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ROZWIĄZANIA KONCEPCYJNE 
alternatywnego sposobu transportu kruszywa pomiędzy kopalnią 

kruszywa a bocznica kolejową w m. Leśna 



   
 

Celem opracowania było wykonanie koncepcji alternatywnego sposobu 
transportu kruszywa z kopalni bazaltu ze złoża „Leśna-Brzozy” w m. Grabiszyce 
Średnie na teren bocznicy kolejowej w m. Leśna. 

 

 

Rysunek 1  Lokalizacja kopalni i bocznicy kolejowej na mapie zasadniczej 
(źródło: http://maps.geoportal.gov.pl) 

 

 

 

Rysunek 2  Odległość pomiędzy kopalnią a bocznicą kolejową 
(źródło: http://maps.geoportal.gov.pl) 

 



   
 

 

Przedmiotem opracowania jest uszczegółowienie preferowanego wariantu 
alternatywnego transportu kruszywa na teren bocznicy kolejowej przedstawiony 
schematycznie na poniższym rysunku: 
 

 

Rysunek 3  Proponowany przebieg nowego połączenia kopalni z bocznicą kolejową 
(źródło: http://maps.geoportal.gov.pl) 

 
Proponowana trasa: W analizowanym wariancie transport odbywałby się 

istniejącą drogą z kopalni do punktu przecięcia z trasą dawnej kolejki liniowej. 
Następnie nowym odcinkiem drogi aż do przecięcia z drogą wojewódzką nr 358 na 
wysokości Punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych i dalej drogą 
wojewódzką aż do terenów po drugiej stronie rzeki Kwisy gdzie wykonany zostałby 
punkt przeładunkowy z placem manewrowym i taśmociągiem którym kruszywo byłoby 
transportowane na teren bocznicy kolejowej. Przebieg nowoprojektowanego odcinka 
drogowego oraz taśmociągu przedstawiona na kolejnych stronach. 
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