możliwości rozwoju wydobycia piaskowców blocznych, 
przydatnych dla celów architektonicznych i dekoracyjnych; łączne ich 
zasoby, głównie w powiecie szydłowieckim, to niemal 90 mln t;

•	 korzystne warunki transportu kruszyw związane z rozwiniętą infrastrukturą 
drogową i kolejową w obrębie województwa; szczególnie dobrze 
rozwinięta jest sieć drogowa ze stosunkowo dużym udziałem nowych 
odcinków autostrady A2, dróg ekspresowych i krajowych;

•	 dość dobrze rozwinięta produkcja wyrobów ceramiki budowlanej, 
wyrobów wapienno-piaskowych i betonów komórkowych, przy znaczącej 
rezerwowej bazie zasobowej kopalin do produkcji tych wyrobów w 
przyszłości;

•	 interesująca baza zasobowa do rozwoju pozyskiwania i przetwarzania 
kredy piszącej, iłów do produkcji keramzytu i wapieni przemysłowych, 
przy ograniczonym do tej pory stopniu wykorzystania tej bazy.   



60

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

•	 wysoką zawartość frakcji piaskowej w większości udokumentowanych 
złóż kruszyw żwirowo-piaskowych;

•	 powolne wyczerpywanie się zasobów w eksploatowanych złożach wyka-
zujących najwyższą w województwie zawartość frakcji żwirowej, zwłasz-
cza w złożach położonych w rejonie miejscowości Rostki i Borowce w 
powiecie ostrołęckim;   

•	 krótką perspektywę prowadzenia działalności dużych zakładów dostar-
czających kruszywa klasyfikowane (żwiry, mieszanki), ocenianą średnio 
na 10-11 lat,

•	 niewystarczającą produkcję kruszyw klasyfikowanych, w szczególności 
żwirów, w stosunku do potrzeb wytwórców betonu i wyrobów betono-
wych działających głównie na terenie aglomeracji warszawskiej; wynika 
z tego potrzeba uzupełniania lokalnej produkcji dostawami z województw 
sąsiednich, głównie podlaskiego i warmińsko-mazurskiego (w ostatnich 
latach 3-5 mln t/r.); 

•	 brak udokumentowanych złóż kopalin przydatnych do produkcji kruszyw 
łamanych i związaną z tym konieczność dowozu praktycznie całości zu-
żywanych na terenie województwa kruszyw łamanych z innych regionów 
kraju (głównie z woj. świętokrzyskiego, dolnośląskiego i śląskiego);

•	 zły stan techniczny niektórych dróg krajowych i wojewódzkich (z wyjąt-
kiem niedawno ukończonych odcinków dróg ekspresowych i autostrad), 
co decyduje o niekorzystnych warunkach transportu samochodowego 
przy dużym jego natężeniu; dotyczy to szczególnie miejscowości nie po-
siadających obwodnic, np. Radom, Góra Kalwaria, Kołbiel; 

•	 znaczące obciążenie niektórych dróg wojewódzkich i lokalnych wywo-
zem kruszyw żwirowo-piaskowych, w szczególności w rejonie Ostrołęki 
i Ostrowi Mazowieckiej;  

•	 realizacja przewozów żwirów z zakładów w obrębie województwa wy-
łącznie transportem samochodowym, pomimo dość dobrze rozwiniętej 
infrastruktury kolejowej.
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5.  Zalecane działania strategiczne w zakresie 
pozyskiwania surowców skalnych w województwie 
mazowieckim

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

Eksploatacja złóż kruszyw naturalnych żwirowo-piaskowych w woje-
wództwie mazowieckim prowadzona jest najczęściej z lądu, a przypadku 
zawodnionych partii złóż również spod wody. Wyrobiska górnicze mają naj-
częściej charakter stokowo-wgłębny lub wgłębny.  Eksploatacja spod wody 
prowadzona jest w szczególności w kopalniach w rejonie Ostrołęki (tab. 4), 
gdzie używane są koparki pływające ssące (tzw. refulery) oraz koparki pływa-
jące chwytakowe KG 2,5. Do urabiania kopaliny z lądu wykorzystywane są 
najczęściej koparki jednonaczyniowe, koparko-ładowarki oraz ładowarki. 

Pozyskiwana kopalina w około 20 większych kopalniach województwa 
poddawana jest prostym procesom przeróbczym, takim jak klasyfikacja sito-
wa na mokro. W wielu dużych kopalniach czynne są stacjonarne zakłady prze-
róbcze. Dotyczy to zwłaszcza zakładów w powiecie ostrołęckim, ostrowskim, 
sokołowskim, makowskim, żuromińskim i przasnyskim. Z kolei w większości 
mniejszych kopalń działają mobilne węzły sortujące. W ponad 300 małych 
kopalniach piasku, piasku z domieszką żwirów lub pospółki nie prowadzi się 
żadnej przeróbki kopaliny. W nielicznych dużych kopalniach, głównie w rejo-
nie Rostki-Borowce, ciąg technologiczny jest uzupełniony o układ krusząco-
sortujący z poszerzeniem asortymentu produkcji o grysy z otoczaków i piasek 
łamany. Tym niemniej produkcja grysów z otoczaków w tym województwie 
wciąż jest niewielka i zapewne nie przekracza 50 tys. t/r.

Eksploatacja kopalin żwirowo-piaskowych w województwie mazowieckim 
tylko w niewielkim stopniu negatywnie oddziałuje na środowisko. Do głów-
nych czynników szkodliwych związanych z tą działalnością należy przede 
wszystkim hałas oraz zapylenie, związane nie tylko z produkcją, ale i wywo-
zem kruszyw. Wprowadzenie w nielicznych kopalniach dodatkowych ukła-
dów krusząco-sortujących niewątpliwie przyczyniło się do pewnego wzrostu 
hałasu. Odrębnym problemem pozostaje znacznych rozmiarów nielegalna, 
nie koncesjonowana eksploatacja kruszyw, szczególnie piasku.

5.2. Doskonalenie logistyki transportu surowców skalnych

Stan techniczny infrastruktury kolejowej w województwie mazowieckim, 
podobnie jak w innych regionach kraju, pogarsza się z uwagi na brak dosta-
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tecznych środków finansowych przeznaczanych na jej utrzymanie. W pełnej 
sprawności technicznej utrzymuje się tylko najważniejsze linie kolejowe. Na 
pozostałych liniach naprawy ogranicza się do zapewniających bezpieczeń-
stwo ruchu, a jego organizację dostosowuje się do warunków technicznych. 
Długość sieci linii kolejowych w województwie liczy 1 709 km, przy czym 
60% stanowią linie dwutorowe i więcej torowe, a 84% zelektryfikowane. Na 
100 km2 powierzchni województwa przypada 4,8 km linii kolejowych (śred-
nia krajowa – 6,5 km/100 km2). W latach 1999-2011 o 73 km zmniejszyła się 
długość eksploatowanych linii normalnotorowych. W najbliższym czasie PKP 
Polskie Linie Kolejowe zamierzają wyłączyć czasowo z eksploatacji niemal 
wszystkie linie kolejowe przebiegające przez Ostrołękę, w tym: nr 34 Ostro-
łęka – Małkinia, nr 35 Ostrołęka – Chorzele oraz nr 36 Ostrołęka – Żyźniewo, 
gdyż nie jest na nich prowadzony ruch pociągów. Niska jakość infrastruktury i 
wynikające stąd ograniczenia przepustowości stwarzają problemy jej funkcjo-
nowania, zarówno w obrębie węzła warszawskiego (niskie prędkości m.in. do 
Modlina, Tłuszcza, Otwocka), jak i na obszarze województwa, np. na liniach 
jednotorowych Otwock – Pilawa i Warka – Radom. 

Do transportu towarowego wykorzystywane są wszystkie istniejące linie 
kolejowe, jednak żadna z położonych na terenie województwa kopalń nie 
posiada własnej bocznicy kolejowej. W związku z tym realizowane prze-
wozy kruszyw żwirowo-piaskowych dotyczą wyłącznie żwirów i mieszanek 
sprowadzanych z województw ościennych, a przede wszystkim z podlaskie-
go linią nr 6, oraz z warmińsko-mazurskiego linią nr 9 (rys. 10). Pierwsza 
z wymienionych wchodzi w skład linii kolejowej E75 i I Paneuropejskiego 
Korytarza Transeuropejskiego. Korytarz ten tworzy wraz z innymi sieć kory-
tarzy TEN-T. Korytarz I przebiega z Polski do Finlandii, przecinając państwa 
bałtyckie Litwę, Łotwę i Estonię. Jest to linia magistralna, zelektryfikowana, 
dwutorowa, o dopuszczalnym nacisku 221 kN/oś. Prędkość maksymalna na 
odcinkach Warszawa Wileńska – Tłuszcz oraz Małkinia – granica wojewódz-
twa wynosi 100 km/h, natomiast na odcinku Tłuszcz – Małkinia 120 km/h. 
Linia kolejowa nr 9 jest częścią linii E65, należącą do VI paneuropejskiego 
korytarza transportowego, łączącego regiony nadbałtyckie z obszarami poło-
żonymi nad Morzem Adriatyckim i na Bałkanach. Ma ona długość 323,3 km, 
łącząc stację Warszawa Wschodnia ze stacją Gdańsk Główny, jest w całości 
zelektryfikowana. Na terenie województwa przebiega od Warszawy Wschod-
niej do Mławy. Obowiązuje na niej zasadniczo dopuszczalna prędkość 120 
km/h, jednak na wielu odcinkach istnieją ograniczenia prędkości jazdy pocią-
gów wynikające z geometrii trasy i stanu torowiska. Prowadzona od 2007 r. 
modernizacja, ma na celu dostosowanie linii na całym odcinku do prędkości 
160 km/h dla pociągów pasażerskich oraz 120 km/h dla pociągów towaro-
wych, przy nacisku 221 kN/oś. Jej zakończenie planowane jest na 2014 rok.
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Rys. 10. Mapa linii kolejowych oraz sieci dróg krajowych z lokalizacją największych 
zagospodarowanych i niezagospodarowanych złóż kruszyw żwirowo-piaskowych w 
woj. mazowieckim (GDDKiA/Warszawa, PKP PLK)

W przyszłości do transportu kruszyw mogą potencjalnie zostać wykorzy-
stane kolejowe linie (rys. 10):

•	 nr 34 w relacji Małkinia – Ostrów Mazowiecka – Ostrołęka, w pobliżu 
której położone są liczne kopalnie kruszyw naturalnych żwirowo-
piaskowych powiatu ostrowskiego i ostrołęckiego (zajmujących 
odpowiednio pierwsze i trzecie miejsce w województwie pod względem 
wielkości wydobycia kruszyw), a także duże złoża niezagospodarowane 
tych kruszyw; 

•	 nr 29 w relacji Tłuszcz – Ostrołęka, jako przedłużenie potencjalnej drogi 
transportu kolejowego kruszyw dostarczanych do Ostrołęki linią nr 34.

Poważnym zagrożeniem dla realizacji takich działań może być planowane 
przez PKP Polskie Linie Kolejowe czasowe wyłączenie z eksploatacji linii 
kolejowej nr 34 Ostrołęka – Małkinia.

Największe zasoby niezagospodarowanych złóż kruszyw żwirowo-pia-
skowych o stosunkowo dużym udziale frakcji żwirowej posiada powiat os-
trołęcki. Na południe od Ostrołęki położone są 3 złoża, tj. Rostki-Borowce 
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pole S o zasobach 31,9 mln t, Rostki-Borowce pole N II o zasobach 18,2 mln t 
oraz Stylągi o zasobach 12,3 mln t, łącznie 62,4 mln t. Złoża Rostki-Borowce 
pole S oraz Stylągi praktycznie graniczą z drogą wojewódzką nr 627, łącząca 
Ostrołękę z Ostrowią Mazowiecką, a złoże Rostki-Borowce pole N II oddalo-
ne jest od tej drogi o ok. 1,5 km. Transport kruszyw z tego złoża mógłby być 
częściowo realizowany drogą technologiczną kopalni Rostki-Borowce pole 
N IIA firmy Cemex. Alternatywnym, aczkolwiek dłuższym wariantem (ok. 
7 km) jest transport drogami lokalnymi w kierunku Troszyna, a następnie do 
drogi DW 627. W związku z tym, że droga wojewódzka DW 627 jest najbar-
dziej obciążona wywozem kruszyw w skali całego województwa, należy roz-
ważyć możliwość rozwoju transportu kolejowego. W odległości około 4 km 
od złóż przebiega linia nr 34, a ewentualna bocznica kolejowa mogłaby zostać 
poprowadzona od stacji Jarnuty. Mało prawdopodobna jest inna organizacja 
transportu kruszyw koleją; transportem samochodowym ok. 12 km do stacji 
kolejowej w Ostrołęce, z organizacją na tej stacji punktu załadunkowego. 

Największe niezagospodarowane złoże w całym województwie, tj. Rejon 
Dzierżązna w powiecie płockim (zasoby 63,9 mln t), położone jest bardzo ko-
rzystnie pod względem możliwości wywozu kopaliny. Złoże usytuowane jest 
w pobliżu dróg krajowych nr 60 i 62, którymi można transportować kruszywa 
w kierunku Płocka, Łodzi i Warszawy. Droga krajowa nr 62 przecina NW kra-
niec złoża, natomiast droga krajowa nr 60 oddalona jest od niego o ok. 1,5 km. 
Złoże jest także korzystnie zlokalizowane w stosunku do linii kolejowej nr 33, 
będąc oddalone o ok. 2 km od stacji Płock-Radziwie. Ponadto istnieje moż-
liwość spedycji kruszyw drogą śródlądową z wykorzystaniem drogi wodnej 
na Wiśle. Potencjalnym punktem załadunkowym jest port rzeczny w Płocku 
Radziwiu,  w odległości ok. 3,5 km od złoża.

Mniej korzystne możliwości dostaw kolejowych mają inne niezagospoda-
rowane duże złoża kruszyw w województwie. Znaczne oddalenie potencjal-
nych stacji załadunkowych (nawet o 10-17 km) wyklucza celowość budowy 
bocznicy kolejowej, a ewentualny transport koleją wiązałby się z koniecznoś-
cią ich dowozu do odległych stacji samochodami. Co więcej, dotyczy to złóż 
położonych zazwyczaj w odległości do 50 km od Warszawy, np. Dębinki w 
powiecie legionowskim, Janki-Sokołów w powiecie pruszkowskim, Jeżewice 
i Jeżewice II w powiecie piaseczyńskim, Zbiroża II w powiecie żyrardow-
skim, co tym bardziej wyklucza celowość takich działań.  

Pozostałe kopaliny wydobywane w województwie mają głównie znaczenie 
lokalne. Pozyskiwane są one w niewielkich ilościach i w związku z tym ich 
transport odbywa się wyłącznie samochodami (rys. 11). Perspektywy rozwoju 
wydobywania ze złóż niezagospodarowanych wapieni i margli  w powiecie 
radomskim wiązać można z ewentualnym uruchomieniem nowej cementow-
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ni, ale jako surowiec lokalny nie byłyby transportowane na większe odległo-
ści. Spośród pozostałych kopalin skalnych transport na większe odległości 
potencjalnie jest możliwy w przypadku iłów ogniotrwałych ze złoża Borko-
wice-Radestów oraz piasków formierskich ze złoża Zębiec (rys. 11). Złoża te 
usytuowane są niekorzystnie w stosunku do istniejących linii kolejowych.  
 

 

Rys. 11. Mapa linii kolejowych oraz sieci dróg krajowych z lokalizacją największych 
zagospodarowanych i niezagospodarowanych złóż pozostałych kopalin w woj. 
mazowieckim (GDDKiA/Warszawa, PKP PLK)

Deficytowe na rynku województwa kruszywa łamane dostarczane są głów-
nie z województwa świętokrzyskiego i dolnośląskiego. Głównymi punktami 
przeładunkowymi są stacje węzła warszawskiego, skąd kruszywa są trans-
portowane samochodami do miejsca przeznaczenia, tj. na plac budowy drogi, 
bądź do wytwórni betonu (rys. 12). Możliwości dostaw kruszyw łamanych 
transportem kolejowym dla potrzeb budowy odcinków dróg planowanych do 
realizacji do 2015 r., są bardzo korzystne dla wszystkich odcinków dróg, tj. 
A2, S2 i S8 (rys. 12). Dla odcinka drogi ekspresowej nr S2 od węzła Kono-
topa do węzła Lotnisko na terenie Warszawy, który zostanie wybudowany do 
2015 roku, potencjalne stacje wyładunkowe to Pruszków przy linii nr 1 oraz 
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Warszawa Okęcie przy linii nr 8. Budowane odcinki drogi ekspresowej S8 
od granicy województwa łódzkiego poprzez Radziejowice, Wolicę do węzła 
Salomea w Warszawie położone są w pobliżu linii nr 12 (potencjalne stacje 
wyładunkowe kruszyw w Mszczonowie i Tarczynie), nr 4 (stacje w Szeligach 
i Korytowie) oraz nr 1 (stacje Żyrardów, Grodzisk Mazowiecki, Pruszków i 
Warszawa Włochy). W przypadku odcinka Marki-Radzymin transport kru-
szyw łamanych jest możliwy linią nr 6 do stacji wyładunkowej w Zielonce.  

W przypadku inwestycji drogowych, których realizacja planowana jest po 
2015 roku, znaczne możliwości dowozu kruszyw łamanych transportem ko-
lejowym istnieją przede wszystkim dla kolejnych odcinków autostrady A2, 
drogi ekspresowej S7, S8, S17 i S19.

Rys. 12. Mapa planowanych inwestycji drogowych w zakresie dróg krajowych na tle 
linii kolejowych w woj. mazowieckim (GDDKiA/Warszawa, PKP PLK)

Budowa autostrady A2 od węzła Lubelska w Warszawie do granicy woje-
wództwa (z pominięciem zbudowanego odcinka Obwodnica Mińska Mazo-
wieckiego) może być zaopatrywana w kruszywa łamane linią nr 2 ze stacjami 
wyładunkowymi położonymi w obrębie Warszawskiego Węzła Kolejowego 
oraz stacji Sulejówek Miłosna, Mińsk Mazowiecki, Mrozy, Siedlce Wschod-
nie i Dziewule. Alternatywnym rozwiązaniem są dostawy linią nr 8 do stacji 
kolejowej w Piasecznie, w szczególności jeśli miałoby to dotyczyć kruszyw 
łamanych pochodzących z rejonu świętokrzyskiego. 
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W przypadku drogi ekspresowej S7 najkorzystniejsze warunki transportu 
kruszyw istnieją na odcinkach położonych na południe od Warszawy (War-
szawa – Grójec i Radom – Skarżysko – Kamienna), w pobliżu linii nr 8 (stacje 
wyładunkowe w Piasecznie, Czachówku Południowym, Bartodziejach, Rado-
miu Wschodnim, Radomiu Krychnowicach, Rożkach, Jastrzębiu i Szydłow-
cu), nr 12 (potencjalna stacja wyładunkowa w Tarczynie), nr 1 (potencjalna 
stacja wyładunkowa dla kruszyw z rejonu dolnośląskiego w Pruszkowie) oraz 
nr 22 (stacja w Wolanowie). W przypadku odcinków drogi S7 położonych na 
północ od Warszawy linie kolejowe są znacznie oddalone od projektowanego 
przebiegu drogi. Potencjalne stacje wyładowcze to Warszawa Wschodnia, Le-
gionowo, Nowy Dwór Mazowiecki, Modlin, Konopki i Mława przy linii nr 9 
oraz Płońsk i Raciąż przy linii nr 27. 

Kruszywa łamane na potrzeby planowanej po 2015 roku przebudowy drogi 
krajowej nr S8 na odcinku Wyszków – granica województwa (z wyłączeniem 
zrealizowanej Obwodnicy Ostrowi Mazowieckiej) mogą być transportowane 
linią nr 29 do stacji Mostówka, Wyszków, Przetycz, Pasieki, linią 6 do stacji 
w Tłuszczu, Łochowie i Małkini, a także dalej linią nr 34 do Ostrowi Mazo-
wieckiej.

Droga ekspresowa nr S17 jest położona korzystnie w stosunku do istnie-
jących linii kolejowych, a transport kruszyw jest możliwy linią nr 7 do stacji 
Życzyn, Sobolew, Łaskarzew, Ruda Talubska, Garwolin, Pilawa, Zabieżki, 
Celestynów, Otwock i Warszawa Falenica. W przypadku drogi ekspresowej nr 
S19 w granicach województwa mazowieckiego możliwe są dostawy kruszyw 
linią nr 31 do stacji Niemojki oraz Platerów. 

Nieco gorsza sytuacja z zaopatrzeniem w kruszywa łamane, związana z 
dość dużym oddaleniem od siebie potencjalnych stacji kolejowych, będzie 
miała miejsce w przypadku budowy drogi nr S12, gdzie dostawy kruszyw 
będą możliwe linią nr 22 (stacje Przysucha, Wolanów i Radom Krychnowice) 
i nr 26 (stacje Radom, Radom Wschodni, Jedlina – Letnisko, Pionki, Żytko-
wice i Garbatka Letnisko). Podobna sytuacja występuje w przypadku budowy 
drogi krajowej DK10, gdzie transport kruszyw możliwy jest linią nr 27 do 
stacji kolejowych w Płońsku, Raciążu i Sierpcu. Ponadto dostawy kruszyw z 
Dolnego Śląska do Sierpca jest możliwy linią nr 33.

5.3. Zapewnienie ochrony ważnych złóż niezagospodarowanych 
i obszarów perspektywicznych

Przeprowadzona waloryzacja złóż kopalin skalnych wskazała na koniecz-
ność objęcia wysoką lub najwyższą ochroną 36 spośród 793 niezagospodaro-
wanych złóż. Najwyższą ochronę należy zapewnić 3  złożom wapieni i margli 
dla przemysłu cementowego zlokalizowanym w powiecie radomskim oraz 
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złożu iłów ogniotrwałych Borkowice-Radestów w powiecie przysuskim. Po-
zostałe 32 złoża na podstawie kryteriów złożowo-surowcowych zaklasyfiko-
wane zostały to kategorii wysokiej. Wśród nich największy odsetek stanowiły 
złoża kruszyw naturalnych żwirowo-piaskowych oraz piasków kwarcowych 
(do produkcji cegły wapienno-piaskowej i betonów komórkowych) – łącznie 
23 złoża. 

Wyniki waloryzacji stanowią podstawę do ochrony złóż najbardziej war-
tościowych, 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 757. 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 mazowieckiego oraz poszczególnych gmin, w obrębie których 
złoża zostały udokumentowane. W przypadku złóż z najwyższą ochroną, a 
więc złóż o znaczeniu ponadregionalnym (krajowym) należy zadbać o to, aby 
w stosunku do nich znalazły się odpowiednie zapisy również w dokumentach 
planistycznych na szczeblu państwowym, a organem decyzyjnym powinien 
być Minister Środowiska. W chwili obecnej Koncepcja Przestrzennego Za-
gospodarowania Kraju (do 2030 roku) kładzie szczególny nacisk na ochronę 
złóż surowców energetycznych. Niemniej jednak widnieją wyraźne zapisy o 
konieczności wskazania obszarów występowania złóż strategicznych również 
innych kopalin oraz o konieczności zdefiniowania rodzaju działań możliwych 
do prowadzenia na tych obszarach jeszcze przed rozpoczęciem eksploatacji. 

Zgodnie z wynikiem waloryzacji za najcenniejsze w województwie uznać 
należy złoża wapieni i margli dla przemysłu cementowego, które powinny 
mieć znaczenie ponadregionalne. Jednak pomimo najlepszych parametrów 
surowcowych i stosunkowo nieznacznych ograniczeń środowiskowych i pla-
nistycznych, znaczna odległość od potencjalnych odbiorców powoduje obni-
żenie wartości tychże złóż. 

Za szczególnie cenne w regionie uznać natomiast należy złoża kruszyw 
naturalnych żwirowo-piaskowych, w których jednak punkt piaskowy jest do-
syć wysoki;  w przedziale od 53,2% (złoże Rostki-Borowce pole N II) do 
nawet 89,1% (złoże Wieliszew). Zlokalizowane są one głównie w centralnej 
i północnej części województwa. Zaklasyfikowanie większości z ich (złoża 
Zbiroża II, Dębinki, Maciejowice, Jeżewice II, Rejon Dzierżązna, Wieli-
szew czy Janki-Sokołów) do wysokich lub najwyższych kategorii w obrębie 
poszczególnych kryteriów waloryzacji stawia je w czołówce złóż z tej gru-
py kopalin, którym konieczne jest zapewnienie należnej ochrony. Podobne 
uwagi dotyczą waloryzowanych złóż kopalin ilastych ceramiki budowlanej 
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(Mariampol, Niskie Wielkie), piasków kwarcowych do produkcji betonów 
komórkowych (Przygody, Raciąż) i cegły wapienno-piaskowej (Augustowo, 
Choszczówka) czy nawet złoża piaskowców budowlanych (Góra Skłobska). 
Pozostałe złoża ze względu na wysokie ograniczenia związane głównie z ko-
niecznością ochrony środowiska naturalnego, w mniejszym stopniu z uwarun-
kowaniami górniczymi i planistycznymi, pozostają w chwili obecnej mniej 
atrakcyjne. Wśród nich należy jednak zwrócić szczególna uwagę na złoże pia-
sków i żwirów Wieliszew będące drugim pod względem zasobności złożem 
w województwie mazowieckim. Ograniczenia jego wykorzystania związane 
są przede wszystkim z położeniem w strefie ochrony pośredniej ujęcia wód 
podziemnych w miejscowości Wieliszew. Dodatkowo znajduje się ono w gra-
nicach Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, a jego powierzch-
nię w 15% porastają lasy. Charakter tych ograniczeń nie wyklucza jednak w 
zupełności możliwości podjęcia eksploatacji kopaliny. 

Polityka przestrzenna województwa realizowana jest poprzez „Plan Zago-
spodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego” wprowadzony 
uchwałą z dnia 4 czerwca 2004. Jest to, obok uchwalonej w styczniu 2001 
roku „Strategii rozwoju województwa mazowieckiego” drugi podstawowy 
dokument wyznaczający cele i kierunki rozwoju regionu w układzie prze-
strzennym. W planie brak jest jednak szczegółowych danych na temat wiel-
kości i jakości bazy zasobowej (wraz ze wskazaniem na złoża najcenniejsze 
dla regionu), a zawarte w nim informacje są bardzo ogólne i opierają się na 
Bilansie zasobów z 2001 roku. W dokumencie wyraźnie podkreślone jest, że 
województwo nie jest zasobne w kopaliny. Znacznie więcej informacji pozy-
skać natomiast można z opracowania ekofizjograficznego sporządzonego do 
planu zagospodarowania przestrzennego województwa. Ten dokument jednak 
powstał dopiero w 2011 roku. W celu zapewnienia kompleksowej ochrony 
najcenniejszych złóż w województwie konieczna jest zatem aktualizacja pla-
nu zagospodarowania przestrzennego. Co więcej, należy w nim jednoznacznie 
wskazać, że na obszarach tych złóż głównym (a w przypadku złóż przezna-
czonych do objęcia najwyższą ochroną – jedynym) kierunkiem wykorzystania 
terenu powinna być eksploatacja kopalin.  

Weryfikacji wymagają również studia uwarunkowań i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego niektórych gmin, w granicach których udokumen-
towano najbardziej wartościowe złoża. Wymienić tu należy gminy Wieliszew 
(złoże Wieliszew), Nowy Duninów (złoże Rejon Dzierżązna), Serock (złoże 
Dębinki) czy gminę Jabłonna, w której to zlokalizowane jest największe w 
województwie niezagospodarowane złoże piasków kwarcowych do produkcji 
cegły wapienno-piaskowej (Choszczówka) czy gmina Wyszków ze złożem 
Mostówka. Według aktualnych zapisów gminy te za główny priorytet uznają 
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konieczność ochrony środowiska przyrodniczego, ewentualnie dopuszczają 
budowę obiektów innych niż związanych z eksploatacją kopalin (np. tury-
stycznych i wypoczynkowych) lub też w ogóle nie uwzględniają istnienia 
tych złóż w planowaniu rozwoju przestrzennego rejonu. Podobna sytuacja ma 
miejsce w gminie Brwinów, gdzie zlokalizowane jest najzasobniejsze w re-
gionie złoże kopalin ilastych ceramiki budowlanej Domaniew. 

Część dokumentów planistycznych znajduje się w opracowaniu lub aktua-
lizacji (np. w gminie Iłża, w której to zlokalizowane jest złoże Iłża-Krzyżano-
wice czy gminie Strzegowo złoże Augustowo). Inne natomiast nadal nie po-
siadają studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
(np. gmina Troszyn, w której częściowo zlokalizowane są złoża Rostki-Bo-
rowce pole N II i Rostki-Borowce pole S) co jednocześnie uniemożliwia pod-
jęcie podstawowych działań mających na celu zapewnienie należytej ochrony 
złóż najbardziej wartościowych. 

Podsumowanie

Województwo mazowieckie cechuje się dużą bazą zasobową i produkcyjną 
kruszyw naturalnych żwirowo-piaskowych, jednak przy ograniczonym udzia-
le zakładów produkujących żwiry do betonów. Także w przyszłości, przy wy-
czerpywaniu się zasobów złóż zagospodarowanych, produkcja w większym 
wymiarze, żwirów może być rozwijana niemal wyłącznie z kilku dużych złóż 
w rejonie Rostki-Borowce w powiecie ostrołęckim. Wobec wysokiego zapo-
trzebowania województwa na kruszywa żwirowo-piaskowe oraz łamane, w 
przypadku tych surowców notowany jest trwały deficyt województwa uzu-
pełniany znacznymi dostawami z innych województw. Tylko w przypadku 
realizacji dalszych odcinków autostrad i dróg ekspresowych lokalne zapotrze-
bowanie piaski na podbudowy i nasypy drogowe będzie zaspokajane dosta-
wami ze źródeł lokalnych. Dość istotna w obrębie województwa jest także 
podaż niektórych innych surowców skalnych, jak: surowce ilaste ceramiki 
budowlanej, piaski kwarcowe do produkcji wyrobów wapienno-piaskowych i 
betonów komórkowych, surowce ilaste do produkcji kruszywa lekkiego, pia-
skowce bloczne. Marginalne obecnie wydobycie wapieni przemysłowych w 
powiecie radomskim może w przyszłości wzrosnąć wielokrotnie w przypadku 
budowy w tym rejonie nowej cementowni. 

Województwo zajmuje siódme miejsce w kraju pod względem wielkości 
udokumentowanej bazy zasobowej kruszyw naturalnych żwirowo-piasko-
wych. Na jego obszarze rozpoznanych jest około 1 100 złóż, w większości 
piasków i piasków z domieszką żwiru, o łącznych zasobach ok. 1 080 mln t. 
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Zasoby poszczególnych złóż są na ogół niewielkie i nie przekraczają kilkuset 
tys. t. Największa ich koncentracja obserwowana jest w powiatach: legionow-
skim, ostrołęckim, płockim, grójeckim i radomskim. W złożach zagospoda-
rowanych udokumentowanych jest obecnie około 285 mln t tych kruszyw, ale 
ich przeciętna statyczna wystarczalność przy obecnym poziomie wydobycia 
oceniana jest na zaledwie około 14 lat. Spośród powiatów, gdzie prowadzona 
jest produkcja żwirów, wystarczalność zasobów w złożach eksploatowanych 
nie przekracza 10 lat w powiatach ostrowskim, sokołowskim, makowskim i 
żyrardowskim, a tylko w powiecie ostrołęckim jest nieco wyższa, a w powia-
tach żuromińskim i przasnyskim - wyraźnie wyższa. Około 60 mln t kruszyw 
w złożach zagospodarowanych udokumentowane jest w powiecie ostrołęckim, 
a w przedziale między 10 a 22 mln t (łącznie ok. 150 mln t) w powiatach: gró-
jeckim, przasnyskim, ciechanowskim, przysuskim, żyrardowskim, pułtuskim, 
ostrowskim, mińskim, żuromińskim i płońskim.

Województwo zajmuje pierwsze miejsce w kraju pod względem wielko-
ści wydobycia kruszyw naturalnych żwirowo-piaskowych. Zdecydowaną 
większość pozyskiwanej kopaliny stanowią jednak piaski, wykorzystywane 
głównie na potrzeby budownictwa drogowego (na podbudowy dróg i budo-
wę nasypów drogowych). Z kolei żwiry wydobywane są w znacznie mniej-
szych ilościach, zdecydowanie niewystarczających dla zaspokojenia potrzeb 
dużych wytwórni betonu działających na rynku warszawskim, stąd też istnie-
je konieczność ich dowozu z województw sąsiednich. Wydobycie piasków i 
żwirów w województwie mazowieckim zbliżyło się w 2010 r. do około 20,6 
mln t, co stanowiło 12,6% łącznego krajowego wydobycia tych kopalin. Naj-
większym dostawcą kruszyw piaszczysto-żwirowych był powiat ostrołęcki 
(1,4-3,5 mln t/r), a znaczącymi (1-2 mln t/r) powiaty: żyrardowski, ostrowski, 
pułtuski, miński, płoński, sokołowski i płocki. Wraz z powiatem ostrołęckim 
pochodziło z nich w ostatnich latach łącznie nawet do 70% pozyskiwanych w 
województwie tych kruszyw.

Większość spośród około 400 czynnych kopalń kruszyw żwirowo-piasko-
wych dostarcza wyłącznie piaski i pospółki, zaspokajając potrzeby rynku lo-
kalnego w obrębie danego powiatu, rzadziej powiatów sąsiednich (np. kruszy-
wo z kopalń powiatu przysuskiego kierowane na rynek radomski). Wielkość 
łącznej produkcji kruszyw naturalnych żwirowo-piaskowych w wojewódz-
twie wraz z piaskami utrzymuje się w ostatnich latach na poziomie 10-20 mln 
t/r, z czego tylko 3-5 mln t/r stanowi szacunkowa produkcja łączna żwirów, 
mieszanek oraz pospółek. Jednocześnie województwo jest największym w 
skali kraju konsumentem kruszyw żwirowo-piaskowych. Ocenia się, że na 
jego obszarze do produkcji betonu towarowego zużywa się obecnie 7-9 mln 
t/r kruszyw żwirowo-piaskowych klasyfikowanych (nie licząc piasku), stąd 
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notowany jest ich trwały deficyt w stosunku do wielkości ich zapotrzebowa-
nia w większości powiatów województwa, a w szczególności w aglomera-
cji warszawskiej. W ostatnim czasie wielkość dostaw żwirów do odbiorców 
z województwa mazowieckiego przekroczyła 4 mln t/r. Przeważająca część 
sprowadzanych kruszyw pochodziła z zakładów produkcyjnych położonych 
w województwie podlaskim (2,8-3,6 mln t/r.), a reszta od dostawców z woje-
wództwa warmińsko-mazurskiego (0,8-1,7 mln t/r). 

Długość dróg krajowych w województwie wynosi ogółem 2 251,9 km, w 
tym 65,6 km autostrady A2 oraz 133,8 km dróg ekspresowych. Łączna dłu-
gość 125 odcinków dróg wojewódzkich to 2 820 km, a dróg powiatowych 15 
105 km, w tym o nawierzchni twardej 13 682 km. Drogi gminne mają dłu-
gość 32 705 km, w tym o nawierzchni twardej 15 551 km. Osobną kategorię 
stanowi miasto stołeczne Warszawa. Sieć drogowa Warszawy ma długość 2 
837 km, w tym 2 511 km dróg publicznych oraz 326 km dróg wewnętrznych. 
Gęstość sieci drogowej o nawierzchni twardej w 2011 roku wynosiła w wo-
jewództwie 97,2 km/100 km² i przekraczała średnią krajową – 85,7 km/100 
km². W ostatnich latach sukcesywnie poprawia się stan nawierzchni dróg kra-
jowych; ok. 52% ogólnej ich długości wykazuje stan dobry (średnio w kraju 
55%). Stan techniczny sieci dróg wojewódzkich nie jest zadowalający. Po-
nad połowa z nich jest zbyt wąska i ma zbyt słabą konstrukcję, aby sprostać 
wymaganiom współczesnego transportu kołowego. Długość linii kolejowych 
na obszarze województwa wynosi obecnie łącznie 1 683 km, w tym dwu- i 
więcej torowych 1 016 km, a zelektryfikowanych 1 412 km. Na 100 km2 po-
wierzchni województwa przypada 4,7 km linii, co sytuuje to województwo na 
czternastym miejscu w kraju.

Z uwagi na to, że żadna z kopalń kruszyw żwirowo-piaskowych w woje-
wództwie nie jest wyposażona w bocznicę kolejową, cały wywóz kruszyw 
żwirowo-piaskowych odbywa się transportem samochodowym. Ocenia się, 
że w ostatnich latach łączne przewozy żwirów z największych kopalń w wo-
jewództwie na rynek aglomeracji warszawskiej kształtowały się na poziomie 
2,5-4,5 mln t/r. Około 40-50% dostaw pochodziło z kopalń położonych w 
powiecie ostrołęckim, po 10-15% z kopalń z powiatów sokołowskiego i ostro-
wskiego, do 10% z powiatów: żyrardowskiego, makowskiego oraz częściowo 
żuromińskiego i przasnyskiego. Przekładało się to na największe obciążenie 
ich transportem drogi krajowej DK 8 Ostrów Mazowiecka – Warszawa oraz 
drogi wojewódzkiej DW 627 na odcinku Ostrołęka – Ostrów Mazowiecka. 
Drogami tymi transportowane są kruszywa z powiatu ostrołęckiego (z ko-
palń Rostki-Borowce) i powiatu ostrowskiego (z kopalń Jelonki, Przyboro-
wie i Wąsewo). Infrastruktura drogowa województwa obciążona jest nie tylko 
przewozami kruszyw żwirowo-piaskowych w obrębie samego województwa, 
ale również transportem żwirów z województwa podlaskiego - drogą krajową 
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DK8 z rejonu Sokółki oraz Suwałk oraz drogą krajową DK61 z rejonu Suwałk 
i Grajewa, oraz z województwa warmińsko-mazurskiego;  przede wszystkim 
drogą krajową DK7/S7, a także drogą krajową DK8 (z powiatu ełckiego). 

Odrębną sprawą jest transport kruszyw łamanych w obrębie województwa 
mazowieckiego. Zużycie kruszyw łamanych województwa systematycznie 
rosło i w latach 2009-2010 przekroczyło 12 mln t/r. Wobec braku udokumen-
towanych złóż kopalin do ich produkcji całość zużywanych kruszyw natu-
ralnych łamanych dostarczana jest głównie z województwa świętokrzyskie-
go, dolnośląskiego, śląskiego, a także z Ukrainy (w niewielkich ilościach). 
Dostawy z województwa świętokrzyskiego, sięgające nawet 8 mln t/r, rea-
lizowane są niemal wyłącznie transportem samochodowym, głównie drogą 
krajową DK7/S7; z  kolei wyraźnie mniejsze są dostawy kruszyw łamanych z 
województwa dolnośląskiego, śląskiego, sporadycznie opolskiego i małopol-
skiego, głównie transportem kolejowym (łącznie do 6 mln t/r). 

Wielkość zasobów udokumentowanych w około 600 niezagospodarowa-
nych złożach kruszyw naturalnych piaskowo-żwirowych przekracza 790 mln 
t i jest niemal trzykrotnie większa od wielkości zasobów złóż eksploatowa-
nych. Występowanie tych złóż jest jednak bardzo rozproszone, a ich zasoby z 
reguły małe. Tylko w przypadku 26 złóż tej grupy zasoby bilansowe przekra-
czają 5 mln t. Ponad połowa zasobów niezagospodarowanych złóż piasków 
i żwirów przypada na powiaty: legionowski, płocki, ostrołęcki i radomski. 
Największe rezerwowe złoża to: Skierdy (piaski) w powiecie legionowskim, 
Rejon Dzierżązna w powiecie płockim oraz Rostki-Borowce pole S i Rostki-
Borowce pole N II w powiecie ostrołęckim. Przedmiotem waloryzacji objęto 
11 nie eksploatowanych złóż piasków i żwirów. Najwyżej w rankingu ocenio-
no złoża: Dębinki i Wieliszew w powiecie legionowskim, Maciejowice w po-
wiecie siedleckim i Zbiroża II w powiecie żyrardowskim. Wysoko oceniono 
złoża: Rejon Dzierżązna, Jeżewice II oraz Janki Sokołów. Niższą kategorię w 
waloryzacji środowiskowej uzyskały występujące na obszarze leśnym lub w 
obrębie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych złoża Rostki-Borowce pole 
S, Stylągi, Rostki-Borowce pole N II i Jeżewice. Zasoby prognostyczne kru-
szyw żwirowo-piaskowych w województwie ocenia się na niemal 550 mln t 
w ponad 110 obszarach prognostycznych w powiatach: ostrołęckim, przasny-
skim, ostrowskim, makowskim, sokołowskim, węgrowskim, łosickim, siedle-
ckim, mińskim, wołomińskim, pułtuski, legionowskim, nowodworskim, płoń-
skim, warszawskim zachodnim, grodziskim, pruszkowskim, grójeckim, bia-
łobrzeskim, przysuskim, radomskim, szydłowieckim oraz lipskim. Potencjał 
zasobowy tych kruszyw został zatem w województwie rozpoznany w stopniu 
umiarkowanym, choć wśród obszarów prognostycznych tylko nieliczne mogą 
zawierać kopalinę o wyższym udziale żwirów. 
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Prognozowane zużycie kruszyw żwirowo-piaskowych w województwie 
mazowieckim w scenariuszu dynamicznego rozwoju po ograniczeniu do nie-
spełna 8 mln t/r, od 2015 r. osiągnie 8,5 mln t/r, a w 2020 r. ok. 9,0 mln t/r. 
W scenariuszu umiarkowanego rozwoju będzie ono niższe o 0,5-0,6 mln t/r, 
osiągając odpowiednio 7,9 i 8,4 mln t. W scenariuszu spowolnienia gospodar-
czego ograniczenie zużycia będzie wyraźnie głębsze, i miałoby ono wynieść 
ok. 7,4 mln t w 2015 r. oraz 7,8 mln t w 2020 r. W każdym z rozpatrywanych 
scenariuszy potencjał produkcyjny województwa będzie zdecydowanie niż-
szy niż prognozowane wewnętrzne zużycia kruszyw naturalnych żwirowo-
piaskowych. W związku z tym województwo to pozostanie w najbliższych 
latach bardzo istotnym (praktycznie największym w Polsce) odbiorcą tych 
kruszyw, a udział kruszyw sprowadzanych z innych województw może osiąg-
nąć nawet 70% potrzeb w 2015 r. i aż 80% w 2020 r. Dominującym dostaw-
cą pozostanie zapewne województwo podlaskie (obecnie zaspokaja 40-50% 
potrzeb województwa mazowieckiego, do 2020 r. udział ten może wzrosnąć 
do 50%), a drugim ważnym dostawcą województwo warmińsko-mazurskie 
(obecnie do 20%, do 2020 r. nawet do 30%). Zmiana sposobu transportu żwi-
rów z obecnie czynnych kopalń w obrębie województwa z samochodowe-
go na kolejowy jest mało prawdopodobna wobec istniejących uwarunkowań 
infrastrukturalnych oraz ekonomicznych (kosztowych). Natomiast pewnemu 
zwiększeniu może ulec udział transportu kolejowego w dostawach żwirów z 
województwa podlaskiego. 

Największą bazę zasobową i zarazem dalszą perspektywę prowadzenia 
wydobycia i produkcji posiadają:  Cemex Polska w zakładach Rostki i Bo-
rowce, Lafarge Kruszywa w zakładzie Rudno i Agro-Krusz w zakładzie Rost-
ki-Borowce Stylągi. Żywotność tych zakładów wyniesie zapewne co najmniej 
10 lat. Zakładami o żywotności przekraczającej 5 lat są jeszcze zakłady: Ruda 
firmy Piaskarz, Gościszka i Morawy Olsztyńskich KSM oraz Rostki-Borowce 
p. N I. W ciągu najbliższych kilku lat ulegną natomiast wyczerpaniu zasoby 
złóż obecnie eksploatowanych przez ZPK Rupińscy (Przyborowie, Kutyski), 
Budokrusz (Wręcza), Sitno (Cemex). 

Znacznym potencjałem zasobowym wśród złóż rezerwowych dysponują 
przede wszystkim powiaty: legionowski, płocki, ostrołęcki i radomski. Tylko 
jednak w przypadku powiatu ostrołęckiego, a dokładnie w rejonie miejscowo-
ści Rostki i Borowce, są to złoża o znaczącej zawartości frakcji żwirowej (na-
wet do 40-50%), z łącznymi zasobami bilansowymi około 62 mln t. W innych 
wymienionych powiatach udokumentowane są wyłącznie złoża piasku, z za-
zwyczaj tylko kilkuprocentowym udziałem żwiru. Przy przyszłej eksploatacji 
ww. złóż w powiecie ostrołęckim nadal należy liczyć się z wywozem produ-
kowanym żwirów transportem samochodowym, z uwagi, że ich odległość od 
Warszawy nie przekracza 130 km. 
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Poziom zużycia kruszyw łamanych w województwie mazowieckim w 
ostatnich latach wzrósł do ok. 12 mln t/r. (w 2011 r. prawdopodobnie nawet 
ponad 13,5 mln t). W związku z brakiem udokumentowanych złóż kopalin 
zwięzłych na terenie województwa wytwarzane są tylko marginalne ilości 
grysów z otoczaków w kopalniach kruszyw żwirowo-piaskowych. Zużycie 
kruszyw naturalnych łamanych w województwie, nawet w scenariuszu  dyna-
micznego rozwoju ulegnie do 2015 r. ograniczeniu do ok. 6,5 mln t/r., aby w 
kolejnych pięciu latach ponownie wzrosnąć do ok. 11,5 mln t/r. Zdecydowana 
większość zużywanych kruszyw (55-75%) przypadać miałoby na budowni-
ctwo drogowe, 10-15% na budownictwo kolejowe, 20-30% na produkcję be-
tonu towarowego. W scenariuszu umiarkowanego rozwoju zużycie kruszyw 
łamanych w roku 2015 miałoby wynieść ok. 4,9 mln t, a w 2020 roku około 
7,6 mln ton, natomiast w scenariuszu spowolnienia gospodarczego - odpo-
wiednio 3,2 mln t i 4,9 mln t. 

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 kruszywa łamane ze źródeł lokalnych i w konsekwencji konieczny będą 
dostawy większości kruszyw łamanych z innych regionów. Głównymi do-
stawcami tych kruszyw pozostaną nadal województwa dolnośląskie, święto-
krzyskie, w mniejszym stopniu śląskie, lecz możliwy jest także wzrost udziału 
w zużyciu kruszyw importowanych, zwłaszcza z Ukrainy. Kruszywa z woje-
wództwa dolnośląskiego, i w mniejszym stopniu, śląskiego dostarczane będą 
głównie transportem kolejowym, a świętokrzyskiego samochodowym.  

Poza złożami piasków i żwirów, w województwie udokumentowano złoża: 
wapieni przemysłowych (9 złóż, w tym 2 zagospodarowane, zasoby ponad 
1500 mln t), piaskowców budowlanych (40 złóż, w tym 25 zagospodarowa-
nych, zasoby niemal 90 mln t), kopalin ilastych ceramiki budowlanej (niemal 
150 złóż, w tym 33 zagospodarowane, zasoby ponad 93 mln m3), piasków 
kwarcowych do produkcji betonów komórkowych i wyrobów wapienno-pia-
skowych (23 złoża, w tym 7 zagospodarowanych, zasoby ponad 48 mln m3), 
kredy piszącej (17 złóż, w tym 6 zagospodarowanych, zasoby ponad 33 mln 
t), kopalin ilastych do produkcji kruszywa lekkiego (5 złóż, w tym jedno za-
gospodarowane, zasoby ponad 16 mln m3), iłów ceramicznych ogniotrwałych 
i kamionkowych (4 złoża niezagospodarowane, zasoby niemal 8 mln t) oraz 
pojedyncze złoża kredy jeziornej, piasków formierskich i iłów do produkcji 
cementu. Obecnie w województwie czynnych jest ponad 20 małych kopalń 
piaskowca budowlanego w rejonie Szydłowca, dwie kopalnie wapienia prze-
mysłowego w rejonie Wierzbicy i Iłży na południe od Radomia, ponad 20 ko-
palń iłów ceramiki budowlanej (w tym 2 największe: Tadeuszów-Rudzienko 
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w powiecie mińskim i Plecewice w powiecie sochaczewskim), jedna kopalnia 
iłów do produkcji kruszywa lekkiego (Budy Mszczonowskie w powiecie ży-
rardowskim), kopalnia piasków kwarcowych do produkcji betonów komór-
kowych Wola Suchożebrska, 4 kopalnie piasków kwarcowych do produkcji 
cegły wapienno-piaskowej (w tym 2 duże: Lesiów-Wincentów i Wieliszew I), 
oraz 4 kopalnie kredy piszącej w rejonie Kornicy w powiecie łosickim. 

W województwie mazowieckim waloryzacji poddanych zostało 25 nieza-
gospodarowanych złóż kopalin skalnych innych niż kruszywa naturalne żwi-
rowo-piaskowe. Wśród nich znalazły się 4 złoża, które objąć należy najwyższą 
ochroną: 3 złoża wapieni i margli dla przemysłu cementowego zlokalizowane 
w powiecie radomskim (Iłża-Krzyżanowice, Strzałków, Kolonia Wierzbica 
- Pole B), oraz złoże iłów ogniotrwałych Borkowice-Radestów w powiecie 
przysuskim. Złoża te, mimo najlepszych w województwie walorów złożowo-
surowcowych (kategoria N), zaliczane są tylko do kategorii zadowalającej 
(Z) w zakresie walorów górniczych, głównie z  uwagi na znaczną miąższość 
nadkładu oraz skomplikowane warunki wodne. Spośród 16 niezagospodaro-
wanych złóż piasków kwarcowych do produkcji cegły wapienno-piaskowej i 
betonów komórkowych, przedmiotem waloryzacji stało się 12 złóż. Wszyst-
kie charakteryzują się najwyższą oceną górniczych warunków eksploatacji i 
możliwości transportu surowca do potencjalnych odbiorców oraz najwyższą 
dostępnością z uwagi na ograniczenia planistyczne. Za zasadniczy czynnik 
ograniczający w znacznym stopniu możliwość bezkonfliktowego zagospo-
darowania tych złóż uznać należy konieczność ochrony cennych elementów 
środowiska naturalnego. Stąd w tej kategorii jedynie złoże Przygody zaliczo-
no do najwyższej klasy dostępności. Pozostałe złoża piasków kwarcowych 
zaklasyfikowano do kategorii wysokiej (2 złoża), a nawet zabraniającej (9 
złóż). Główne czynniki to pokrycie obszaru złóż lasami, położenie w grani-
cach obszaru chronionego krajobrazu lub obszaru Natura 2000. 

Spośród 115 nie eksploatowanych złóż kopalin ilastych ceramiki budow-
lanej w województwie mazowieckim waloryzacji poddano jedynie cztery 
złoża. Dwa złoża:  Niskie Wielkie II i Mariampol otrzymały wysoką ocenę, 
2 pozostałe Budy Stare i Domaniew wyraźnie niższą, głównie ze względów 
środowiskowych. 

Spośród 15 nieeksploatowanych złóż piaskowców budowlanych walo-
ryzacji poddano dwa złoża, w tym największe złoże Góra Skłobska, które 
uzyskało wysoką ocenę surowcową, górniczą i środowiskową oraz najwyższą 
planistyczną. Nieco niższe oceny otrzymało złoże Śmiłów, głównie w ocenie 
górniczej. Przedmiotem waloryzacji były tez pojedyncze złoża iłów ceramicz-
nych kamionkowych (Zawada) oraz piasków formierskich (Zębiec). 
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Wnioski

•	 Województwo mazowieckie jest ważnym producentem kruszyw żwiro-
wo-piaskowych, jednak przy ograniczonym udziale zakładów produkują-
cych żwiry do betonów. Istotna w obrębie województwa jest także podaż 
niektórych innych surowców skalnych, takich jak: surowce ilaste cerami-
ki budowlanej, piaski kwarcowe do produkcji wyrobów wapienno-pia-
skowych i betonów komórkowych, surowce ilaste do produkcji kruszywa 
lekkiego, piaskowce bloczne. Marginalne obecnie wydobycie wapieni 
przemysłowych w powiecie radomskim może w przyszłości wzrosnąć 
wielokrotnie w przypadku budowy w tym rejonie nowej cementowni.

•	 Produkcja kruszyw naturalnych żwirowo-piaskowych w województwie 
utrzymuje się w ostatnich latach na poziomie 10-20 mln t/r, przy czym 
tylko 3-5 mln t/r stanowi produkcja łączna żwirów, mieszanek oraz pospó-
łek, a pozostała część to piaski. Największym dostawcą kruszyw piasz-
czysto-żwirowych, a zwłaszcza żwirów, jest powiat ostrołęcki (do 3,5 mln 
t/r), a znaczącymi (1-2 mln t/r) powiaty: żyrardowski, ostrowski, pułtuski, 
miński, płoński, sokołowski i płocki. Rośnie znaczenie powiatu ostrołę-
ckiego, ostrowskiego i sokołowskiego, okresowo także żyrardowskiego, 
pułtuskiego, płońskiego i płockiego, maleje - zwłaszcza przasnyskiego i 
żuromińskiego. 

•	 Przeciętna statyczna wystarczalność zagospodarowanych złóż kruszyw 
żwirowo-piaskowych oceniana jest na zaledwie 11-14 lat, przy czym m.in. 
w powiatach ostrowskim, sokołowskim, makowskim i żyrardowskim nie 
przekracza 10 lat, a wyraźnie dłuższa jest np. dla powiatu ostrołęckiego 
(14-17 lat). W przyszłości można się spodziewać dalszego wzrostu wydo-
bycia w rejonie Ostrołęki, gdzie znajdują się i są dostępne jedyne znaczą-
ce rezerwowe złoża kruszyw z wysokim udziałem frakcji żwirowej. 

•	 Na obszarze województwa do produkcji betonów zużywa się obecnie 7-9 
mln t/r kruszyw żwirowo-piaskowych klasyfikowanych (nie licząc pia-
sku), stąd notowany jest ich trwały deficyt w stosunku do wielkości za-
potrzebowania, w szczególności w aglomeracji warszawskiej. Przewozy 
żwirów z największych kopalń w województwie na rynek aglomeracji 
warszawskiej kształtują się na poziomie 2,5-4,5 mln t/r, przy czym 40-
50% dostaw pochodzi z kopalń położonych w powiecie ostrołęckim, a po 
10-15% z kopalń z powiatów sokołowskiego i ostrowskiego. Największe 
obciążenie ich transportem dotyczy drogi krajowej DK 8 Ostrów Mazo-
wiecka – Warszawa oraz drogi wojewódzkiej DW 627 na odcinku Os-
trołęka-Ostrów Mazowiecka. Żwiry sprowadzane są także z województw 
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ościennych: podlaskiego (2,8-3,6 mln t/r) oraz warmińsko-mazurskiego 
(do 1,7 mln t/r). Także w tym przypadku zdecydowana większość dostaw 
jest prowadzona transportem samochodowym - z podlaskiego ponad 70%, 
z warmińsko-mazurskiego ponad 90%.

•	 Zasoby niezagospodarowanych złóż kruszyw piaskowo-żwirowych w 
województwie są bardzo duże (>790 mln t), ale niezwykle rozproszo-
ne. Tylko w dwudziestu sześciu złożach zasoby bilansowe przekraczają 
5 mln t. Ponad połowa zasobów niezagospodarowanych złóż piasków i 
żwirów przypada na powiaty: legionowski, płocki, ostrołęcki i radomski. 
Przedmiotem waloryzacji stało się 11 nie eksploatowanych złóż piasków 
i żwirów. Najwyżej w rankingu oceniono złoża: Dębinki i Wieliszew w 
powiecie legionowskim, Maciejowice w powiecie siedleckim i Zbiroża 
II w powiecie żyrardowskim. Wysoko oceniono złoża: Rejon Dzierżązna, 
Jeżewice II oraz Janki Sokołów. Niższą kategorię w waloryzacji środowi-
skowej uzyskały występujące na obszarze leśnym lub w obrębie Główne-
go Zbiornika Wód Podziemnych złoża Rostki-Borowce pole S, Stylągi, 
Rostki-Borowce pole N II i Jeżewice. Wszystkim wymienionym złożom 
należy zapewnić kompleksową ochronę.

•	 Prognozowane zużycie kruszyw żwirowo-piaskowych w województwie 
do 2020 roku będzie utrzymywało się na poziomie zbliżonym lub niższym 
od zużycia wykazywanego w 2010 roku. W zależności od scenariusza 
może mieścić się w przedziale 8,0-9,0 mln t/r (s. dynamicznego rozwoju), 
7,9-8,4 mln t/r (s. umiarkowanego rozwoju) lub 7,4-7,8 mln t/r (s. spowol-
nienia gospodarczego). Województwo  pozostanie największym w Polsce 
odbiorcą  tych kruszyw, a udział kruszyw sprowadzanych z innych woje-
wództw może osiągnąć nawet 70% potrzeb w 2015 r. i aż do 80% w 2020 
r. Dominującym dostawcą pozostanie zapewne województwo podlaskie 
(obecny udział 40-50%, do 2020 r. wzrost do 50%), a drugim ważnym 
- województwo warmińsko-mazurskie (obecnie do 20%, do 2020 r. nawet 
do 30%). Udział transportu kolejowego w dostawach żwirów może ulec 
pewnemu zwiększeniu tylko w przypadku dostawców z województwa 
podlaskiego.

•	 Poziom zużycia kruszyw łamanych w województwie w latach 2009-2010 
przekroczył 12 mln t/r. Całość potrzeb jest zaspokajana dostawami z woje-
wództwa świętokrzyskiego, dolnośląskiego, śląskiego, a także z Ukrainy 
(w niewielkich ilościach).  Zużycie tych kruszyw w województwie nawet 
w scenariuszu  dynamicznego rozwoju ulegnie do 2015 r. ograniczeniu 
do ok. 6,5 mln t/r., by w kolejnych pięciu latach ponownie wzrosnąć do 
ok. 11,5 mln t/r, w scenariuszu umiarkowanego rozwoju - odpowiednio 
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4,9 mln t i 7,6 mln t, a w scenariuszu spowolnienia gospodarczego - od-
powiednio 3,2 mln t i 4,9 mln t. Większość kruszyw (55-75%) ma być 
zużywanych w budownictwie drogowym, a 20-30% w produkcji beto-
nu towarowego. Dostawy z województwa świętokrzyskiego realizowa-
ne będą niemal wyłącznie transportem samochodowym, głównie drogą 
krajową DK7/S7, a mniejsze dostawy kruszyw łamanych z województwa 
dolnośląskiego, śląskiego i innych - transportem kolejowym.

•	 Poza kruszywami żwirowo-piaskowymi, obecnie w województwie czyn-
nych jest ponad 20 małych kopalń piaskowca budowlanego w rejonie 
Szydłowca, dwie kopalnie wapienia przemysłowego w rejonie Wierzbicy 
i Iłży na południe od Radomia, ponad 20 kopalń iłów ceramiki budowla-
nej (w tym dwie największe: Tadeuszów-Rudzienko w powiecie mińskim 
i Plecewice w powiecie sochaczewskim), jedna kopalnia iłów do produk-
cji kruszywa lekkiego (Budy Mszczonowskie w powiecie żyrardowskim), 
jedna kopalnia piasków kwarcowych do produkcji betonów komórkowych 
(Wola Suchożebrska), cztery kopalnie piasków kwarcowych do produkcji 
cegły wapienno-piaskowej (w tym dwie duże: Lesiów-Wincentów i Wie-
liszew I), oraz cztery małe kopalnie kredy piszącej w rejonie Kornicy w 
powiecie łosickim. Przy nich zlokalizowane są zakłady - odpowiednio - 
obróbki piaskowców budowlanych, produkcji ceramiki budowlanej, kru-
szyw lekkich, betonów komórkowych, wyrobów wapienno-piaskowych 
i wyrobów kredowych. Tylko w przypadku kopalni wapienia Wierzbica 
Pole A pozyskiwany wapień przewożony jest do cementowni Małogoszcz, 
choć w tym przypadku docelowo należy oczekiwać budowy nowej ce-
mentowni przy kopalni (choć zapewne nie w najbliższych latach).

•	 W województwie mazowieckim waloryzacji poddanych zostało 25 nie-
zagospodarowanych złóż kopalin skalnych innych niż kruszywa natural-
ne żwirowo-piaskowe. Wśród nich znalazło się cztery złoża, które objąć 
należy najwyższą ochroną: trzy złoża wapieni i margli dla przemysłu ce-
mentowego zlokalizowane w powiecie radomskim (Iłża-Krzyżanowice, 
Strzałków, Kolonia Wierzbica - Pole B), oraz złoże iłów ogniotrwałych 
Borkowice-Radestów w powiecie przysuskim. Złożom tym, podobnie jak 
i ośmiu złożom innych kopalin skalnych, a mianowicie: dwóm złożom 
piaskowców budowlanych Góra Skłobska i Śmiłów, jednemu złożu pia-
sków kwarcowych do produkcji betonów komórkowych Przygody, dwóm 
złożom piasków kwarcowych do produkcji wyrobów wapienno-piasko-
wych Choszczówka i Augustowo, dwóm złożom iłów ceramiki budowla-
nej Niskie Wielkie II i Mariampol oraz jednemu złożu iłów kamionkowych 
Zawada, powinna zostać zapewniona należna, kompleksowa ochrona.
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