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11..   SS tt rr eess zzcczz eenn iiee   ww   jj ęęzz yykk uu   nn ii ee sspp eecc jjaa ll ii ss tt yycc zznn yymm  

Opracowanie niniejsze jest oceną oddziaływania na środowisko sporządzoną do projektu zmiany studium 
uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego miasta Świebodzice  

Dokument prognozy, opracowany został, jako wynik końcowy procesu planistycznego, dostarcza 
niezbędnych informacji ułatwiających konstruktywny przebieg publicznej dyskusji nad projektem zmiany studium 
oraz powinien być pomocny przy podjęciu przez Radę Miejską ostatecznej decyzji o uchwaleniu studium. Jego 
pierwsza część sporządzona została zanim przystąpiono do formułowania zapisów projektu planu i dostarcza 
informacji przyrodniczych niezbędnych dla planowania zrównoważonego rozwoju.  

Dokument ten zawiera opis istniejącego stanu zagospodarowania terenu oraz charakterystykę 
podstawowych cech środowiska przyrodniczego w obrębie całego miasta. W dalszej części prognozy zostały 
przeanalizowane możliwe skutki środowiskowe, które potencjalnie może powodować realizacja ustaleń studium, 
w rozbiciu na poszczególne komponenty środowiska w fazie realizacji i funkcjonowania planowanych 
przedsięwzięć. Następnie przeprowadzono analizę zgodności ustaleń projektu studium z celami ekologicznymi 
wyrażonymi w komplementarnych dokumentach, a także w kontekście zasad zrównoważonego rozwoju 
ustalonych na bazie obowiązujących przepisów.  

Wyniki prognozy skonstruowano bazując na porównaniu ocen jakości środowiska w obrębie przestrzeni 
objętej opracowaniem dla stanu aktualnego oraz prognozowanego. 

Prognoza nie stanowi prawa miejscowego. Ustalenia i wnioski prognozy nie mają skutków prawnych. 

OOppiiss  oobbsszzaarruu  oopprraaccoowwaanniiaa  

Przedmiotem opracowania jest obszar całego miasta. 

Omawiany teren jest zróżnicowany pod względem użytkowania. Grunty zabudowane i zurbanizowane 
zajmują w stanie istniejącym około 18% powierzchni miasta (544 ha), użytki rolne zajmują powierzchnię 
70%(2126 ha), grunty leśne i zadrzewienia - około 11% (332 ha). Pozostały obszar miasta, to: grunty pod wodami 
i nieużytki - około 1,5% - 41 ha. Teren posiada opracowane studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania terenu, uchwalone przez Radę Miejską w Świebodzicach Uchwałą XV/269/99 z dnia 30 
września 1999r, zmieniane dwukrotnie uchwałami: nr XXIII/181/08 w dniu 27 sierpnia 2008 i nr XX/111/2012 dniu 
16 lutego 2012. Zmiany powyższe dotyczyły pojedynczych obszarów miasta, studium od 1999 roku nie było 
aktualizowane w całości. Dopiero ta edycja zmiany studium dotyczy całego obszaru miasta i kompletnej 
problematyki określonej w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r (t.j. 
Dz.U. z 2016 r. poz. 778).  

 Obszar miasta Świebodzice znajduje się częściowo w granicach obszarowych form ochrony przyrody do 
których należą: rezerwat przyrody „Przełomy pod Książem koło Wałbrzycha”, Książański Park Krajobrazowy oraz 
obszary Natura 2000 – „Przełomy Pełcznicy pod Książem” i „Dobromierz”. 

 Rejon opracowania należy do dorzecza rzeki Odry. Główną osią hydrograficzną jest rzeka Pełcznica, 
płynąca przez Świebodzice od kierunku południowo-zachodniego na północny-wschód. Pełcznica jest główną 
rzeką płynącą przez miasto na odcinku długości około 11,17 km. 

 

OOcceennaa  ppootteennccjjaallnnyycchh  sskkuuttkkóóww  rreeaalliizzaaccjjii  uussttaalleeńń  pprroojjeekkttuu  ssttuuddiiuumm  ddllaa  śśrrooddoowwiisskkaa  

Przedmiotowy projekt zmiany studium zakłada zmianę obowiązującego studium polegającą przede 
wszystkim na: zmniejszeniu udziału terenów mieszkaniowych wskazanych pod zabudowę, zmniejszeniu terenów 
wskazanych pod zabudowę usługowo - produkcyjną. W studium wyznaczone i skorygowane zostały granice 
obszarów chronionych, wyznaczone zostały obszary szczególnego zagrożenia powodzią na podstawie map 
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zagrożenia powodzią i ryzyka powodziowego, zostały wskazane obszary ochrony konserwatorskiej na podstawie 
przepisów odrębnych i gminnej ewidencji zabytków. 

Dla w/w obszarów zostały określone zasady ich ochrony. Ochrona obszarów chronionych, ich walorów 
przyrodniczych, kulturowych i krajobrazowych,  jest priorytetem dla określenia kierunków zagospodarowani 
przestrzennego miasta Świebodzice. 

Strefa aktywizacji gospodarczej (Strefa C) jest to obszar wskazany pod lokalizację obiektów 
produkcyjnych, obiektów usługowych, lotniska, urządzeń i sieci infrastruktury technicznej, parkingów i zieleni 
izolacyjnej. W Strefie tej działa  Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna Podstrefa Świebodzice INVEST - 
PARK. Aktualnie są to użytki rolne z glebami zaliczanymi do kompleksów przydatności rolniczej: pszenny dobry i 
dobry żytni. Przyrodnicze wartości tego terenu nie są wysokie, stanowią one dogodne miejsce dla bytowania 
wielu gatunków fauny związanych ze środowiskiem agrarnym. 

Omawiane ustalenia przedmiotowego dokumentu mogą spowodować znaczące negatywne skutki dla 
innych komponentów środowiska lub dla środowiska jako całości – w zależności od rodzaju działalności 
gospodarczej, jaka będzie podjęta na terenie strefy. Nastąpi tu całkowite przeobrażenie krajobrazu, rozumianego 
nie tylko w sensie wizualnym, ale także szerzej, jako syntetycznego wizerunku stanu wszystkich elementów 
środowiska przyrodniczo- kulturowego występujących na tym obszarze. 

Szczególnie silnym przekształceniom ulegnie powierzchnia ziemi. Dotychczasowe pokrycie powierzchni 
zielenią (rośliny uprawne) zostanie zastąpione w 60% przez zabudowę oraz uszczelnione asfaltem powierzchnie 
ciągów komunikacyjnych i placów składowych, zaś na pozostałym obszarze zieleń zostanie silnie przeobrażona. 
Wynikają z tego poważne konsekwencje dla biotycznych i abiotycznych komponentów środowiska. Podjęcie 
planowanej działalności produkcyjnej spowoduje również wzrost emisji zanieczyszczeń do środowiska, takich jak 
zrzuty ścieków przemysłowych, emisję hałasu, generowanie wibracji, zanieczyszczenia powietrza oraz przyniesie 
istotny wzrost zużycia wody, energii i paliw. 

Ważnym elementem podnoszącym standard zamieszkiwania i obsługi komunikacji będzie wybudowanie 
nowego odcinka w ciągu drogi nr 34 i drogi łączącej ul. Jeleniogórską z ul. Strzegomską. Rozbudowa systemu 
komunikacji w części północnej miasta jest konieczna ze względów bezkolizyjnej obsługi terenów przemysłowych 
zlokalizowanych w strefie C. Na dzień dzisiejszy, główny ruch komunikacyjny prowadzony jest przez centrum 
miasta. Budowa nowych dróg jest ważna dla kierunku tranzytu prowadzonego do realizowanej drogi ekspresowej 
S3. 

Obszar potencjalnego oddziaływania drogi na otoczenie ma strukturę pasową, złożona z układu stref 
zagrożenia rozciągających się w różnych odległościach od osi drogi. Rodzaj, zasięg i natężenie zmian będą 
zróżnicowane w poszczególnych strefach w zależności od cech terenu i wrażliwości środowiska oraz rodzaju 
oddziaływań. Pierwszą strefę stanowi obszar przeznaczony na pas drogowy, w którym wystąpią trwałe zmiany 
oraz zakłócenia środowiska zachodzące w stosunkowo krótkim czasie podczas budowy drogi. W strefie tej 
nastąpi nieodwracalne zniszczenie powierzchni ziemi, wraz z jej roślinną pokrywą.  Drugą strefę, zwaną strefą 
intensywnego oddziaływania drogi lub strefą zagrożenia wyznaczają zakłócenia spowodowane eksploatacją 
drogi, które mają długotrwały charakter i wywołują zjawiska stresowe naruszające stabilność wielu ekosystemów. 
Zasięg tej strefy najczęściej wyznacza izolinia poziomu hałasu Leq=70dB. Kolejna strefa, zwana strefą 
uciążliwości, będzie miała szerokość zależną od natężenia ruchu pojazdów oraz od zdolności środowiska do 
przenoszenia zakłóceń i skażeń. Do znaczących wpływów drogi w tych strefach należą: hałas, zanieczyszczenie 
powietrza atmosferycznego, zaburzenia stosunków wodno- gruntowych i  zakłócenia obiegu wody. 

Nowe niezainwestowane tereny zabudowy mieszkaniowej (w strefie D i B) to przede wszystkim tereny: 

• pod zabudowę wielorodzinną z usługami (MWU)    - około 7,28 ha, 
• pod zabudowę jednorodzinną (MN)      - około 188 ha, 
• pod zabudowę jednorodzinną z usługami (MNU)    - około 46,85 ha, 
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• pod zabudowę jednorodzinną, zagrodową i usługową (M1U)  - około 111,46 ha . 
Należy jednak podkreślić, że są to tereny już uwzględnione pod zainwestowanie w obowiązującym 

studium, jak i obowiązujących opracowaniach planów miejscowych. Część terenów rodzinnych ogrodów 
działkowych może zostać przekształcona w zabudowę mieszkaniową i zabudowę usługową. Są to tereny 
oznaczone w studium: B1.MWU, D4.MN. 

Lokalizacja nowych budynków wiążę się z zabudowaniem powierzchni na terenie dotychczas otwartym i 
wynikającymi z tego konsekwencjami dla biotycznych i abiotycznych komponentów środowiska. Oddziaływanie 
na środowisko wiąże się tu przede wszystkim z zajęciem użytków rolnych z glebami III i IV klasy bonitacyjnej, z 
czego około 50% powierzchni zostanie zajęte pod zabudowę, drogi dojazdowe i urządzenia infrastruktury.. 
Realizacja funkcji mieszkalnych wiąże się z wprowadzaniem nowych ładunków zanieczyszczeń energetycznych 
do atmosfery oraz zrzutem ścieków bytowych.  

W przypadku usług można się spodziewać większej niż w budynkach mieszkalnych emisji zanieczyszczeń 
do atmosfery, zrzutu ścieków oraz powstawania zakłóceń akustycznych (np. wentylacja, urządzenia chłodnicze i 
technologiczne, transport).  

22..   II nn ffoo rr mmaa cc jj ee   wwss ttęę ppnn ee   

Oceny ekologiczne są ważnym narzędziem dla włączenia aspektów ekologicznych do procesu 
przygotowania i przyjmowania planów i programów, które mogą mieć znaczący wpływ na środowisko. Obowiązek 
przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wynika z artykułu 46. Ustawy z dnia 
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U.2013.1235 z późn. zm.). Prognoza 
oddziaływania ustaleń planu na środowisko jest jednym z elementów postępowania w sprawie oceny 
oddziaływania na środowisko, któremu podlega między innymi studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego. 

Wymagania, jakim powinna odpowiadać prognoza oddziaływania na środowisko dla projektów dokumentów 
strategicznych, w tym miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy zawiera art. 51 ust. 2 
powołanej wyżej ustawy. 

Prace nad pprrooggnnoozząą prowadzone były równolegle z pracami nad projektem planu, co pozwoliło na 
optymalizację zapisów planu z punktu widzenia ochrony środowiska i zdrowia ludzi.  

Punktem wyjściowym do prognozowania przyszłych potencjalnych zmian jest znajomość aktualnych 
warunków środowiskowych na terenie opracowania. Podstawowym źródłem tych informacji jest „Opracowanie 
ekofizjograficzne dla miasta Świebodzice" sporządzone przez dr. Grzegorza Synowca w latach 2015 -2016] 

Informacje zawarte w ekofizjografii zostały uzupełnione podczas wizji terenowej oraz uaktualnione w 
oparciu o możliwie najbardziej podstawowe (wtórne - tylko po sprawdzeniu ich wiarygodności) materiały 
źródłowe, do których zaliczają się, między innymi, wyniki monitoringu poszczególnych komponentów środowiska 
publikowane w komunikatach i  raportach Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, inwentaryzację 
przyrodniczą, prognozy i raporty dla innych, wcześniej przyjętych dokumentów powiązanych z projektem planu, 
bazy danych i geoportale udostępniające informacje o środowisku, oraz inne dokumenty, które wymieniono 
w wykazie literatury. 

W szczególności, podczas prac terenowych, które przeprowadzono w maju 2016 r. dokonano oceny 
walorów krajobrazu i powiązań krajobrazowych. Zwracano także uwagę na źródła i skutki oddziaływań 
antropogenicznych (np. hałas, degradacja środowiska, przekształcenia rzeźby, konflikty funkcjonalne) oraz 
zmiany w środowisku przyrodniczym (retrospekcja).  

Dobór metod zastosowanych do identyfikacji, analizy i oceny oddziaływań na środowisko uzależniony jest 
od stopnia szczegółowości dokumentu, którego dotyczy prognoza. Tam, gdzie dane wejściowe na to pozwalają 
zastosowano proste modele symulacyjne. Ponadto stosowano metody analogii środowiskowej (opartej o 
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założenie stałości praw przyrody), indukcyjno-opisową (uogólnienie i synteza informacji szczegółowych) oraz 
analiz przestrzennych (przy wykorzystaniu narzędzi GIS).  

 

Ilekroć w niniejszej prognozie jest mowa o: 

• przedmiotowym dokumencie - należy przez to rozumieć projekt studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego, dla którego sporządzana jest niniejsza prognoza  

• terenie (przedmiocie) opracowania– należy przez to rozumieć obszar całego miasta w granicach 
administracyjnych, 

• rejonie opracowania – należy przez to rozumieć obszar objęty ustaleniami studium (teren opracowania) 
wraz z obszarami pozostającymi w zasięgu oddziaływania tych ustaleń lub też oddziaływującymi na ten 
obszar. 

 

33..   CC hh aa rraa kk ttee rryy ss ttyykk aa   oo bbsszz aa rruu   oobb jjęę tt eegg oo  oo pprr aacc ooww aann iieemm  

ZZaakkrreess  tteerryyttoorriiaallnnyy  pprrooggnnoozzyy  

Przedmiotem opracowania obszar całego miasta w granicach administracyjnych, o powierzchni 3043 ha. 

 
3.1. Struktura wykorzystania gruntów 
Wg danych Banku Danych Lokalnych na dzień 31.12.2014 r struktura wykorzystania gruntów wygląda 

następująco: 

 

 
Struktura użytkowania gruntów Powierzchnia (w ha) 

% w strukturze 
gruntów 

 
Użytki rolne 2126 69,86% 

W tym grunty orne 1815 59,64% 

 Grunty leśne i zadrzewienia 332 10,91% 

 Grunty zabudowane i zurbanizowane, w tym 

 
544 17,88% 

Tereny zabudowane mieszkaniowe 153 5,03% 

Tereny zabudowane przemysłowe 87 2,86% 

Inne tereny zabudowane 70 2,30% 

Zurbanizowane tereny niezabudowane 17 0,56% 

Tereny rekreacyjne i wypoczynkowe 19 0,62% 

Użytki kopalne 0 0 

Tereny komunikacyjne, w tym:   

drogi 154 5,06% 

Koleje 43 1,41% 

 Grunty pod wodami 25 0,82% 

 Nieużytki 16 0,53% 

 Suma 3043 100% 
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3.2. Obsługa komunikacyjna: 
Podstawowy układ komunikacyjny stanowią w/w drogi Nr 34, Nr 35, Nr 374, Nr 371 i Nr 373, uzupełnione siecią 
dróg powiatowych i gminnych.  

Drogi krajowe:  

- droga krajowa główna ruchu przyśpieszonego nr 35, 

- droga krajowa główna ruchu przyśpieszonego nr 34, 

 

Drogi wojewódzkie: 

- nr 374: Jawor - Świebodzice. W Świebodzice obejmuje ona ulice: Wałbrzyska (do skrzyżowania z DK nr 
35), Strzegomska). 

- nr 371 łącząca  drogę krajową nr 35 z droga wojewódzką nr 374. Na terenie miasta drogę tą stanowi 
ulica Wolności. 

- nr 373: łącząca drogę krajową nr 35 z droga wojewódzką nr 374. Na terenie miasta drogę tą stanowi 
ulica Świdnicka (bez części obwodnicy). 

 

Drogi powiatowe w obszarze miasta: 

- nr 2888D stanowi ulica Lotnicza , 

- nr 2914D stanowią ulice: Wodna, Ciernie w kierunku na Milikowice,  

- nr 3394D stanowi odbicie od ul. Jeleniogórskiej w kierunku na Cieszów, 

- nr 3464D stanowi ulica Kamiennogórska, 

- nr 3395 stanowi droga odbicie od ul. Kamiennogórskiej w kierunku na Cieszów.  

 

Przez miasto przebiega linia kolejowa Nr 274, relacji Zgorzelec - Jelenia Góra - Wałbrzych -Świebodzice - 
Wrocław. 

Na terenie miasta, przy ul. Lotniczej w kierunku na Olszany, zlokalizowane jest trawiaste lądowisko pn. 
„Lotnisko Dyspozycyjno - Sportowe”. 

3.3. Zaopatrzenie w wodę 
Miasto Świebodzice zaopatrywane jest w wodę z sieci wodociągowej komunalnej. 90 % wody pozyskiwane 

jest z ujęcia na zbiorniku zaporowym w Dobromierzu na rzece Strzegomce w miejscowości Dobromierz. 
Uzdatniona i zdezynfekowana woda z ASW Dobromierz doprowadzana jest do Świebodzice rurociągiem ø 800 
mm do Stacji Wodociągowej w Świebodzicach - Cierniach.  Z SW Ciernie woda podawana jest bezpośrednio do 
sieci miejskiej oraz do Stacji Wodociągowej przy ul. Sportowej, skąd w okresach maksymalnego poboru 
uzupełniane jest zwiększone zapotrzebowanie na wodę w mieście. Pozostałe 10% wody pozyskiwane jest z 2 
studni głębinowych w dzielnicy Pełcznica, z ujęcia na zbiorniku zaporowym na potoku Poleśnica, z ujęcia 
powierzchniowego na potoku Lubiechowska Woda. Woda ta jest uzdatniana w stacji wodociągowej w Pełcznicy i 
w stacji uzdatniania przy ul. Sportowej. Zasoby wody oraz zdolność produkcyjna zakładów uzdatniania wody w 
pełni zaspokaja potrzeby miasta.  

Dla ujęć wody w Pełcznicy i na potokach: Lubiechowska Woda i Poleśnica nie ma ustanowionych stref 
ochronnych. Wcześniej ustanowione (przed 2002 r.) straciły ważność w 2012 r. na podstawie przepisów art. 21 
ustawy o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U 2011, nr 32 poz. 159) z dnia 5 
stycznia 2011r. W chwili obecnej złożony jest wniosek do RZGW we Wrocławiu na ustanowienie stref ochronnych 
dla ujęcia na Zbiorniku Dobromierz. 

 
3.4. Kanalizacja 

Miasto Świebodzice posiada kanalizację mieszaną: 

- sanitarną, 

- ogólnospławną, 
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- deszczową. 

Kanalizacja ogólnospławna wybudowana na przełomie XIX i XX w - ułożona jest głównie w „starej” części miasta, 
położonej po prawej stronie rzeki Pełcznicy. Uporządkowany system kanalizacji rozdzielczej znajduje się na 
Osiedlu Piastowskim, Osiedlu Słonecznym i Wilczej Górze. Obsługuje on około 9000 mieszkańców. Ścieki 
odprowadzane są przez kolektor „wałbrzyski” do oczyszczalni ścieków.  

W ostatnich latach została skanalizowany obręb Ciernie, gdzie ścieki komunalne i bytowe prowadzone są po 
dwóch stronach Pełcznicy kanalizacją sanitarną ks200 do przepompowni, skąd kolektorem tłocznym ks125 
odprowadzane do oczyszczalni. 

System kanalizacyjny w dużej części miasta został przebudowany i zmodernizowany w ramach inwestycji 
realizowanej przy współudziale kilku dolnośląskich gmin reprezentowanych przez Wałbrzyski Związek 
Wodociągów i Kanalizacji w Wałbrzychu z wykorzystaniem funduszy z Unii Europejskiej w ramach projektu pn. 
„Oczyszczanie ścieków w Wałbrzychu” 2003/PL/16/P/PE/041.  

Po zakończeniu inwestycji na terenie miasta jest 4 właścicieli sieci kanalizacyjnych: 

- ZWIK Sp. z o.o. w Świebodzicach, 

- Gmina Świebodzice, 

- WZWiK Wałbrzych, 

- WPWiK Sp. z o.o. Wałbrzych. 

 

Ścieki z terenu miasta kierowane są poprzez system sieci kanalizacyjnej do obsługującej aglomerację 
mechaniczno - biologicznej oczyszczalni ścieków w Cierniach. Oczyszczalnia została zmodernizowana w latach 
2006 - 2010, za kwotę około 70 mln zł. 

Obecnie przepustowość oczyszczalni wynosi około 200 000 RLM (Równoważna Liczba Mieszkańców), 40 
000m3/dobę. Ścieki z miasta Świebodzice stanowią nieznaczną część oczyszczanych ścieków. Liczba osób z 
miasta Świebodzice, korzystająca z oczyszczalni ścieków miejskich co rok się zwiększa. Wg danych Banku 
Danych Lokalnych w 2013 r. to 19100 osób, a w roku 2015 r. to 19650 osób. 

Odbiornikiem oczyszczonych ścieków jest rzeka Pełcznica. 

Na niewielkiej części miasta, gdzie nie ma systemowych urządzeń do odprowadzania i oczyszczania ścieków, 
najczęściej stosowanymi urządzeniami do usuwania ścieków bytowych i komunalnych są bezodpływowe osadniki 
gnilne. Na terenie oczyszczalni ścieków zlokalizowany jest punkt zlewny, do którego ścieki dowożone są taborem 
wozów asenizacyjnych. 

Na terenie miasta działa kilka przydomowych oczyszczalni ścieków. 

 
3.5. Gospodarka odpadami 

Gmina Świebodzice jest właścicielem Składowiska Odpadów Komunalnych w Starym Jaworowie, które znajduje 
się na terenie gminy Jaworzyna Śląska. Od lipca 2013 roku, składowieko nie przyjmuje odpadów komunalnych. 

Na terenie Świebodzic nie funkcjonują instalacje odzysku i unieszkodliwiania odpadów. Odebrane z miasta 
zmieszane odpady komunalne i odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych 
przeznaczone do składowania - zagospodarowane są na instalacjach regionalnych lub zastępczych działających 
w ramach Południowego RGOK. W Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa 
Dolnośląskiego 2012 (WPGOWD 2012) dokonano podziału województwa dolnośląskiego na 6 regionów 
gospodarki odpadami komunalnymi (RGOK). Gmina Świebodzice została przyporządkowana do Regiony 
Południowego. Na terenie wspomnianego RGOK funkcjonują obecnie instalacje mające status Regionalnych 
Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK). 

Podmiotem odpowiedzialnym za odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Świebodzic 
jest ZGK Świebodzice Sp. z o.o..  

Selektywna zbiórka odpadów prowadzona jest od 1 lipca 2013r.  na terenie gminy Świebodzice zorganizowana 
jest w oparciu o podział na następujące frakcje odpadów: 
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- papier, 

- tworzywa sztuczne, 

- szkło, 

- pozostałe zmieszane odpady komunalne.   

 

Zmieszane odpady komunalne zbierane są od mieszkańców z terenu nieruchomości, natomiast odpady 
gromadzone selektywnie (papier, plastik, szkło) zbierane są w systemie tzw. donoszenia. Na terenie miasta 
znajdują się 183 „gniazda”, w których znajdują się pojemniki do gromadzenia selektywnie zebranych odpadów. 
Ponadto w Świebodzicach zbierane są przeterminowane leki - specjalne pojemniki ustawione są w aptekach: 

- przy ul. Probusa 20/22, 

- przy ul. Żeromskiego 25. 

 

Selektywną zbiórkę w Świebodzicach usprawnia funkcjonujący przy ul. Strzegomskiej 30 Punkt Selektywnego 
Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), w którym przyjmowane są bezpłatnie od mieszkańców Gminy 
(objętych gminnym systemem gospodarowania odpadami) następujące rodzaje odpadów: zużyty sprzęt 
elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, odpady budowlane i rozbiórkowe, meble i inne odpady 
wielkogabarytowe, zużyte opony, chemikalia, w tym opakowania po chemikaliach, odpady zielone, odpady 
ulegające biodegradacji inne niż zielone, inne odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwach domowych, 
papier i tektura, metal, tworzywa sztuczne, szkło i opakowania ze szkła, opakowania wielomateriałowe, 
opakowania ulegające biodegradacji. 

 
3.6. Zaopatrzenie w gaz 

Zaopatrzenie w gaz ziemny wysokometanowy odbywa się z krajowego systemu przesyłowego gazociągami 
wysokiego ciśnienia. Dolnośląska Spółka Gazownictwa rozprowadza na terenie swojego działania następujące 
rodzaje gazu:  

- GZ-50 (aktualne oznaczenie E),  

- GZ-41,5 (aktualne oznaczenie Lw),  

- GZ-35 (aktualne oznaczenie Ls),  

- LNG (miejscowość Świętoszów).  

Świebodzice zaopatrywane są w gaz ziemny wysokometanowy podgrupy GZ-50, poprzez system gazociągów 
średniego i niskiego ciśnienia. Sieć dystrybucyjna oraz stacje gazowe podlegają Gazowni Wałbrzyskiej. Przez 
teren miasta przebiegają obecnie dwa gazociągi wysokiego ciśnienia:  

- relacji Lubiechów – Olszany, parametry gazociągu: ∅ 300mm, PN 6,3 MPa,  

- relacji Lubiechów – Olszany, parametry gazociągu: ∅ 300mm, PN 1,6 MPa.  

 

Równolegle do nich biegnie gazociąg średniego ciśnienia ∅ 300mm, PN 0,4 MPa, na którym zlokalizowane są 
stacje redukcyjno – pomiarowe drugiego stopnia zasilające miasto:  

- SRP/3200/0,4 zlokalizowana w pobliżu Osiedla Piastowskiego,  

- SRP/1200/0,4 zlokalizowana w Cierniach Górnych,  

- SRP/8000/6,3 zlokalizowana przy ul. Jeleniogórskiej,  

- SR–500 zlokalizowana przy Osiedlu Wilcza Góra.  

 

W bezpośrednim sąsiedztwie stacji przy Wilczej Górze zlokalizowana jest również stacja I stopnia zasilająca 
zakład przemysłowy „TERMET” (SRP/500/6,3). Sieć gazowa niskiego ciśnienia rozwinięta jest jedynie na terenie 
samego miasta. Dystrybucję prowadzi Dolnośląski Operator Systemu Dystrybucyjnego sp z o.o. we Wrocławiu, 
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Gazownia w Wałbrzychu. Rezerwa przepustowości stacji redukcyjnych stwarza warunki do rozwoju energetyki 
gazowej na terenie całej gminy. 

 
3.7. Gospodarka cieplna 

Wytwarzaniem, przesyłaniem oraz dystrybucją ciepła zajmuje się Elektrociepłownia Świebodzice należąca do 
firmy Brio Term z grupy Calor.  

Elektrociepłownia dysponuje mocą elektryczna wynoszącą 55 MW oraz łączną mocą cieplną w wysokości 15 
MW. Elektrociepłownia zasila Osiedle Piastowskie. 

 
3.8. Elektroenergetyka 

Krajowy System Elektroenergetyczny (KSE) obejmuje wszystkie źródła mocy i energii elektrycznej, które 
powiązane są ze sobą poprzez:  

- elektryczną sieć przesyłową obejmującą najwyższe napięcia 750, 400 i 220 kV,  

- sieć dystrybucyjną (napięcia 110, 30, 20, 15 i 6 kV),  

- sieci niskiego napięcia.  

 

Podstawowymi elementami każdej sieci są stacje i linie energetyczne. Operatorem sieci przesyłowej i jej 
właścicielem są Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA (PSE SA).  

Sieć dystrybucyjna i sieci niskiego napięcia podlegają w większości zakładom energetycznym. Właścicielem sieci 
i urządzeń elektroenergetycznych na terenie Świebodzic jest Zakład Energetyczny w Wałbrzychu.  

Przez teren gminy przebiegają dwie przesyłowe napowietrzne linie energetyczne najwyższego napięcia 220 kV 
relacji: 

- Mikułowa - Świebodzice x 2  

- Boguszów Świebodzice. 

 

Przez teren miasta przeprowadzonych jest pięć linii sieci dystrybucyjnych wysokich napięć 110 kV. Głównym 
zadaniem linii 110 kV jest „rozdział” energii elektrycznej, wprowadzonej do tej sieci przez transformacje NN/110 
kV i elektrownie, w poszczególne rejony województwa oraz jej tranzyt poza jego granice. Linie 110 kV są liniami 
jedno oraz dwutorowymi, o przekroju przewodów roboczych 120,525 mm2. Energia elektryczna zasilająca miasto 
pochodzi ze stacji GPZ 400/220/110/40/20 kV zlokalizowanej w Mokrzeszowie oraz z rozdzielni R-Pełcznica 110 
kV położonej przy drodze do Kamiennej Góry, których podstawowym zadaniem jest zapewnienie dostaw mocy i 
energii elektrycznej odbiorcom komunalno-bytowym i drobnym odbiorcom przemysłowym. Funkcja ta jest 
realizowana poprzez zasilaną z poszczególnych GPZ-tów sieci średniego (SN), a następnie niskiego (nn) 
napięcia. Stacje te są własnością spółki dystrybucyjnej Zakład Energetyczny w Wałbrzychu, który dokonuje ich 
bieżących remontów oraz modernizacji w celu utrzymania odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa dostaw mocy 
oraz energii elektrycznej odbiorcom końcowym. Stałość zasilania Świebodzic w energię elektryczną jest 
zachowana dzięki połączeniu sieci miejskiej 110 kV z systemem państwowym, co zapewnia pełne pokrycie 
potrzeb w przypadku awarii urządzeń lokalnych. Ponadto istnieje rezerwa mocy w eksploatowanej sieci średniego 
napięcia pozwalająca na rozbudowę systemu poprzez przyłączanie nowych odbiorców.  

 
3.9. Telekomunikacja 

Sieć telefoniczna w Świebodzicach zapewnia warunki dla aktywizacji działalności gospodarczej oraz poprawy 
warunków zamieszkania. Na terenie miasta działają  Telekomunikacja Polska S.A. i Netia, dysponujące w 
mieście nowoczesnymi cyfrowymi centralami telefonicznymi. 

W Świebodzice dostępne są ponadto wszystkie sieci telefonii komórkowej. Powszechna dostępność telefonii 
komórkowej może być uznawana, jako pewien atut, w kontekście planowanych działań zmierzających do rozwoju 
gospodarczego Świebodzice.  
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Wykaz stacji bazowych: 

 

Wykaz stacji bazowych telefonii komórkowych na terenie Świebodzice. [Materiały źródłowe: Starostwo 
Świdnickie). 

lp Operator Lokalizacja 

(adres, nr działki) 

Miejsce umieszczenie 

1 P4 sp. zo.o. ul. Kościuszki ,  

dz. nr 171/19 obr. Śródmieście 

Dach budynku 

2 P4 sp. zo.o. ul. Wałbrzyska  

dz. nr 747/14 obr. Śródmieście 

Maszt 

3 P4 sp. zo.o. ul. Prusa 1 

dz. nr 361 obr. Śródmieście 

Wieża kościoła 

4 Orange Polska S.A. ul. Prusa 3 

dz. nr 362 obr. Śródmieście 

Maszt 

5 Orange Polska S.A. Pl. Dworcowy 2 

dz. nr 43/26 obr. Śródmieście 

Komin wolnostojący 

6 Polkomtel S.A. Pl. Dworcowy  

dz. nr 171/21 obr. Śródmieście 

Dach budynku 

7 Polkomtel S.A. ul. Strzegomska 40 

dz. nr 584/3 obr. Śródmieście 

Wieża kościoła 

8 Polkomtel S.A. ul. Wałbrzyska 38 

dz. nr 747/21 obr. Śródmieście 

Maszt 

9 T-Mobile Polska S.A, ul. Wałbrzyska 33 

brak danych 

Maszt 

 

 

44..   OO ccee nnaa   ss ttaa nn uu  ii   ff uunn kkcc jjoo nnoo wwaa nnii aa   pp oosszz cczz eegg óóll nnyy cc hh   kk oomm ppoo nnee nn ttóóww   śś rr oo ddooww iisskk aa   

44..11  PPrrzzyyrrooddnniicczzee  ppoowwiiąązzaanniiaa  tteerreennuu  oopprraaccoowwaanniiaa  zz  oottoocczzeenniieemm  

Głównymi elementami systemu przyrodniczego Świebodzic są: 

- tereny w obszarach chronionych, 

- tereny zieleni parkowej i zieleni cmentarnej w obszarze śródmiejskim w powiązaniu z terenami 
zieleni osiedlowej, 

- tereny doliny Pełcznicy z dopływami, 

- tereny ogrodów działkowych, 

- tereny otwarte (lasy, łąki, rola). 

 

Poniżej w tabeli znajdują się przybliżone odległości do pozostałych, najbliższych form ochrony przyrody (w 
promieniu 30 km) od granic miasta Świebodzice. 

 

 

 

 



diagnoza stanu środowiska 

str. 13 

Tab. Przybliżone odległości do najbliższych form ochrony przyrody od granic gminy  

(na podstawie: geoserwis.gdos.gov.pl) 

Formy ochrony przyrody Obszary chronione 
Odległość 
od granic gminy 
[km] 

Rezerwat przyrody 

Przełomy pod Książem koło Wałbrzycha w obszarze 

Jeziorko Daisy 2.45 

Góra Choina 11.21 

Nad Groblą 16.63 

Wąwóz Siedmicki 18.52 

Buki Sudeckie 18.63 

Wąwóz Myśliborski koło Jawora 19.42 

Wąwóz Lipa 19.54 

Góra Ślęża 20.50 

Głazy Krasnoludków 21.01 

Mszana i Obłoga 21.39 

Góra Radunia 21.72 

Łąka Sulistrowicka 23.27 

Góra Miłek 23.95 

Kruczy Kamień 25.90 

Bukowa Kalenica w Górach Sowich 25.94 

Park krajobrazowy 

Książański Park Krajobrazowy w obszarze 

Park Krajobrazowy Sudetów Wałbrzyskich 11.10 

Park Krajobrazowy Dolina Bystrzycy 12.32 

Park Krajobrazowy Chełmy 12.92 

Park Krajobrazowy Gór Sowich 14.25 

Ślężański Park Krajobrazowy 14.89 

Rudawski Park Krajobrazowy 17.25 

Obszar chronionego 
krajobrazu 

Masyw Trójgarbu 5.63 

Kopuły Chełmca 6.26 

Góry Bardzkie i Sowie 6.72 

Góra Krzyżowa 7.76 

Zawory 20.06 

Zespół przyrodniczo-
krajobrazowy 

Skalna 19.88 

Łąki Książęce 24.51 

Dolina Uszewicy 25.42 

Złoty Las 26.24 

Wysoczyzna Taczalińska 28.77 

Dębowa Dolina Kojszówki 29.08 

Natura 2000 – obszar 
specjalnej ochrony 

Sudety Wałbrzysko-Kamiennogórskie PLB020010 4.77 

Zbiornik Mietkowski PLB020004 14.43 
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Formy ochrony przyrody Obszary chronione 
Odległość 
od granic gminy 
[km] 

Karkonosze PLB020007 28.81 

Natura 2000 – specjalny 
obszar ochrony 

Przełomy Pełcznicy pod Książem PLH020020 w obszarze 

Dobromierz PLH020034 w obszarze 

Masyw Chełmca PLH020057 5.58 

Ostoja Nietoperzy Gór Sowich PLH020071 10.29 

Góry Kamienne PLH020038 10.68 

Modraszki koło Opoczki PLH020094 12.40 

Góry i Pogórze Kaczawskie PLH020037 13.52 

Wzgórza Kiełczyńskie PLH020021 14.79 

Rudawy Janowickie PLH020011 16.72 

Kiełczyn PLH020099 18.61 

Masyw Ślęży PLH020040 18.78 

Przeplatki nad Bystrzycą PLH020055 21.30 

Kamionki PLH020005 22.64 

Wzgórza Niemczańskie PLH020082 23.55 

Trzcińskie Mokradła PLH020105 25.98 

Stawy Karpnickie PLH020075 29.83 

 

 

Ponadto zachodnia część miasta Świebodzice zlokalizowane jest w granicach korytarza ekologicznego 
wyznaczonego w ramach sieci korytarzy ekologicznych wg „Projektu korytarzy ekologicznych łączących 
Europejska Sieć Natura 2000 w Polsce” (Jędrzejewski i in. 2005), zaktualizowanych w latach 2010-2012 przez 
Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży, w ramach projektu „Ochrona obszarów siedliskowych i korytarzy 
ekologicznych dzikiej fauny przy drogach szybkiego ruchu w Polsce”. Jest to korytarz ekologiczny obejmujący 
krawędź morfologiczną Sudetów na Pogórzu Wałbrzyskim i obejmuje zachodnie obszary miasta.  

Zgodnie z „Mapą przebiegu korytarzy ekologicznych w Polsce”, która opracowana została przez Zakład Badania 
Ssaków PAN w Białowieży (obecnie Instytut Biologii Ssaków) pod kierownictwem prof. dr. hab. Włodzimierza 
Jędrzejewskiego, zachodnia część miasta Świebodzice, obejmująca tereny leśne oraz częściowo doliny 
Pełcznicy, Szczawnika i Lubiechowskiej Wody, znajduje się w korytarzu ekologicznym KZ-7A Pogórza Sudeckie 
(Jędrzejewski W., Nowak S., Stachura K., Skierczyński M., Mysłajek R. W., Niedziałkowski K., Jędrzejewska B., 
Wójcik J. M., Zalewska H., Pilot M., Górny M., Kurek R.T., Ślusarczyk R. Projekt korytarzy ekologicznych 
łączących Europejską Sieć Natura 2000 w Polsce. Zakład Badania Ssaków PAN, Białowieża 2011). 

44..22  PPoowwiieerrzzcchhnniiaa  zziieemmii  

Położenie fizyczno-geograficzne 

Pod względem geograficznym gmina miejska Świebodzice znajduje się na styku dwóch makroregionów:  

Pogórza Zachodniosudeckiego, którego częścią jest mezoregion Pogórza Wałbrzyskiego obejmujący 
południowo-zachodnią część gminy 

Przedgórza Sudeckiego, w skład którego wchodzą mezoregiony Obniżenia Podsudeckiego i Równiny Świdnickiej 
obejmujące pozostałą część gminy. Krainy fizycznogeograficzne oddzielone są od siebie krawędzią 
morfologiczną związaną z Sudeckim Uskokiem Brzeżnym.  
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44..33  UUkksszzttaałłttoowwaanniiee  ppoowwiieerrzzcchhnnii  zziieemmii,,  ggeeoommoorrffoollooggiiaa  

Pod względem geologicznym gmina Świebodzice leży w granicach dwóch jednostek tektonicznych: Sudetów 
Środkowych w części zachodniej i południowo-zachodniej oraz blo-ku przedsudeckiego (pozostały obszar gminy). 
Południowa część gminy stanowi samodzielną jednostkę geologiczną określaną jako depresja Świebodzic. Jest 
to niewielka jednostka geologiczna w Sudetach Środkowych, piętro strukturalne Masywu Czeskiego, zbudowane 
ze skał osadowych, położone między metamorfikiem kaczawskim od północy i blokiem sowio górskim od 
południa, a od południowego zachodu oddzielona jest uskokiem od niecki śródsudeckiej. Powierzchnia depresji 
ma kształt zbliżony do trapezu, rozciąga się z południowego wschodu od miejscowości Świebodzice w kierunku 
północno-zachodnim. Jest to waryscyjska depresja śródgórska w formie wydłużonego rowu o kierunku wschód-
zachód, otoczona wzniesieniami skał krystalicznych: bloku sowio górskiego oraz metamorfiku kaczawskiego. 
Stanowi samodzielną jednostkę geologiczną utworzoną z niezmetamorfizowanych skał osadowych. Wypełniają ją 
osady górnodewońskie i dolnokarbońskie, które należą do synorogenicznego kompleksu waryscyjskiego. Skały 
wypełniające depresję to przede wszystkim piaskowce, zlepieńce, mułowce, łupki ilaste, wapienie. Skały depresji 
Świebodzic budują fragmentarycznie podłoże Pogórza Wałbrzyskiego i zachodniej części Gór Sowich. Na 
obszarze gminy formacje skalne związane z tą jednostka geologiczna znajdują się w zachodniej i południowej 
części. 

Pozostała część gminy znajduje się w granicach bloku przedsudeckiego. Podłoże równiny i obniżenia doliny 
Pełcznicy tworzą skały metamorficzne. Na tym fundamencie zalegają osady trzeciorzędowe, m.in. zwietrzeliny 
ilaste oraz osady czwartorzędowe – gliny polodowcowe, piaski, żwiry i mułki rzeczne. Blok przedsudecki jest to 
jednostka geologiczna w południowo-zachodniej Polsce, północna część bloku dolnośląskiego. Od południa 
graniczy z Sudetami linią uskoku sudeckiego brzeżnego; od północy z monokliną przedsudecką i monokliną 
śląsko-krakowską linią uskoku środkowej Odry; od zachodu graniczy z perykliną Żar; od wschodu ze strefą 
śląsko-morawską. Zbudowany jest ze skał metamorficznych i magmowych. Przykryty częściowo skałami 
osadowymi wieku od permu do plejstocenu, których miąższość rośnie ku północy. 

Dla czwartorzędowego rozwoju budowy geologicznej tego obszaru podstawowe znaczenie miało dwukrotne 
wtargnięcie lądolodu skandynawskiego: zlodowacenia południowopolskiego oraz środkowopolskiego. Udział 
zlodowacenia młodszego (środkowopolskiego) zaznacza się w osadach głównie części przedsudeckiej (gliny 
moreny dennej oraz osady wodnolodowcowe). Osady lodowcowe części przedsudeckiej reprezentowane są 
przez gliny zwałowe zlodowacenia środkowopolskiego oraz związane z nim piaski i żwiry wodnolodowcowe. 

Osady holocenu występują głównie w postaci piasków, żwirów i mad rzecznych w dnach dolin, w szczególności 
Pełcznicy a w znacznie mniejszym stopniu Lubiechowskiej Wody i Cieni. W okresie holocenu utworzone zostały 
także pokrywy deluwialnych osadów stokowych i podstokowych. Są to osady powstałe ze starszych pokryw 
(głównie plejstoceńskich), pod wpływem spłukiwania wodami spływu powierzchniowego. Są to na ogół osady 
piaszczysto-pylaste, zwykle wyraźnie warstwowane. Ich miąższość wzrasta od około 20-30 cm w górnych 
częściach zboczy, do powyżej 1 m w częściach podstokowych. Wyraźnie większe miąższości spotykane są w 
dolnych częściach stoków uprawianych rolniczo – a zatem przede wszystkim na obszarze przedgórskim. Deluwia 
stokowe powstały w znacznej mierze pod wpływem gospodarczej działalności człowieka (wylesienie, uprawa 
gruntów ornych). 

Główne rysy rzeźby terenu powstały w wyniku trzeciorzędowych ruchów górotwórczych systemu alpejskiego. 
Największe znaczenie dla rozwoju rzeźby miało podzielenie obszaru Sudetów w miocenie na dwie części, 
całkowicie odmienne w swej charakterystyce: dzisiejsze Sudety oraz Przedgórze Sudetów. Linię podziału 
wyznacza krawędź biegnąca w przybliżeniu wzdłuż tzw. sudeckiego uskoku brzeżnego. Część przedgórska jest 
relatywnie obniżona w stosunku do sudeckiej, a rzeźba jej starszego podłoża (proterozoik – paleozoik) tylko w 
ogólnym zarysie odpowiada widocznej na powierzchni terenu. Osady kenozoiczne (trzeciorzędowe i 
czwartorzędowe) maskują obniżenia wypreparowane w gnejsach i migmatytach, powstałe na przestrzeni wielu 
milionów lat, wskutek oddziaływania procesów wietrzenia, erozji i denudacji. W okresie przedkenozoicznym 
przeważały bowiem, w obszarze przedgórskim procesy niszczenia podłoża. Na obszarze przedgórskim 
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niszczenie podłoża zostaje na dużych powierzchniach zastąpione akumulacją osadów przyniesionych z gór lub 
przez lądolody. W zachodniej i południowej części gminy znajdującej się na linii uskoku tektonicznego oraz w 
wyniesionej części Sudetów dominowały natomiast procesy niszczenia w tym głównie procesy erozji rzecznej 
oraz procesy stokowe. Efektem tych działań są głębokie i wąskie doliny potoków Pełcznicy, Szczawnika oraz 
Lubiechowskiej Wody. 

Charakterystycznym elementem rzeźby części przedgórskiej jest niezbyt silnie nachylona i dość wyrównana 
powierzchnia, obniżająca się od krawędzi Pogórza Wałbrzyskiego w kierunku wschodnim dodatkowo rozcięta 
wodami rzeki Pełcznicy. W obszarze przedgórskim, dolina Pełcznicy jest założona w młodych, czwartorzędowych 
osadach. Jest ona zatem elementem rzeźby wyraźnie młodszym od pozostałych. Powstała ona najwyraźniej w 
efekcie reorganizacji sieci odwodnienia powierzchniowego na obszarze przedgórskim, po ustąpieniu lądolodu 
stadiału Odry (najstarszy etap zlodowacenia środkowopolskiego). Procesy erozji rzecznej w dolinie Pełcznicy 
ograniczyły się do rozcięcia pokryw glin zwałowych i częściowo żwirów i piasków przedgórskich stożków 
napływowych (piedmontowych) wieku plejstoceńskiego. Przyczyną tego było i jest doprowadzanie znacznych 
ilości rumowiska wleczonego (piaski, żwiry i otoczaki) z obszarów pogórza oraz relatywnie niski spadek profilu 
podłużnego jej koryta. 

Po ustąpieniu ostatniego lądolodu skandynawskiego (okres holocenu, trwający do dzisiaj) klimat na całym 
obszarze uległ ociepleniu i zwilgotnieniu. Zaznaczały się wówczas przemiennie występujące okresy chłodniejsze i 
cieplejsze, o charakterze oscylacji klimatycznych. W okresie atlantyckim w dolinach rzecznych dominowała 
erozja. Nie była ona jednak zbyt intensywna.  

Antropogeniczne zmiany powierzchni terenu oraz krajobrazu związane są głównie z rozwojem rolnictwa i 
osadnictwa. Z rozwojem osadnictwa związany jest w XIX i XX w. rozwój szlaków komunikacyjnych oraz 
infrastruktury przemysłowej i komunalnej. Powierzchnia terenu poddana została planowemu zagospodarowaniu 
przez człowieka, co w ogólności nadało krajobrazowi cechy kulturowe. 

44..44  SSuurroowwccee  mmiinneerraallnnee  

W granicach miasta udokumentowano dwa złoża surowców mineralnych:  

- złoże żwiru Świebodzice  

- złoże żwiru Świebodzice II, 

które figurują w Centralnej Bazie Danych Geologicznych, prowadzonej przez Państwowy Instytut 
Geologiczny. 

44..55  GGlleebbyy  ii  uupprraawwyy  

Dominującymi typami gleb na terenie miasta są: gleby brunatne właściwe oraz gleby płowe, wykształcone na 
podłożu gliniastym i lessowym, a w dolinach przeważają mady. W górnych partiach występują natomiast gleby 
szkieletowe wykształcone na rumoszu. 

Na podstawie oceny rolniczej przydatności gleb przeważają kompleksy: pszenny dobry i żytni dobry. Użytki 
zielone zaliczane są z kolei do bardzo dobrych i dobrych. Wysoką jakość gleb gminy najlepiej ocenić poprzez 
klasy bonitacyjne. 

Udział poszczególnych klas bonitacyjnych na terenie gminy Świebodzice przedstawia się 

następująco: RII – 2,7%, RIIIa – 28,8%, RIIIb – 29,1%, RIVa – 23,9%, RIVb – 9,5%, 

RV – 5,3% i RVI – 0,7%. gleby w klasach bonitacyjnych I do III stanowią 60,6% a w klasach I – IV aż 94% 
wszystkich użytków rolnych. 
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44..66    WWaalloorryy  wwiizzuuaallnnee  kkrraajjoobbrraazzuu  

Mając na uwadze cechy fizjonomiczne, wynikające zarówno z ukształtowania terenu jak i jego pokrycia, 
obszar opracowania można podzielić na następujące jednostki architektoniczno – krajobrazowe: 

• Zwarte centrum historyczne miasta z otoczeniem murów obronnych, 

• Tereny Pełcznicy 1 w otoczeniu Książańskiego Parku Krajobrazowego,  

• Strefa aktywizacji gospodarczej -  produkcyjno - usługowa, w północno - wschodniej części miasta, 

• Osiedla mieszkaniowe wielorodzinne (Osiedle Piastowskie, Osiedle Sudeckie), z przyległymi ogrodami 
działkowymi. 

• Osiedla mieszkaniowe jednorodzinne ( Osiedle Słoneczne, Osiedle Wilcza Góra), 

• tereny o charakterze wiejskim w obrębie Ciernie, w otoczeniu terenów otwartych. 

 

Część staromiejska ze strzelistymi wieżyczkami kościołów i ratusza jest ważnym elementem krajobrazu 
historycznego miasta. W połączeniu z zielenią Książańskiego Parku Krajobrazowego i Obszarów Natura 2000, 
stanowi ważny element ochrony panoramy miasta. 

Całe miasto, ze względu na swoje otoczenie powinno być objęte strefą ochrony krajobrazu i ekspozycji 
sylwety miasta. 

44..77  OOcchhrroonnaa  sszzcczzeeggóóllnnyycchh  wwaarrttoośśccii  kkrraajjoobbrraazzuu  kkuullttuurroowweeggoo  

W ustawie z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2003.162.1568) 
zdefiniowano pojęcie krajobrazu kulturowego jako historycznie ukształtowaną przez człowieka przestrzeń, 
zawierającą wytwory cywilizacji oraz elementy przyrodnicze (art. 3 pkt 14). W myśl powołanej ustawy, ochronie 
podlega między innymi zabytkowy krajobraz kulturowy, czyli wnętrza urbanistyczne posiadające wartości 
historyczne, edukacyjne i turystyczne.  

Ustawa ta daje legitymacje miejscowym planom zagospodarowania przestrzennego, które mogą ustalać 
zróżnicowanie zarówno pod względem przedmiotu jak i reżimu ochrony strefy konserwatorskie oraz zakazy i 
nakazy mające na celu ochronę znajdujących się na tym terenie zabytków. Dla planowania przestrzennego 
istotna jest ta część problematyki ochrony i opieki nad zabytkami, którą można normować w decyzjach zezwoleń 
na budowę, oraz takie, które mają wpływ na kompozycję i formy gospodarowania przestrzenią. 

Świebodzice należą do najstarszych miast Dolnego Śląska. Ślady osadnictwa sięgają czasów 
prehistorycznych, o czym świadczą znaleziska archeologiczne. Historyczne, udokumentowane źródłami pisanymi 
początki Świebodzic oraz dzisiejszych dzielnic miasta, niegdyś odrębnych wsi - Pełcznicy i Cierni sięgają 
początków XIII wieku. Świebodzice były położone blisko ważnego szlaku handlowego wiodącego z Wrocławia do 
Czech. 

44..88  NNaajjwwaażżnniieejjsszzee  zzaabbyyttkkii  ww  mmiieeśścciiee  

• Ratusz i zespół rynkowy 

Ratusz w centrum zespołu rynkowego to układ najbardziej typowy dla miast powstałych w średniowieczu. I 
tak jak w większości miast pełnił w swojej historii także funkcję placu targowego. Kompleks zachowanych do 
dzisiaj kamieniczek pochodzi z czasów przełom XVIII i XIX w. Jest to konsekwencją wielkiego pożaru, który 
strawił całe miasto 26 lipca 1774 r. Żywioł zniszczył też budynek Ratusza, a wraz z nim miejskie archiwum z 
cenną dokumentacją historii miasta. Dzisiejsza siedziba władz miejskich została wzniesiona przez znanego 
architekta Christiana Schultza jeszcze w XVIII w. Aktualny wygląd Ratusza jest wynikiem licznych renowacji, 
także w ostatnich latach. 

• Mury obronne 
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Świebodzice posiadają jeden z najlepiej zachowanych średniowiecznych systemów fortyfikacyjnych miast. 
Zachowane fragmenty pochodzą najprawdopodobniej z XV w. Były one sukcesywnie rozbudowywane i pod 
koniec XVIII w. w ich skład wchodziło 10 baszt i 3 bramy oraz obwarowania zamku. System ten uzupełniany był 
przez wały ziemne i fosę. Mimo licznych wojen, pożarów oraz prób ich rozebrania przez Francuzów w 1809 r., 
zachowały się one w 80% i stanowią jeden z najlepiej kompletnych systemów obwałowań miejskich w kraju. O ich 
wyglądzie możemy się przekonać oglądając ich fragment przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego. Obecnie 
wdrażany jest program ich rewaloryzacji obejmujący takie działania, jak odbudowa brakujących fragmentów oraz 
udostępnienie całości dla ruchu turystycznego. 

• Kościół Piotra i Pawła 

Pierwsze wzmianki dotyczące tego kościoła sięgają lat 1776 - 1779. Został zbudowany według projektu 
niemieckiego architekta Chrystiana Schultza. Budowla wzniesiona jest na planie krzyża z wieżą od zachodu. Po 
środku bocznych elewacji, wzdłuż całej wysokości ścian znajdują się nieznacznie wysunięte ryzality. Od frontu 
nad wejściem wznosi się kwadratowa dzwonnica, przechodząca nad balustradą w ośmioboczną wieżę 
zwieńczoną podwójnymi latarniami w barokowych hełmach i iglicą zakończoną kulą i krzyżem. Wnętrze posiada 
bogato rozczłonkowany strop wsparty na szesnastu kwadratowych słupach, przechodzących w doryckie kolumny. 
Słupy i kolumny dzielą wnętrze na trzy nawy, z których boczne mają na obu piętrach wybudowane balkony. 
Sklepienie lustrzane wspiera się na kolumnach. W 1945 roku ten ewangelicki kościół został przemianowany w 
katolicki kościół pomocniczy parafii św. Mikołaja. Od 2 sierpnia 1952 roku stał się samodzielnym kościołem 
parafialnym pod wezwaniem św. Piotra i Pawła. Świątynia ta i Ratusz Miejski stanowią dziś jeden z nielicznych w 
okolicy zespołów zabytkowych w stylu klasycystycznym. 

• Ruiny Kaplicy św. Anny 

Kościółek romański św. Anny (ruiny na Pełcznicy) jest najstarszym zabytkiem sakralnym na terenie 
dzisiejszych Świebodzic. Był to kościół jednonawowy, okrągły, o charakterze obronnym, w stylu romańskim. 
Dokładna data jego powstania jest trudna do ustalenia, z powodu braku dokumentów budowy. Można tylko 
przypuszczać, że jego początki sięgają przełomu XII i XIII wieku, albo i wcześniej. kiedy to Pełcznica należała do 
Komesa Imbrama, bliskiego doradcy i współpracownika księcia Henryka Brodatego. Pierwsza ściśle historyczna 
wzmianka źródłowa na jego temat zapisana została już za czasów rządów księcia Henryka Brodatego w roku 
1226. Wówczas to świątynia została prawdopodobnie konsekrowana przez arcybiskupa salzburskiego Henryka. 
Następna wzmianka z 1228 roku dostarcza informacji o dużej roli kościoła w systemie obronnym osady 
pełcznickiej. Wielką sławę przyniósł mu, acz niechlubną, spór pomiędzy proboszczami tego kościółka, a kościoła 
św. Mikołaja, około 1250 roku. 

Do budowy kościoła użyto kamienia polnego i gliny (tak jak w przypadku murów obronnych Świebodzic). Na 
przełomie wieku XIV-XV kościół św. Anny został przebudowany ze stylu romańskiego na styl gotycki. Jak głosi 
legenda, obiekt ten spłonął od uderzenia pioruna i od tego czasu pozostaje w ruinie 

• Parafia Rzymsko - Katolicka p.w. św. Franciszka z Asyżu 

Kościół p.w. św. Franciszka z Asyżu powstał w I połowie XIII wieku jako budowla romańska. Pierwsza 
wzmianka o nim pochodzi z 30 sierpnia 1228 roku. Przebudowany w XIV i XV wieku, do dziś przetrwał w formie 
budowli jednonawowej z niższym i węższym prezbiterium zamkniętym ścianą prostą. Do nawy od południa 
przylega kruchta, do prezbiterium od północy zakrystia. Nawa i kruchta nakryte są drewnianym stropem, 
prezbiterium sklepieniem krzyżowo - żebrowym, zakrystia sklepieniem kolebkowym. Od zachodu wieża 
odbudowana w XIX w. Wewnątrz zachowało się gotyckie sakramentarium z 1352 r., późnobarokowe organy oraz 
ołtarz główny z XVII w. Pierwotny ołtarz główny - gotycki tryptyk z przedstawieniem Tryumfu Matki Bożej 
eksponowany jest dziś w Muzeum Narodowym we Wrocławiu. Na zewnątrz zachowane są detale kamieniarki 
gotyckiej, renesansowy nagrobek oraz umieszczona u wejścia do kościoła, w ścianie kruchty, rzeźba Tronującej 
Madonny z Dzieciątkiem. 
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W 2 połowie XX w., w czasie prac konserwatorskich prowadzonych pod kierunkiem profesora krakowskiej 
Akademii Sztuk Pięknych Józefa Edwarda Dutkiewicza odkryto cenne średniowieczne malowidła przedstawiające 
m.in. postać św. Krzysztofa. 

W roku 1970 w kruchcie południowej przeprowadzono pod kierunkiem prof. Zofii Medweckiej badania 
nawarstwień oraz odsłonięto i zakonserwowano fragment malowideł z początku XVI w. na ścianie południowej: 

- malowidło wapienne przedstawiające św. Krzysztofa usytuowane jest w środkowej części północnej ściany 
korpusu kościoła. Ma kształt prostokąta o wysokości 5m i szerokości 2m, poszerzonego dołem (od 
wschodu) odkrywką o zgeometryzowanym kształcie i powierzchni ok. 1,8 m2. Malowidło całopostaciowe o 
monumentalnej kompozycji przedstawia świętego przenoszącego małego Jezusa przez wodę. Wyraźnie 
akcentowane statyczne ujęcie postaci św. Krzysztofa oraz cechy stylistyczne szat pozwoliły na datowanie 
(Alicja Karłowska-Kamzowa) malowidła na 2 ćwierć XIV wieku. Charakterystyczne dla malowidła jest, nie 
spotykane na naszych ziemiach, przedstawienie świętego w mitrze książęcej. Typ przedstawienia i cechy 
warsztatowe były m.in. podstawą przypisania przez A. Karłowską-Kamzową autorstwa malowidła twórcom 
spoza terenu Śląska. 

- malowidła freskowe w kruchcie południowej, tylko w części odsłonięte, datowane na początek XVI w., to 
przedstawienia figuralne w układzie kwaterowym. Wśród odsłoniętych scen zidentyfikowano m.in. Pokłon 
Trzech Króli. 

• Willa secesyjna przy ul. Wolności 11 

Niegdyś należała do sędziego sądu miejskiego. Klatka schodowa zaczyna się w holu będącym niegdyś 
przedpokojem. W jednej ze ścian znajduje się witraż z motywami roślinnymi. 

• Ciąg budynków secesyjnych przy ul. Kolejowej 

Zachowały się zabytkowe bramy i elewacja w postaci tzw. muru pruskiego. 

• Budynek przy ul. Browarowej 1 

Zachowała się tutaj zabytkowa brama. 

• Budynek ul. Sienkiewicza 18 

Na uwagę zasługuje zabytkowa XIX – wieczna brama i oryginalny zamek. 

• Dworek Gustawa Beckera ul. Łączna 

Znajdują się w nim zabytkowe XIX wieczne piece. 

• Barokowy budynek plebani przy kościele św. Mikołaja 

• Budynek plebani przy kościele św. Piotra i Pawła 

Budynek z czerwonej cegły klinkierowej z miedzianymi lukarnami – jedyny w mieście budynek ze studnią 
wentylacyjną w środku budynku – na tą „studnię” wychodzą wszystkie okna kuchenne, korytarzowe i łazienkowe. 

• Budynek szkoły nr 3 przy ul. Świdnickiej 

Zbudowany w 1876 roku. Do dziś zachował się w stanie niezmienionym. W korytarzu, na półpiętrze 
znajduje się płaskorzeźba pokazująca uczące się dzieci. Absolwentem tej szkoły był Emil Krebs – poliglota, 
znawca języków Azji i Dalekiego Wschodu – znał 53 języki. 

• Dom "Pod Różą" 

Secesyjna kamienica przy ul. Świdnickiej o interesującej elewacji i bardzo ciekawej bramie wejściowej z 
kolumnami i kutymi kratami w kształcie krzewów róż. 
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• Budynek poczty 

Budynek jest wpisany na listę zabytków. Zbudowany został w 1855 roku. Zachował się na nim zabytkowy 
zegar z fabryki Beckera. 

• Pałac rodziny Seidlów 

XIX-wieczny pałacyk w stylu renesansu angielskiego. Wybudowany został przez Hugo Kramsta (stąd 
niemiecka nazwa pałacyku Hugoschloss), a następnie odsprzedany rodzinie Seidlów. Obecnie mieści się w nim 
Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr de Notre Dame. Wokół zabytkowy park z 
interesującym drzewostanem, będący przedmiotem badań dendrologów. 

• Ruiny Pałacu Wdów w Cierniach 

Pałac został wzniesiony prawdopodobnie na przełomie XVIII i XIX wieku przez Hachbergów z Książa. Pałac 
nigdy nie został ukończony i od wojen napoleońskich popada w ruinę 

• Brama Książańska 

XVIII-wieczna brama wjazdowa do zespołu parkowo-pałacowego w Książu. Po obu stronach obiektu 
znajdują się dwa domki szwajcarskie, w których niegdyś zamieszkiwali: odźwierny i ogrodnik z Książa. Brama 
zwieńczona jest dwoma figurami lwów po jej obu stronach. 

• Dworce kolejowe 

Na terenie miasta znajdują się dwa dworce kolejowe. Obecny (z II połowy XIX wieku), jeden z najbardziej 
reprezentatywnych dworców na trasie z Wrocławia w kierunku Jeleniej Góry oraz tzw. "Stary Dworzec” z I połowy 
XIX wieku, już nieczynny, przy którym znajdują się prawdopodobnie najstarsze zabudowania dworcowe w 
Polsce. 

44..99  TTeerreenn  oobbjjęęttyy  oopprraaccoowwaanniieemm  zznnaajjdduujjee  ssiięę  ww  oobbsszzaarraacchh  hhiissttoorryycczznnyycchh::  

• zespół staromiejski (historyczny układ urbanistyczny - ośrodek miejski wpisany do rejestru zabytków pod 
numerem 626 decyzją z dnia 1.09.1959 r.) oraz obszary: 

• założenie rezydencjonalne Książ w Świebodzicach, wpisany do rejestru zabytków pod numerem A/572/1 - 
3 z dnia 24.05.2006 r.; 

• historyczny układ urbanistyczny - zabudowa poza średniowiecznymi murami miejskimi, w większości 
miasto XIX w. i początków XX w. wraz z zabudową pofabryczną; 

• historyczny układ ruralistyczny Ciernie wraz z układem zabudowy  miejskiej i osiedlem robotniczym z lat 
30-stych XX w.; 

• historyczny układ ruralistyczny Pełcznica wraz z układem zabudowy nawiązującym do miejskiej i osiedlami 
z I połowy XX w; 

• obszar obserwacji archeologicznej średniowiecznego miasta w tym ochrony archeologicznej otoczenia 
budowli średniowiecznych, 

• obszar obserwacji archeologicznej historycznych przedmieść, w tym ochrony archeologicznej otoczenia 
budowli średniowiecznych 

• obszar obserwacji archeologicznej dla nowożytnego siedliska wsi o średniowiecznej metryce, w tym 
ochrony archeologicznej otoczenia budowli średniowiecznych, 

• obszar obserwacji archeologicznej dla nowożytnego siedliska wsi o średniowiecznej metryce, w tym 
obszar ochrony archeologicznej reliktów kościoła z XIVw. 
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• dla których określono w studium zasady ochrony. 

W obrębie miasta znajduje się 17 stanowisk archeologicznych. Do ciekawych zabytków zaliczanych do 
grupy prawno - archeologicznej, które można zobaczyć są:  

• krzyż wolnostojący za parkanem gospodarstwa nr 40 w Cierniach (wymiary: 120x70x26 cm), zlepieniec 
pobielony, 

• krzyż maltański leżący (złamany), zlepieniec, znajduje się w północno-wschodniej części Cierni, 
• krzyż wmurowany, żółty, piaskowiec, usytuowany na lewo od wejścia do gospodarstwa nr 39 w dzielnicy 

Ciernie, 

• krzyż łaciński wolnostojący, zlepieniec, usytuowany przy drodze do Świdnicy, naprzeciw budynków 
Osiedla Sudeckiego przy stacji CPN. 

44..1100  WWaarruunnkkii  wwooddnnee  

WWooddyy  ppooddzziieemmnnee  

Na warunki hydrologiczne Świebodzic wpływają dwa pietra wodonośne: czwartorzędowe i dewońskie. 
Czwartorzędowe piętro wodonośne reprezentowane jest przez jeden lub dwa poziomy o zwierciadle swobodnym i 
subartezyjskim. Wydajność nielicznych studni wierconych osiągają kilka m3/h. W obrębie miasta Świebodzice 
prowadzono szereg wierceń hydrologicznych z wynikiem negatywnym. Dewońskie piętro wodonośne jest w 
rejonie Świebodzic bardzo słabo rozpoznane. Dane wskazują wodonośność tych utworów rzędu kilku m3/h. W 
obrębie tego piętra odwiercono kilka studni w dzielnicy Pełcznica. Studnie te są aktualnie eksploatowane.  

Ogólna ocena jakości wód podziemnych w układzie pięter wodonośnych w 2007r. wykazuje zdecydowaną 
przewagę wód dobrej jakości w poziomach wodonośnych kredy, czwartorzędu oraz starszych od kredy i w 
skalach krystalicznych. 

W granicach administracyjnych Miasta Świebodzice nie występują Główne Zbiorniki Wód Podziemnych. 

WWooddyy  ppoowwiieerrzzcchhnniioowwee  

Rejon opracowania należy do dorzecza rzeki Odry. Główną osią hydrograficzną miasta jest rzeka 
Pełcznica. Pełcznica z dopływami: Lubiechowską Wodą i Cienią charakteryzują się dynamiką górską, 
odznaczającą się gwałtownymi zmianami wód i przepływów, z nasileniem w okresie roztopów wiosennych. 

Na obszarze gminy znajdują się zbiorniki wodne powstałe w wyniku eksploatacji kru-szyw naturalnych 
głównie piasku oraz gliny. Zlokalizowane są one w północno-zachodniej części gminy. Ponadto w pobliżu 
centrum miasta znajduje się zbiornik wodny „Warszawian-ka” w miejscu dawnego kamieniołomu wapienia. W 
dzielnicy Pełcznica znajdują się zbiorniki wodne: staw hodowlany przy ul. Kasztanowej, zbiornik przemysłowy 
przy ulicy Solnej, zbiorniki przy ul. Różanej oraz zbiorniki przy ul. Sportowej w miejscu ujęcia wody. 

 

Na terenie opracowania nie ma powierzchniowych obiektów hydrograficznych.  

44..1111  OOcceennaa  ssttaannuu  cczzyyssttoośśccii  wwóódd  ppoowwiieerrzzcchhnniioowwyycchh  

Stan wód powierzchniowych jest niezadawalający. Przeważają wody pozaklasowe(non). Brak jest również 
wód spełniających wymagania jak dla I, II a nawet III klasy czystości. Dotyczy to przede wszystkim  skażeń 
biologicznych określanych mianem coli, jak również zanieczyszczeń wyrażonych jako BZT5, ChZT, azot ogólny, 
azot amonowy, azot azotynowy, fosfor, fosforany, siarczany, metale.  

 

44..1122  KKlliimmaatt  llookkaallnnyy  ii  wwaarruunnkkii  bbiiookklliimmaattyycczznnee  

MMeezzookklliimmaatt  

W regionalizacji klimatycznej Dolnego Śląska opracowanej w 1957 roku przez A. Schmucka, okolice 
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Świebodzic leżą w obrębie III regionu przedgórskiego (przejściowego). Obejmuje on pas terenu pomiędzy 
Równiną Wrocławską a poziomicą 400m wraz z Przedgórzem Sudeckim. Przy analizie elementów klimatycznych 
uwzględniono kilkudziesięcioletnie (1881-1980) dane meteorologiczne ze stacji meteorologicznej z Legnicy, która 
zlokalizowana jest w obrębie tego samego regionu klimatycznego i termicznego, jak Świebodzice. 

 Charakterystyczne wartości wskaźników termicznych i opadowych, w okresie 1881 ÷ 1973 przedstawiają 
się następująco:  

 

Przebieg wilgotności względnej uzależniony jest od pory roku, doby jak i sytuacji pogodowej. Maksimum 
występuje późną jesienią i zimą (grudzień 88%), minimum zaś na przełomie wiosny i lata (czerwiec 71%). W 
przebiegu dobowym maksimum przypada na godziny wieczorne i nocne, minimum zaś na południe.  

Z wilgotnością powietrza związane jest występowanie mgieł, których intensywność uzależniona jest od 
warunków lokalnych. Na omawianym terenie rejestruje się 70-80 dni z mgłą. Największe natężenie mgieł 
rejestruje się późną jesienią (listopad 14 dni).  

Maksimum zachmurzenia notowane jest w miesiącach późnojesiennych i zimowych (listopad, grudzień) 
Minima obserwuje się wczesną jesienią (wrzesień) i wiosną (maj). Do najpogodniejszych okresów w roku należy 
początek jesieni, najwięcej dni pochmurnych występuje natomiast w listopadzie. 

Teren opracowania charakteryzuje się średnią sumą opadów 650-700 mm, jednak sumy te nie rozkładają 
się równomiernie w ciągu roku. Maksimum opadowe przypada na porę letnią (lipiec 1984r.), minimum zaś 
występuje zimą i wiosną (luty 35mm) Wiosenne i jesienne opady są długotrwałe, natomiast letnie trwają krócej, 
lecz są bardziej intensywne. Opadom tym często towarzysza burze, które intensywniej występują w miesiącach 
letnich (czerwiec, sierpień) - 23,4 dni. 

KKlliimmaatt  llookkaallnnyy  ii  wwaarruunnkkii  bbiiookklliimmaattyycczznnee..  

Klimat kształtowany jest pod wpływem tych samych mas powietrza, które kształtują pogodę na Dolnym 
Śląsku oraz w Polsce: powietrze zwrotnikowo-morskie, zwrotnikowo-kontynentalne, polarno-morskie, polarno-
kontynentalne, arktyczne morskie, umiarkowane kontynentalne oraz pochodzące z wyższych warstw troposfery. 
Głównymi kompleksami klimatycznymi są w Sudetach wg A. Kosiby: kompleks cyklonalny pochodzenia 
atlantycko-islandzkiego, antycyklonalny ciepły pochodzenia podzwrotnikowego, cyklonalny ciepły i wilgotny 
pochodzenia śródziemnomorskiego, antycyklonalny chłodny oraz wiosenny kwietniowy. 

Na obszarze przeważa wiatr wiejący z sektora południowego oraz drugorzędnie z sektora zachodniego. 
Średnie prędkości wiatru osiągają na Przedgórzu Sudetów 3,0-3,5 m/ s. W warunkach wysokiej frekwencji 
zachodnich kierunków wiatru, na terenie często odnotowuje się efekty fenowe, związane z przekraczaniem przez 
masę atmosferyczną bariery Gór Sowich i Wałbrzyskich. Z występowaniem fenu związana jest na ogół duża 
prędkość wiatru, jego znaczna porywistość, charakterystyczne, stacjonarne chmury w strefie wyższych grzbietów 

średnia roczna temperatura   7,8  0C 

� średnia temperatura stycznia  -1,7 0C 

� średnia temperatura lipca  17,5  0C 

� długość okresu wegetacyjnego  220 dni 

� ilość dni z przymrozkami  105 dni 

� suma roczna opadów 650 ÷ 700mm 

� suma opadów  półrocza ciepłego (IV -IX) do 500 mm 

� suma opadów półrocza chłodnego (X - III) do 350 mm 

� pierwsza pokrywa śnieżna (średnio) 5 listopada 

� ostatnia pokrywa śnieżna (średnio) 15 kwietnia 

� liczba dni z pokrywą śnieżną 40 ÷ 45 dni 
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i wierzchołków gór oraz występowanie efektów termicznych. Zjawisku temu towarzyszy zwykle silne obniżenie 
wilgotności powietrza oraz znaczne wahania ciśnienia barycznego. 

Tereny o zwartej zabudowie odznaczają się nieco zmienionym układem termiczno-wilgotnościowym. 
Budynki i pokryta asfaltem powierzchnia mają znacznie większą pojemność cieplną niż powierzchnie pokryte 
roślinnością i dlatego akumulują, a następnie emitują większe ilości ciepła. Wychładzanie powierzchni 
zabudowanej przebiega wolniej niż oziębianie terenów niezabudowanych. Ponadto w mieście istnieje wiele 
sztucznych źródeł ciepła. W efekcie, w stosunku do terenów otwartych średnie temperatury dobowe są w mieście 
o 1 ÷ 2O wyższe. 

Wilgotność powietrza w miastach jest inna niż w ich otoczeniu, ponieważ ewaporacja jest w nich znacznie 
mniejsza niż na terenach pozamiejskich. Zachmurzenie jest natomiast większe z powodu obecności znacznej 
liczby jąder kondensacji, tworzonych przez zawieszone w powietrzu pyły. 

W zakresie anemologii notowane są znaczne spadki prędkości na poszczególnych kierunkach. Zjawisko to 
powstaje w wyniku istnienia zwartej wysokiej zabudowy spełniającej w tym przypadku rolę „ekranu”. Różnice w 
prędkości wiatrów na terenach otwartych i zabudowanych, dochodzą do 2m/s. Należy jednak podkreślić, że w 
obrębie zurbanizowanym powstają „przeciągi”, czyli korytarze intensywniejszego napowietrzania oraz liczne 
„zawirowania strug powietrza”, a także „strefy ciszy”. Intensywność tego zjawiska uzależniona jest od kierunku 
prędkości wiatru a także układu urbanistycznego. 

W wyniku działania wspomnianych czynników nad miastem tworzy się „wyspa ciepła”,  która powoduje 
powstanie lokalnej cyrkulacji. W efekcie, do wnętrza miasta zasysane są chłodniejsze masy powietrza spoza 
miasta, łagodząc nieco efekt podgrzania powietrza. 

Bioklimat otoczenia Świebodzic jest słabobodźcowy z cechami obciążającymi na terenie zurbanizowanym. 
Pogody korzystne dla klimatoterapii występują latem i wczesną jesienią, pogody niekorzystne - głównie zimą 
(zwłaszcza w styczniu), co jest wynikiem oddziaływania gór. 

Odczuwalność cieplna jest przeciętna, jedynie wiosną notuje się wysoką częstość występowania warunków 
termicznych odczuwanych jako komfortowe. Liczba dni parnych wynosi 13-14 rocznie i jest niższa od średniej dla 
Polski południowej i centralnej. 

W dolinie Pełcznicy występują warunki topoklimatyczne sprzyjające okresowemu zwiększeniu stężeń 
zanieczyszczeń powietrza. Spowodowane jest to gorszą wentylacją terenu oraz występowaniem zastoisk 
chłodniejszego powietrza (inwersje termiczne w przyziemnej warstwie atmosfery). 

44..1133  OOcceennaa  cczzyyssttoośśccii  ppoowwiieettrrzzaa  

Źródłami zanieczyszczeń powietrza w aglomeracjach miejskich są: 

• procesy energetycznego spalania paliw (energetyka zawodowa i zakładowa) 

• ogrzewanie indywidualne budynków mieszkalnych, 

• transport drogowy 

• przemysłowe procesy technologiczne. 

 

Na obszarze gminy Świebodzice zanieczyszczenia powietrza pochodzą ze źródeł zorganizowanych, 
niezorganizowanych i wtórnych. Należą one do emisji komunalno – bytowych związanych z kotłowniami 
lokalnymi, indywidualnymi paleniskami domowymi oraz emitorami z zakładów użyteczności publicznej. Są to 
zanieczyszczenia, które maja znaczący wpływ na stan zanieczyszczenia powietrza i są głównym źródłem tzw. 
niskiej emisji. Emitują najczęściej zanieczyszczenia pyłowe i gazowe. Drugim źródłem emisji są emitory liniowe 
związane z transportem. Główne zanieczyszczenia tego typu to: węglowodory, tlenki azotu, tlenek węgla, pyły, 
związki ołowiu, tlenki siarki. Na obszarze gminy występują także emisje przemysłowe pochodzące z procesów 
produkcyjnych oraz kotłowni przemysłowych. Głównymi emitorami zanieczyszczenia przemysłowych są zakłady 
tj.: Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o. w Świebodzicach - wytwarza i przesyła energię cieplną, które na 
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obszarze Świebodzic posiadają dwie kotłownie centralne C-1 i C-3 o łącznej mocy 113,2 MW, z których zasilane 
są osiedla mieszkaniowe i instytucje publiczne. Następnie są to zakłady Termet S.A. oraz GEA Polska Sp.z.o.o. 
Ponadto na obszarze gminy obserwuje się także zanieczyszczenia napływowe spoza terenu gminy, zgodnie z 
dominującym kierunkiem wiatru. Za zanieczyszczenia napływowe odpowiedzialne są m.in.: 

• Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze „Victoria” S.A. przy ul. Kosteckiego w Wałbrzychu – w zakładach jest 
produkowany koks, gaz koksowniczy oraz produkty węglopochodne tj. smoła surowa, benzol i siarczan 
amonu. 

• Fabryka Porcelany Krzysztof S.A. w upadłości likwidacyjnej - zajmuje się produkcją porcelany stołowej i 
galanterii porcelanowej. Emisja do powietrza pochodzi z pieca do wypalania dekoracji szkliwnych oraz - 
oddanego do użytku w kwietniu 2005 roku - drugiego pieca do szybkiego wypalania porcelany ze 
szkliwem. 

• Cersanit III S.A. w Wałbrzychu, 

• Saint-Gobain Glass Polska Sp.z.o.o Oddział Jaroszowiec, Filia Wałbrzych, 

• Wagony Świdnica” S.A. w Świdnicy, 

• Cukrownia „Świdnica” S.A w Pszennie k. Świdnicy, 

• Miejski Zakład Energetyki Cieplnej Sp z o.o. w Świdnicy- ciepłownia Zawiszów. 

Na terenie Świebodzic badania jakości powietrza realizowane są przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony 
Środowiska we Wrocławiu. Sieć pomiarowa stacji stałych bazuje na automatycznych i manualnych metodach 
oznaczania stężeń zanieczyszczeń. Pomiary w stacjach stałych wykonywane są w sposób ciągły. Uzupełnieniem 
ciągłych pomiarów wykonywanych w stałych punktach pomiarowych są automatyczne stacje mobilne, dzięki 
którym możliwe jest określenie poziomu zanieczyszczenia powietrza w strefach, w których nie ma stacji stałych. 
Średnioroczne stężenia dwutlenku siarki dla Świebodzic wg danych z 2010r wynosiły 4,5 µg/m3. Stwierdzono 
brak przekroczeń norm dla tych zanieczyszczeń oraz wyższe stężenia w okresie grzewczym. 

Przekroczeń nie wykazywały także stężenia dwutlenku azotu. Średnioroczne stężenia NO2 wynosiły 16,0 
µg/m3 (40% normy). 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu corocznie sporządza ocenę jakości powietrza 
na terenie województwa dolnośląskiego w oparciu o ustawę Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. 
(tekst jednolity: Dz.U.2013.1232, ze zmianami) oraz akty wykonawcze do ww. ustawy. Oceny i wynikające z nich 
działania odnoszone są do jednostek terytorialnych nazywanych strefami, obejmujących obszar całego kraju.  

Świebodzice zostały włączone do strefy dzierżoniowsko- świdnickiej. Dla celów oceny jakości powietrza pod 
kątem zawartości ozonu Świebodzice należy do strefy dolnośląskiej. Zaliczenie strefy do określonej klasy zależy 
od stężeń zanieczyszczeń występujących na jej obszarze i wiąże się z określonymi wymaganiami w zakresie 
działań na rzecz poprawy jakości powietrza (w przypadku, gdy nie są dotrzymane dopuszczalne poziomy) lub 
utrzymania tej jakości (jeżeli spełnia ona przyjęte standardy). 

Mając na uwadze kryteria ustanowione dla ochrony zdrowia, Świebodzice leżą w obrębie strefy A, w której 
zaleca się utrzymanie jakości powietrza w strefie na tym samym lub lepszym poziomie. Podobnie przedstawia się 
klasyfikacja wg kryteriów ustanowionych dla celu ochrony roślin. 

Na terenie Świebodzic problemem pozostaje wysoki poziom zanieczyszczenia powietrza pyłem 
zawieszonym PM10. Od 2005 roku dla pyłu zawieszonego PM10 margines tolerancji wynosi 0, zatem wszelkie 
przekroczenia obowiązującego poziomu dopuszczalnego średniorocznego i średniodobowego skutkują 
zaklasyfikowaniem danej strefy do opracowywania programów ochrony powietrza (klasa C). Główną przyczyną 
wystąpienia przekroczeń pyłu zawieszonego PM10 w okresie zimowym jest emisja z indywidualnego ogrzewania 
budynków, w okresie letnim natomiast emisja wtórna pyłu. 
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44..1144  PPrrzzyyrrooddaa  oożżyywwiioonnaa  

Pod względem przyrodniczo-leśnym obszar miasta należy do VII Sudeckiej Krainy Przyrodniczo-Leśnej. 
Potencjalną roślinność stanowią: grądy środkowoeuropejskie, żyzne buczyny sudeckie, podgórskie lasy klonowo-
lipowe, łęgi jesionowo-wiązowe i lokalne dąbrowy ciepłolubne. Pierwotna roślinność została w znacznej części 
wytrzebiona w wyniku postępującego uprzemysłowienia, na jej miejsce wprowadzono głównie monokulturę 
świerkową. Miasto jest stosunkowo bogate w zasoby przyrodnicze. Bliskość Książańskiego Parku 
Krajobrazowego przenika się z ciekawą przyrodniczo dzielnicą Pełcznica. Bardzo atrakcyjny jest również Park 
Miejski i teren kompleksu sportowego OSIR. 

SSzzaattaa  rroośślliinnnnaa  

Na obszarze gminy występują bogata flora w tym związana z obszarami leśnymi zaj-mującymi około 290 
ha. Środowisko leśne obejmuje różnorodne kompleksy roślinne, w tym środkowoeuropejskie lasy grądowe z 
bukiem, dębem, lipą, jaworem, klonem, grabem oraz miejscami wprowadzonymi sosną i świerkiem. Cenne 
przyrodniczo są kompleksy ciepłolub-nych roślin łąkowych i muraw. Na terenach pól uprawnych warte 
odnotowania są kompleksy zarośli: tarniny, głogu i dzikiej róży z uwagi na ich znaczenie jako ostoi dla ptaków i 
innych zwierząt, czy roślin. W pobliży cieków wodnych występują również zbiorowiska olszyny. Łącznie w 
okolicach miasta występuje prawie 50 gatunków drzew i krzewów. W samych Świebodzicach znajduje się wiele 
drzew, stanowiących pomniki przyrody (tab. XXX). W Parku Miejskim rośnie buk pospolity i klon pospolity, liczące 
w obwodzie po 400 cm oraz jesion wyniosły mający w obwodzie 430 cm. Przy ul. Mikulicza rośnie dąb 
szypułkowy o ob-wodzie 500 cm. Osobliwością flory jest także liczący kilkaset lat cis „Bolko” rosnący w dolinie 
Pełcznicy. Florę gminy charakteryzują również paprocie (9 gatunków), mchy (ponad 70 gatunków) i porosty (54 
gatunki). Mchy i porosty występują głównie w obszarach wąwo-zów Pełcznicy oraz Szczawnika. Ponadto w 
wąwozach występuje wiele gatunków roślin ziel-nych, w tym rododendrony i azalie, a na zboczach wąwozów 
pojawiają się storczyki: podko-lan biały i listeria jajowata oraz lilia złotogłowa i wawrzynek wilcze łyko. 

 

ŚŚwwiiaatt  zzwwiieerrzzęęccyy  

Występowanie zwierząt uzależnione jest od dostępnych siedlisk oraz sposobów użytkowania terenu. Na 
obszarze Świebodzic występują obszary silnie zurbanizowane, tereny zieleni miejskiej, tereny ogrodów 
działkowych, tereny mieszkaniowe o niższej intensywności oraz tereny rolne i nieużytków, z nielicznym udziałem 
terenów łąkowych i dolinnych. Ponadto na obszarze miasta znajduje się stosunkowo dużo terenów leśnych, 
głównie w zachodniej i południowej części. Przemiany geologiczne i klimatyczne, a także działania człowieka, 
wpłynęły na stan dzisiejszej fauny przedpola Sudetów. W początkowej fazie sukcesji fauny uczestniczyły między 
innymi: kuropatwa (Perdix perdix), jeż (Erinaceus europaeus), kret (Talpa europaea), lis (Vulpes vulpes), borsuk 
(Meles meles), a potem doszły: ryś (Lynx lynx), żbik (Felis silvestris), dzik (Sus scrofa), jeleń (Cervus elaphus), 
sarna (Capreolus capreolus), głuszec (Tetrao urogallus) i inne. Długookresowe zmiany klimatu, np. fazy ociepleń 
w okresie atlantyckim, pozwoliły na migracje zwierząt na duże odległości i zasiedlenie Sudetów (przykłady 
podane poniżej dotyczą całych Sudetów) przez kilkanaście elementów faunistycznych, które prezentują wszystkie 
elementy fauny występujące w Europie Środkowej (Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego miasta 
Świebodzice na lata 2012-202, Świebodzice, 2012). 

Na podstawie danych zwartych w „Kartotece awifauny Dolnego Śląska”, aktualnych na rok 2004, 
stwierdzono na obszarze powiatu świdnickiego obecność, co najmniej około 15 gatunków ptaków rzadkich lub 
nielicznych na Dolnym Śląsku, w tym: błotniaka stawowego C. Aeruginosus, bociana czarnego C. nigra, dzięcioła 
średniego D. Medius, jarząbka B. Banasia, kobuza F. subbuteo, krogulca A. nisus, kszyka G. Gallinaro, 
muchołówkę białoszyją F. Albicollisk., muchołówkę małą F. Parva, orzechówkę N. caryocatactes, puchacza B. 
Bubo, pustułkę F. Tinnunculus, siniaka C. oenas, słonkę S. rusticola, sóweczkę G. passerinum, trzmielojada P. 
apivorus, włochatkę A. Funereus. Prawdopodobnie część tych gatunków ptaków występuje także na terenie 
miasta Świebodzice głównie w obrębie terenów zadrzewionych lub otwartych terenów rolnych dotychczas 
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niezagospodarowanych (Ekspertyza ornitologiczna dla określenia przyrodniczych uwarunkowań lokalizacji 
elektrowni wiatrowych w województwie dolnośląskim, A. Adamski, dr A. Czapulak, dr A. Wuczyński, Wrocław, 
2009). 

W obrębie miasta występuje wiele zróżnicowanych biotopów związanych z różnymi typami zabudowy. 
Centrum miasta o zwartej, często wysokiej zabudowie i ograniczonej ilości zieleni są odpowiednikiem terenów 
skalistych, stąd jest prawdopodobnie zamieszkiwane przez ubogi zestaw gatunków ptaków, z których część 
wywodzi się z terenów górskich, które pierwotnie gniazdowały w szczelinach i na półkach skalnych, zaś inne 
gatunki towarzyszą osadom ludzkim od wieków. Tereny bardziej peryferyjne są zazwyczaj poprzecinane pasami i 
kępami zieleni przypominając swym charakterem parki i ogrody. Osiedla willowe mają bardzo urozmaiconą 
strukturę środowiska z bogatą zielenią zapewniającą dogodne warunki lęgowe dla ptaków. Zespoły ptaków 
zamieszkujące miasta podlegają silnym procesom synantropizacyjnym i podlegają ciągłym zmianom (dymówka, 
jerzyk, kawka, kopciuszek, mazurek, oknówka, pustułka, płomykówka, sierpówka, sokół wędrowny, sroka, 
wróbel). 

Ponadto na terenie miasta występują tereny ruderalne, czyli bardzo silnie zmienione przez człowieka m.in. 
wysypiska gruzu i śmieci, nasypy kolejowe, tereny przemysłowe, obszary w trakcie zabudowy. Są one często są 
pokryte kamieniami, gruzem, żwirem, zazwyczaj suche, ale czasem z kałużami wody, zwłaszcza w wykopach. 
Zwykle są pokryte specyficzną roślinnością z dominującą byliną, komosą i pokrzywami. Biotop ten przypomina 
swym charakterem niektóre środowiska górskie i jest zasiedlany przez nieliczną grupę gatunków ptaków 
(białorzytka, dzięcioł białoszyi, kopciuszek, kulczyk, kuropatwa, makolągwa, mazurek, pliszka żółta). 

Poza tym na terenie miasta występują parki i ogrody, które stanowią oazy zieleni wśród terenów 
zurbanizowanych. Mają często mozaikowy, wielowarstwowy charakter - kępy lub płaty drzew i krzewów są 
poprzecinane alejami i sąsiadują z terenami otwartymi lub zabudowanymi. Skład roślinności bardzo urozmaicony, 
często z licznymi roślinami obcymi. Ogrody mają prostszą strukturę roślinności z dominującymi drzewami i 
krzewami owocowymi i żywopłotami. Skład zespołu ptaków zależy od wieku drzewostanów parków i ogrodów 
oraz stopnia zróżnicowania siedliska. Warunki do gniazdowania ptaków mogą być wydatnie poprawione poprzez 
wywieszanie budek lęgowych (słowik szary, bogatka, dzięcioł białoszyi, dzięcioł czarny, dzięcioł duży, dzięcioł 
zielony, dzięciołek, dzwoniec, gawron, grubodziób, grzywacz, jemiołuszka, kapturka, kawka, kos, kowalik, 
kukułka, kulczyk, kwiczoł, makolągwa, mazurek, modraszka, muchołówka szara, muchołówka żałobna, piegża, 
pleszka, pójdźka, puszczyk, rudzik, sierpówka, sójka, strzyżyk, szczygieł, szpak, słowik rdzawy, uszatka, wilga, 
wrona, zięba, śpiewak). 

Na terenach zabudowanych żyje wiele gatunków zwierząt, które przystosowały się do panujących 
specyficznych warunków siedliskowych. Należą do nich ściśle związane z siedzibami ludzkimi, natarczywe i nie 
lubiane przez człowieka myszy, szczury, karaluchy, pluskwy czy mrówki faraona. Występowanie innych 
gatunków, o nieco większych wymaganiach, zależy od obecności odpowiednich siedlisk, dostarczających 
pokarmu i miejsc zamieszkania. Wystarczy nawet niewielki teren porośnięty przez drzewa i krzewy, by pojawiły 
się szpaki, kosy, sikory. Obecność parków z dużą ilością różnorodnych gatunków drzew i bogatą roślinnością 
zielną przyczynia się do występowania kolejnych gatunków ptaków, m.in. kowalika, rudzika, pierwiosnka, 
dzięciołów, pełzaczy, słowików, pokrzewek. Obecność starych, dziuplastych drzew sprzyja występowaniu 
puszczyka. Ssaki związane z parkami to drobne gryzonie, wiewiórki, jeże, krety, ryjówki, czasem kuny i 
korzystające z naturalnych dziupli nietoperze. Pokarm dla większych zwierząt stanowią rozmaite bezkręgowce. 
Zwykle są to najbardziej pospolite gatunki o niskich wymaganiach, takie jak ślimaki ogrodowe, kowale, mszyce, 
muchy. Motyle, pszczoły, trzmiele, kolorowe chrząszcze i koniki polne pojawiają się jedynie wtedy, gdy na 
terenach zielonych utrzymywane są fragmenty porośnięte roślinnością łąkową, koszone dopiero po 
przekwitnięciu kwiatów i wydaniu nasion. Odpowiednio usytuowany staw czy rzeka przyciąga kaczki, łyski, 
łabędzie, a także rozmaitość owadów, wśród nich ważki, nartniki, wodne chrząszcze. W pobliżu wody chętnie 
osiedlają się płazy i niektóre gady. Aby dzikie gatunki roślin i zwierząt utrzymały się w środowisku miejskim musi 
istnieć sieć odpowiednio zachowanych terenów zielonych. 
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Na obszarze Świebodzic występują przede wszystkim drobne zwierzęta i ptaki, wiele gatunków motyli, 
błonkówek, ryjowców i biegaczowatych oraz prawie 90 gatunków mięcza-ków. Wśród nich spotkać można 
interesujące i rzadkie okazy, m.in. bursztynki wysmukłej, świdrzyka ozdobnego, świdrzyka pomrowego, czy 
ślimaka karpackiego. Bogato reprezento-wany jest również świat pajęczaków (prawie 200 gatunków) oraz 
owadów. Wśród tych ostat-nich występują liczne gatunki chronione, jak koziróg bukowiec, biegacz fiołkowy, 
biegacz zielonozłoty, tęcznik lonkarz i tęcznik mniejszy. Na uwagę zasługują też żyjące niektóre, ob-jęte ochroną 
gatunki gadów i płazów: traszka, salamandra plamista, grzebiuszka ziemna, rzekotka drzewna, jaszczurka 
zwinna, gniewosz plamisty, padalec i zaskroniec. Z rzadszych i chronionych gatunków ptaków spotkać można 
m.in: kanię rudą, drozda śpiewaka, kosa, sowę płomykówkę, pliszkę górską, kukułkę, gołębia turkawkę, 
myszołowa zwyczajnego, sikorkę bogatkę. Z większych ssaków na uwagę zasługuje coraz rzadszy w tych 
stronach jeleń szlachetny oraz dzik, sarna, łasica i lis, czy muflon. 

Na terenie miasta spotyka się nietoperze należące do 9 gatunków, w tym największy krajowy nietoperz 
borowiec wielki. W wodach Pełcznicy występują ryby: kiełb i śliż. Ponadto zgodnie z ekspertyzą 
chiropterologiczną wykonana dla potrzeb studium lokalizacji elektrowni wiatrowych na Dolnym Śląsku obszar 
gminy Świebodzice znajduje się w tzw. strefie II – ob-szarów, w których zlokalizowana lub znana jest mniejsza 
liczba stanowisk nietoperzy, lub takich rejonów, dla których dane są ubogie i nie pozwalają na właściwą ocenę 
znaczenia ob-szaru dla populacji nietoperzy. Gmina Świebodzice znajduje się w obszarze między Mokrze-
szowem, Świebodzicami, Strzegomiem i Rogoźnicą – żerowiska i możliwe trasy migracji oraz w części Pogórza 
Bolkowsko-Wałbrzyskiego - zasobne w pokarm żerowiska nietoperzy (m.in. zbiornik zaporowy w Dobromierzu). 
Na obszarze powiatu świdnickiego, w tym na obszarze gminy Świebodzice znajduje się kilka podziemnych 
zimowisk nietoperzy, w tym duże zimowisko karlika malutkiego w Świdnicy. Ponadto na obszarze powiatu 
występują duże kolonie rozrodcze karlika malutkiego również w Świdnicy, kilka kolonii rozrodczych mroczka 
późnego oraz gacka brunatnego i gacka szarego. Żerowiska nietoperzy występują z kolei w lasach Gór Sowich i 
Pogórza Wałbrzyskiego oraz nad ciekami i zbiornikami wodnymi w do-linie Bystrzycy i jej dopływów w tym 
Strzegomki i Pełcznicy. Dolina Bystrzyca wraz z do-pływami stanowi także możliwy korytarz migracyjny. 
(Ekspertyza chiropterologiczna dla określenia przyrodniczych uwarunkowań lokalizacji elektrowni wiatrowych w 
województwie dolnośląskim, dr J. Furmankiewicz, dr I. Gottfried, Wrocław, 2009). 

44..1155  OOcchhrroonnaa  pprraawwnnaa  wwaarrttoośśccii  pprrzzyyrrooddnniicczzyycchh  

Obszar gminy Świebodzice znajduje się częściowo w granicach obszarowych form ochrony przyrody do których 
należą:  

• rezerwat przyrody „Przełomy pod Książem koło Wałbrzycha”, 

•  Książański Park Krajobrazowy  

• oraz obszary Natura 2000 – „Przełomy Pełcznicy pod Książem” i „Dobromierz”.  

RReezzeerrwwaatt  PPrrzzyyrrooddyy  „„PPrrzzeełłoommyy  ppoodd  KKssiiąążżeemm””  

Rezerwat został utworzony w 2000 r. na mocy Rozp. nr 21 Woj. Dol. z dn. 7.12.2000 r. Powierzchnia rezerwatu 
wynosi 231,41 ha. Cel ochrony przyjęty w rezerwacie - to zachowanie ze względów naukowo-dydaktycznych i 
krajobrazowych przełomowych odcinków rzeki Pełcznicy i potoku Szczawnik pod Książem, wraz z całą 
różnorodnością flory i fauny występującej na tym obszarze. W rezerwacie stwierdzono występowanie 44 
gatunków drzew i krzewów oraz 229 gatunków roślin zielnych, w tym 29 gatunków roślin chronionych, duże 
zróżnicowanie mchów (73 gatunki), zwłaszcza naskalnych (28 gatunków) oraz porostów (54 gatunki). Z roślin 
chronionych odnotowano 29 gatunków, w tym 19 podlegających ochronie ścisłej. Najliczniej reprezentowany jest 
cis pospolity (Taxus baccata), porastający głównie skaliste zbocza Pełcznicy i Szczawnika. Rośnie w nim około 
130 drzew tego gatunku, z których większość ma obwody pni od 80 – 130 cm, lecz są okazy znacznie grubsze, w 
tym blisko 400-letni cis „Bolko” o obwodzie 292 cm i wysokości 12 m. Występują chronione gatunki roślin jak np. 
wawrzynek wilcze łyko, bluszcz pospolity, kalina kolorowa, zimowit jesienny, pełnik europejski, śnieżyca 
wiosenna, śnieżyczka przebiśnieg, storczyk szerokolistny, podkolan biały, listena jajowata, paprotka zwyczajna 
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(na skałkach i murach zamku); w lasach i w strefie przełomów rzecznych: marzanka wonna, lilia złotogłów, 
konwalia majowa, naparstnica purpurowa, kopytnik pospolity, pierwiosnka wyniosła i lekarska, barwinek 
pospolity. Do bardzo atrakcyjnych należą skupiny różanecznika żółtego (azalii pontyjskiej). Teren rezerwatu 
zasługuje również na ochronę ze względu na występującą florę, zwłaszcza drobną. Zróżnicowanie 
mikroklimatyczne przełomów stworzyło warunki dla występowania ogromnego bogactwa fauny bezkręgowej, 
szczególnie mięczaków (87 gatunków), większa ich część to endemity dla Sudetów oraz pajęczaków (199 
gatunków). Szczególną rzadkością jest wykryta po raz pierwszy na Śląsku bursztynka wysmukła (Succinea 
oblonga) oraz pomrów nakrapiany (Milax rusticus), jak również daudebardia czerwona, a na murach zamku Książ 
spotkać można rzadkiego świdrzyka łamliwego i świdrzyka małego. Bogato reprezentowana jest fauna owadów, 
zwłaszcza w biotopach leśnych i na rumowiskach skalnych. Z rzadkich chrząszczy występuje chroniony – 
kozioróg bukowiec. Spośród zwierząt kręgowych występują chronione traszki: grzebieniasta i górska i bardzo 
rzadko spotykane w zacienionych i wilgotnych lasach – salamandra plamista. Z płazów bezogonowych spotkać 
można chronione – grzebiuszkę ziemną i rzekotkę drzewną, z chronionych gadów występuje: jaszczurka zwinka, 
gniewosz plamisty, padalec i zaskroniec i żmija zygzakowata. Ze względu na różnorodność biotopów leśnych 
wyjątkowe bogactwo występuje pośród ptaków. W wykutych w czasie ostatniej wojny tunelach pod zamkiem 
Książ stwierdzono 8 gatunków nietoperzy, w tym bardzo rzadkiego nocka łydkowłosego oraz nocka Bechsteina. 
Oprócz nich pod zamkiem Książ spotyka się: gacka wielkouchego, nocka rudego, mopka i inne gatunki. Na 
obszarze rezerwatu oraz parku krajobrazowego występuje stado muflonów (około 200 osobników na terenie 
Książańskiego Parku Krajobrazowego). 

 

KKssiiąążżaańńsskkii  PPaarrkk  KKrraajjoobbrraazzoowwyy  

Utworzony 28.10.1981r. uchwałą nr 35/81 WRN w Wałbrzychu zajmuje powierzchnię 3 155,4 ha. Powierzchnia 
otuliny to 5 933 ha. Książański Park Krajobrazowy obejmuje swym zasięgiem tereny gmin: Świebodzice, Stare 
Bogaczowice, Dobromierz, Wałbrzych. Celem ochrony jest zachowanie wartości przyrodniczych i kulturowych 
części strefy brzeżnej Pogórza Wałbrzyskiego, popularyzacja i upowszechnianie tych wartości w warunkach 
racjonalnego gospodarowania. Park odznacza się wielkim zróżnicowaniem biotopów. Liczba gatunków roślin 
waha się od 181 do 229. Rośliny zielne należą do 50 rodzin, a ich najliczniejszą grupę stanowią Astraceae, 
Poaceae i Rosaceae. Znaleziono tu 21 gatunków, które na terenie Polski mają swoje granice zasięgu, np. granicę 
zachodnią osiąga przytulia Schultesa. W parku stwierdzono również 24 gatunki górskie i podgórskie oraz 4 
gatunki leśne reglowe. Duże zróżnicowanie mchów. Tylko w dolinie Pełcznicy odnotowano 73 gatunki. Bogata też 
jest flora porostów 54 gatunki. Z roślin chronionych odnotowano 29 gatunków, w tym 19 podlegających ochronie 
całkowitej. Najliczniej reprezentowany jest cis pospolity, porastający głównie skaliste zbocza Pełcznicy, 
Szczawnika i Poleśnicy. Rośnie tam około 130 drzew, z których większość ma obwody pni 80-130cm, są także 
okazy znacznie grubsze, w tym blisko 400-letni cis „Bolko” (280 cm). Lasy porastające tereny Parku zaliczamy do 
piętra podgórskiego, są silnie zdegradowane w porównaniu do stanu pierwotnego. Wyróżnia się w Parku, trzy 
podstawowe zespoły roślinne: 

kwaśną buczynę górską - jako pozostałość po rosnącej w tym obszarze puszczy bukowej – drzewostan stanowi 
buk zwyczajny, a gatunkami domieszkowymi są: jawor, klon, brzoza brodawkowata i sosna pospolita, w 
podszyciu: jarzębina i głogi, w runie: kosmatka gajowa, śmiałek pogięty, borówka czarna, wiechlina gajowa, oraz 
gatunki górskie: przynęt purpurowy i czerniec gronkowy; 

grądy – zbiorowiska roślinności występujące w wyższych partiach. Skład drzewo-stanu tworzą: grab zwyczajny, 
dąb bezszypułkowy, lipa drobnolistna, klon zwyczajny, jawor i buk. Z krzewów min.: czeremcha zwyczajna, 
jarzębina i leszczyna. W runie min.: przytulia Schultesa, kopytnik pospolity, gajowiec żółty, bluszcz pospolity, 
śmiałek pogięty; 

zespół olszyny podgórskiej - olsza czarna, jawor, klon, świerk pospolity, wierzby. Runo to min.: babka zwyczajna, 
bluszczyk kurdybanek, życica trwała. 
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Zróżnicowana rzeźba terenu oraz urozmaicone warunki mikroklimatyczne sprzyjają występowaniu drobnej fauny. 
W obszarze parku występują mięczaki (89 gatunków). Niektóre są endemitami dla Sudetów, inne mają granice 
swoich zasięgów. Fauna pajęczaków liczy 199 gatunków - w tym 21 bardzo rzadkich na Dolnym Śląsku. Bogato 
reprezentowana jest fauna owadów, zwłaszcza w biotopach leśnych i na rumowiskach skalnych. Spośród 
zwierząt kręgowych występują chronione płazy: traszki - grzebieniasta (Triturus cristatus) i górska (Triturus 
alpestris) oraz salamandra plamista (salamandra salamandra) - najpiękniejszy nasz płaz ogoniasty. Z płazów 
bezogonowych spotkać można chronioną grzebiuszkę ziemną (Pelobates fuscus) oraz rzekotkę drzewną (Hyla 
arborea) - w podszyciu biotopów lasów liściastych. Z chronionych gadów żyje w tym obszarze jaszczurka zwinka 
(Lacerta agilis), padalec (Anguis fragilis), zaskroniec (Natrix natrix) oraz gniewosz plamisty (Coronella austriaca). 
Ze względu na różnorodność biotopów leśnych bogata jest fauna ptaków. Występują m.in. liczne gatunki 
gniazdujące w dziuplach, a także drapieżniki: pustułka (Falco tinnunculus), krogulec (Accipiter nisus), myszołów 
(Buteo buteo) i jastrząb gołębiarz (Accipiter gentilis). Z rzadkich gatunków ptaków spotyka się: orzechówkę 
(Nucifraga caryocatactes), gołębia grzywacza, pliszkę górską (Motacilla cinerea), pluszcza (Cinclus cinclus), 
kowalika (Sitta europaea), kukułkę (Cuculus canorus), dzięcioły - dużego (Dendrocopos major), czarnego 
(Dryocopus martius) i zielonego (Picus viridis), a poza tym: ziębę (Fringilla coelebs), gila (Pyrrhula pyrrhula), 
sójkę pospolitą (Garrulus glandarius). W wykutych w czasie ostatniej wojny tunelach pod zamkiem Książ 
stwierdzono osiem gatunków nietoperzy, w tym bardzo rzadkiego nocka łydkowłosego (Myotis dasycneme) oraz 
nocka Bechsteina (Myotis bechsteinii). Oprócz nich, pod zamkiem Książ spotyka się m.in.: gacka wielkouchego 
(Plecotus auritus), nocka rudego (Myotis daubentonii), mopka (Barbastella barbastellus). Spośród drobnych 
ssaków gatunkami chronionymi są: jeż (Erinaceus europaeus), kret (Talpa europaea), ryjówka aksamitna (Sorex 
araneus) i górska (Sorex alpinus). Z większych ssaków spotkać można: wiewiórkę (Sciurus vulgaris), lisa, sarnę, 
dzika, rzadziej - jelenia szlachetnego, a także niewielkie stado muflonów (Ovis musimon). 

Przyroda Parku odznacza się dużym zróżnicowaniem biotopów. Lista gatunków roślin obejmuje 397 taksonów, 
wśród których odnotowano 44 gatunki i odmiany drzew oraz krzewów. Rośliny zielne należą do 50 rodzin, a ich 
najliczniejszą grupę stanowią Astrowate i Różowate. W dolinie Pełcznicy stwierdzono 73 gatunki mchów. Listę 
porostów tworzą 54 gatunki. Z roślin chronionych odnotowano 29 gatunków, w tym 19 podlegających ochronie 
całkowitej. Najliczniej reprezentowany jest cis pospolity w liczbie około 130 osobników, porastający skaliste 
zbocza Pełcznicy, Szczawnika i Poleśnicy. Małe przestrzenie śródleśne i dna dolin to typowe zbiorowiska roślin 
łąkowych z rosnącymi: kłosówką wełnistą (Holcus lanatus), krwawnikiem pospolitym (Achillea millefolium), 
kostrzewą owczą (Festuca ovina), konwalią majową, barwinkiem pospolitym, centurią leśną (Centaurium 
umbellatum), parzydłem leśnym (Aaruncus silvester), pierwiosnką wyniosłą (Primula elatior), pierwiosnką 
lekarską (Primula veris). W różnych miejscach parku napotykamy gatunki roślin rodzimych dziko występujących 
objętych ochroną gatunkową ścisłą: wawrzynka ,bluszcza pospolity, śnieżyczkę przebiśnieg (Galanthus nivalis), 
śnieżycę wiosenną (Leucojum vernum), ziemowita jesiennego (Colchicum autumnale), lilię złotogłów (Lilium 
martagon), storczyka purpurowego (Orchis purpurea), podkolana białego (Platanthera bifolia), różanecznika 
żółtego (Rhododendron luteum), grążela drobnego (Nuphar pumila), listerę jajowatą (Listera ovata), pełnika 
europejskiego (Trollius europaeus), rojnika pospolitego (Sempervivum soboliferum), storczyka szerokolistnego 
(Dactylorhiza majalis). Z roślin objętych ochroną gatunkową częściową występuje: konwalia majowa, pierwiosnka 
wyniosła, pierwiosnka lekarska, marzanka wonna (Galium odoratum), naparstnica purpurowa (Digitalis purpurea), 
cis pospolity, kruszyna pospolita, kalina koralowa, centuria pospolita (Centaurium erythraea), goryczka 
tojeściow(Gentiana asclepiadea). 

Ze względu na różnorodność krajobrazową cały obszar parku został umownie podzielony na trzy zespoły 
krajobrazowe: 

dobromierski (północno- zachodni) - obejmujący otoczenie sztucznego zbiornika wodnego "Dobromierz" o 
powierzchni 1 km2, 

książański (centralny) - obejmujący przełomowe odcinki Pełcznicy i Szczawnika w okolicy zamku Książ, 

lubiechowski (wschodni) - to masyw o kopulastych wzniesieniach z przepływającymi - Lubiechowską Wodą i 
Witoszówką, z dużą atrakcją geologiczną - Jeziorkiem Daisy. 
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OObbsszzaarr  NNaattuurraa  22000000  --  PPrrzzeełłoommyy  PPeełłcczznniiccyy  ppoodd  KKssiiąążżeemm  PPLLHH002200002200  
Obszar o powierzchni 240,3 ha, położony jest w regionie biogeograficznym kontynentalnym, na terenie gmin: 
Świebodzice i Wałbrzych, powiatów: świdnickiego oraz wałbrzyskiego, w województwie dolnośląskim obejmuje 
przełomowe doliny rzek Pełcznica i Szczawnik, zorientowane południkowo, wypreparowane w zlepieńcach, na 
długości 2 km i szerokości do 1,5 km oraz dzielący je grzbiet. Ściany wąwozów tworzą odsłonięte skały oraz w 
różnym stopniu ustabilizowany rumosz skalny. Wśród przedmiotów ochrony dominują zbiorowiska leśne, 
porastające niemal całą powierzchnię Obszaru. Wśród nich najliczniej występuje dobrze zachowane siedlisko 
jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stokach i zboczach (Tilio plathyphyllis-Acerion pseudoplatani). Występują tu 
również kwaśne buczyny (Luzulo-Fagenion), lasy łęgowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion), 
grądy (Galio-Carpinetum), kwaśne (Quercetea robori-petraeae) i ciepłolubne dąbrowy (Quercetalia pubescenti-
petraeae). Wśród lasów występują ściany skalne i urwiska krzemianowe ze zbiorowiskami z Androsacion vandelii 
oraz pionierskie murawy na skałach krzemianowych (Arabidopsidion thalianae), a także murawy naskalne z 
kostrzewą bladą (Asplenio septentrionalis-Festucion pallentis) na podłożach bezwapiennych. Obecności siedlisk 
naskalnych sprzyjają specyficzne warunki geomorfologiczne Obszaru - przełomowe odcinki dolin Szczawnika i 
Pełcznicy z licznymi wychodniami skalnymi, lokalnie gołoborzami, rumowiskami skalnymi. Na niewielkich 
powierzchniach nieleśnych występują: łąka świeża, ziołorośla nadrzeczne oraz piargi i gołoborza krzemianowe. 
Ochroną objęte są również ssaki: trzy gatunki nietoperzy i wydra. 
W granicach obszaru stwierdzono występowanie 12 gatunków siedliskowych oraz 5 gatunków zwierząt 
chronionych dyrektywami europejskimi. Są to: 

Siedlisko murawy naskalne z kostrzewą bladą (Asplenio septentrionalis-Festucion pallentis) na podłożach 
bezwapiennych 6190 z dominacją Festuca pallens oraz udziałem gatunków innych gatunków muraw skał 
krzemianowych zajmuje powierzchnię około 140 m2 na skalnym występie wysuniętym nad dolinę rzeki Pełcznica, 
poniżej ruin zamku Stary Książ, przy punkcie widokowym. Drugie stanowisko na stromych skałach 
zlepieńcowych, znacznie uboższe w gatunki i trudno dostępne, znajduje się po drugiej stronie wąwozu. 
Stanowisko przy punkcie widokowym jest wydeptywane i zaśmiecane, przez co w ciągu ostatnich 20 lat jego 
skład florystyczny uległ zmianom - zmniejszył się udział gatunków typowych dla siedliska, w ich miejsce pojawiły 
się natomiast gatunki synantropijne. Stanowisko ulega także stopniowej sukcesji, choć rozwój młodych drzew i 
krzewów jest bardzo wolny. Z uwagi na silne zniszczenie stanowiska w XXI wieku jego stan struktury i funkcji 
należy uznać za zły, lecz siedlisko zdolne jest do regeneracji, na powierzchni około 0,002 ha. Drugie stanowisko 
zachowane jest w stanie korzystnym (FV); 

Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium) 6430 tworzą siedlisko 
higrofilnych bylin porastających brzegi rzek. Występują one również w kompleksie z innym typem siedlisk z I 
Załącznika Dyrektywy Siedliskowej - lasami łęgowymi. W obszarze nie ma wielu powierzchni odpowiednich dla 
ziołorośli ze względu na kształt doliny, kamieniste podłoże oraz wiele progów skalnych. Fragmenty siedliska 
skupiają się na północy obszaru, nad brzegami Pełcznicy - większej z rzek obszaru. Są to zbiorowiska z 
dominującą pokrzywą zwyczajną oraz innymi roślinami higrofilnymi zbiorowiska Geranio-Urticetum. Są ważnym 
elementem korytarza ekologicznego, jakim jest dolina rzeczna. Zagrożeniem dla siedliska jest obecność 
gatunków inwazyjnych obcego pochodzenia, m.in. niecierpka gruczołowatego Imatiens glandulifera i rdestowca 
ostrokończystego Reynoutria japonica. Niekorzystny wpływ na Ziołorośla ma również fakt, że Pełcznica jest rzeką 
bardzo zanieczyszczoną i niosącą dużą ilość śmieci. Z ww. względów stan siedliska oceniono jako zły. 

Siedlisko półnaturalne niżowych i górskich świeżych łąk użytkowanych eksten-sywnie (Arrhenatherion elatioris) 
6510 ukształtowane zostało przez użytkowanie rolnicze. Zajmuje ono jedynie 0,5 ha na północy obszaru. Jest 
otoczone przez las, ogródki przydomowe oraz koryto Pełcznicy. Niewielka powierzchnia oraz nieregularne 
użytkowanie powodują, że struktura roślinności nie jest dobrze wykształcona, choć występują gatunki typowe dla 
siedliska jak rajgras wyniosły Arrhenatherum elatius, kupkówka pospolita Dactylis glomerata, przetacznik 
ożankowy Veronica chamaedrys czy krwawnik pospolity Achillea millefolium. Siedlisko nie jest zniekształcone 
przez obecność obcych gatunków inwazyjnych. Mało istotny przedmiot ochrony w obszarze, stan zachowania 
oceniony został na U1 (B); 
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Siedlisko środkowoeuropejskie wyżynne piargi i gołoborza krzemianowe 8150 znaj-duje się w podłużnej, 
kilkuarowej luce drzewostanowej pomiędzy dąbrową a lasami klonowo-lipowymi w dolinie Szczawnika w oddz. 
18. na stoku o silnym nachyleniu. Spomiędzy głazów nie wyrastają drzewa ani krzewy. Rośliny zielne takie jak 
bodziszek cuchnący Geranium robertianum i śmiałek pogięty Deschampsia flexuosa występują głównie w dolnej 
części siedliska, natomiast wyżej dominują gatunki zarodnikowe m.in. gatunek charakterystyczny - wzorzec 
geograficzny Rhizocarpon geographicum. Stopień pokrycia kamieni przez mszaki nie jest duży - utrzymują się 
głównie w szczelinach. W pobliżu siedliska nie przebiega żaden szlak turystyczny, chodzenie po siedlisku dla 
człowieka jest bardzo trudne, dlatego ruch turystyczny nie jest zagrożeniem. Muflony, których ślady widać w 
sąsiadujących z siedliskiem drzewostanach, raczej nie są w stanie przesuwać kamieni, uruchamiając erozję i 
trudno stwierdzić, czy decydują się na nich żerować. Gołoborza krzemianowe występują też na mniejszej 
powierzchni w dąbrowach na wschodnim zboczu doliny Pełcznicy, tuż przy szlakach turystycznych i z uboższym 
składem gatunków charakterystycznych; 

W dolinach Szczawnika oraz Pełcznicy jest bardzo dużo różnorodnych formacji skalnych. W dolnych partiach 
dolin zacienienie i wilgotność są duże przez większą część dnia. Stwarza to bardzo wiele potencjalnych miejsc 
występowania siedliska przyrod-niczego ściany skalne i urwiska krzemianowe ze zbiorowiskami z Androsacion 
vandelii 8220 w podtypie 8220 - 3 mszysto-paprociowe zbiorowiska zacienionych skał kwaśnych i obojętnych. 
Zdecydowanie więcej i lepiej wykształconych zbiorowisk występuje w głębszej i wilgotniejszej dolinie Pełcznicy, 
gdzie znajdują się stanowiska z udziałem paprotnika kolczystego Polystychum aculeatum, a m.in. tuż nad ścieżką 
turystyczną, na prawie pionowych skałach na dużej powierzchni występuje łanowo paprotka zwyczajna 
Polypodium vulgare. W wielu płatach duży udział mają gatunki leśne takie jak śmiałek pogięty Deschampsia 
flexuosa czy obcy gatunek inwazyjny niecierpek drobnokwiatowy Impatiens paviflora. Gatunkiem krzewu, który 
najczęściej rośnie na skałach jest cis pospolity Taxus baccata - gatunek chroniony. Podtyp 8220-2 naskalne, 
światłolubne i termofilne zbiorowiska szczelinowe skał kwaśnych i obojętnych siedliska jest znacznie rzadszy i 
występuje na niektórych szczytowych partiach skał w górnej części doliny lub na skałach znajdujących się w 
lukach drzewostanowych. Nie znaleziono ani jednego płatu wykształconego wzorcowo. Wśród zagrożeń 
dominują naturalne procesy akumulacji materii organicznej w szczelinach skalnych i przez to zwiększanie udziału 
gatunków leśnych. Nad Szczawnikiem jedna ze ścian skalnych na północy obszaru została całkowicie zajęta pod 
szlaki wspinaczkowe. Obecnie siedlisko na niej nie występuje, jednak jest obecne na skałach położonych 
niedaleko i byłoby zagrożone w przypadku użycia ich do wspinaczki. Jedne z najlepiej wykształconych płatów 
siedliska występują przy ścieżce turystycznej nad Pełcznicą. Jej długoletnia obecność nie wpłynęła jednak 
negatywnie na siedlisko, zwłaszcza na fragmenty położone powyżej zasięgu turystów; 

Pionierskie murawy na skałach krzemianowych (Arabidopsidion thalianae) 8230 wy-stępują w Obszarze jako 
pionierskie zbiorowiska sukulentów, mszaków i porostów występujące na suchych skałach krzemianowych. 
Siedlisko, ze względu zacienienie większości stoków przez dużą część dnia, jest w obszarze rzadkie. Potencjalne 
miejsca występowanie siedliska to skały w szczytowych partiach skał w górnej części doliny, nie wszystkie 
zostały jednak zbadane. Prawdopodobnie najlepiej wykształcona pionierska murawa występuje pod tarasem 
widokowym przy ruinach Stary Książ, gdzie na niewydeptanych przez turystów miejscach rosną m.in. rumian 
barwierski Anthemis tinctoria, piaskowiec macierzankowy Arenaria serpyllifolia, gorczycznik pospolity Barbarea 
vulgaris, i dzwonek okrągłolistny Campanula rotundifolia. Jest to istotny przedmiot ochrony w obszarze; 

W obszarze znajduje się kilka powierzchni zajmowanych przez siedlisko kwaśne buczyny (Luzulo-Fagenion) 
9110. W ich runie występują m.in. śmiałek pogięty De-schampsia flexuosa, kosmatka gajowa Luzula luzuloides i 
borówka czernica Vacci-nium myrtillus. W drzewostanie dominuje buk Fagus sylvatica, ale w domieszce rosną 
również dąb bezszypułkowy Quercus petraea, grab Carpinus betulus i jodła Abies alba. Tereny zajmowane przez 
buczyny są prawie płaskie lub o niewielkim nachyleniu stoków, a więc łatwo dostępne. Z tego powodu w 
większości są zdegradowane przez prowadzoną przed powstaniem rezerwatu gospodarkę leśną i sztuczne 
nasadzenia świerka tak jak na zachodnim, lekko nachylonym stoku doliny Szczawnika. Pod starym 
drzewostanem świerkowym odnawiają się jednak bardzo dobrze buki. W runie duży udział mają siewki jodły. 
Najlepiej wykształcony drzewostan, z wieloma starymi okazami ma buczyna przy ruinach Stary Książ. Runo przy 
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tej atrakcji turystycznej jest bardzo ubogie, co może być spowodowane wydeptywaniem przez turystów. Podobna 
sytuacja jest we fragmencie niedaleko parkingu i bramy prowadzącej do Zamku Książ. Jest to istotny przedmiot 
ochrony w obszarze, poszczególne płaty ocenione na FV i U1, ocena łączna siedliska w Obszarze - U1; 

Priorytetowe siedlisko jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stokach i zboczach (Tilio plathyphyllis-Acerion 
pseudoplatani) *9180 rozwinęło się w obszarze na szkieletowych glebach z często występującym rumoszem i ma 
charakter naturalny. Siedlisko to w podtypie *9180-1 Lasy klonowo-lipowe Sudetów, ich Pogórza i Przedgórza 
jest głównym przedmiotem ochrony w obszarze. Występują na stromych stokach i bardzo stromych (nachylenie 
również powyżej 45°) w dolinach Szczawnika i Pełcznicy, zajmują największą powierzchnię spośród chronionych 
siedlisk. Często otaczają punktowo występujące siedliska naskalne, rumoszowe, ale też małopowierzchniowe 
fragmenty dąbrów. W drzewostanie dominują: lipa szerokolistna Tilia platyphyllos i drobnolistna Tilia cordata, klon 
zwyczajny Acer platanoides i klon jawor Acer pseudoplatanus, a w mniejszym zagęszczeniu występuje dąb 
bezszypułkowy Quercus petraea oraz buk zwyczajny Fagus sylvatica. Podszyt budowany jest przez leszczynę 
pospolitą Coryllus avellana i jarząb pospolity Sorbus aucuparia. Runo jest zróżnicowane w zależności od 
wystawy stoku, nasłonecznienia, wilgotności i zwarcia koron drzew. Na zachodnich ścianach doliny jest zwarte, z 
wieloma gatunkami nitrofilnymi i dość wysokimi bylinami. Wśród nich występują kuklik pospolity Geum urbanum, 
szczyr trwały Mercurialis perennis, gajowiec żółty Galeobdolon luteum czy pokrzywa zwyczajna Urtica dioica. W 
dolinie Szczawnika i w mniejszym stopniu w dolinie Pełcznicy obecny jest również obcy gatunek inwazyjny 
niecierpek drobnokwiatowy Impatiens parviflora. Choć obniża on ocenę stanu zachowania, walka z jego 
obecnością jest trudna, gdyż nie są znane metody skutecznej jego eliminacji i niesie ze sobą poważne ryzyko 
zniszczenia pozostałych składników runa. Na stokach wschodnich zwarcie roślin runa jest mniejsze, występuje 
więcej paproci, a wśród nich, w dolinie Pełcznicy, paprotnik kolczysty Polystychum aculeatum. Drzewostan jest 
zróżnicowany wiekowo i się odnawia. Martwego drewna w postaci powalonych, jak i stojących jeszcze martwych 
drzew jest bardzo dużo. Podczas monitoringu prowadzonego w 2006 roku w ocenach siedliska dominowała 
ocena najlepsza FV. Obecnie taką ocenę można przypisać jedynie kilku powierzchniom właśnie z powodu 
występowaniu niecierpka drobnokwiatowego oraz zaniku runa spowodowanego obecnością muflonów. Są one 
zagrożeniem dla lasów klonowo-lipowych w obszarze. Zgryzają roślinność oraz uruchamiają nadmiernie rumosz. 
Szczególnie chętnie wybierają suchsze stoki o wystawie południowej. Zagrożenia ze strony turystyki pieszej są 
mniejsze – ruch koncentruje się na wyznaczonych szlakach. Bezpośrednio pod murami Zamku Książ rumosz jest 
częściowo zastąpiony przez gruz wyrzucany podczas kolejnych remontów; 

Płaty priorytetowego siedliska łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum 
albae, Alnenion glutinoso-incane, olsy źródliskowe) *91E0 występują w dolinach Szczawnika i Pełcznicy w 
wąskim pasie między rzeką a stromym stokiem i oraz na małych wyspach tworzących się w kilku miejscach 
pośrodku koryta. Szczawnik będący dopływem Pełcznicy jest strumieniem, którego wylewy nie obejmują dużej 
powierzchni. Jego koryto, poza dwoma starymi, brukowanymi brodami, jest w pełni naturalne. W runie występują 
liczne inwazyjne gatunki obcego pochodzenia: rdestowiec ostrokończysty Reynoutria japonica, niecierpek 
gruczołowaty Impatiens glandulifera, nawłoć póśna Solidago serotina i niecierpek drobnokwiatowy Impatiens 
parviflora. Zdecydowanie lepiej wykształcona jest roślinność nad większą rzeką - Pełcznicą, należąca do zespołu 
Alnetum incanae. Koryto na większości odcinka jest naturalne, jednak w północnej części obszaru znajdują się 
stare, nieremontowane budowle hydrotechniczne jak grobla tworząca nieduże, zarastające stawy, próg wodny 
oraz mur oporowy. Łęgi nad Pełcznicą są trudno dostępne, ograniczone przez bardzo strome ściany doliny. W 
zróżnicowanym wiekowo drzewostanie, oprócz olszy szarej Alnus incana występują olsza czarna Alnus glutinosa, 
jesion wyniosły Fraxinus excelsior, klon zwyczajny Acer platanoides i klon jawor Acer pseudoplatanus. W 
podszycie występują bez czarny Sambucus nigra, czeremcha zwyczajna Padus avium i leszczyna pospolita 
Coryllus avellana. W runie rosną m.in. świerząbek orzęsiony Chaerophyllum hirsutum, jasnota plamista Lamium 
maculatum, czartawa pospolita Circaea lutetiana, starzec leśny Stachys sylvatica, czy kostrzewa olbrzymia 
Festuca gigantea. Obecność gatunków inwazyjnych oraz bardzo niska jakość wody niosącej również mnóstwo 
śmieci obniża ocenę stanu zachowania siedliska; 
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Priorytetowe siedlisko ciepłolubne dąbrowy (Quercetalia pubescenti-petraeae) *91I0 budowane głównie przez 
dąb bezszypułkowy Quercus petraea, z ubogim podszytem i bogatym runem, często z rzadkimi gatunkami 
światłolubnymi. W obszarze występują dwa stanowiska tego siedliska. Jeden fragment w niemal wzorowym 
stanie zachowa-nia (jedynie lekko zaśmiecony) znajduje się poniżej ruin Stary Książ, drugi w dolinie Szczawnika 
w oddz.18, jednak stan runa po pożarze oraz stałej obecności muflonów utrudnia jego ocenę i klasyfikację. W 
runie pod ruinami zaobserwowano m.in. takie gatunki jak lepnica zwisła Silene nutans, wilczomlecz sosnka 
Euphorbia cyparissias, smółka pospolita Viscaria vulgaris, janowiec barwierski Genista tinctoria, rozchodnik 
olbrzymi Sedum maximum czy macierzanka zwyczajna Thymus pulegio-ides; 

Drzewostan siedliska kwaśne dąbrowy (Quercetea robori-petraeae) 9190 budowany głównie przez dąb 
bezszypułkowy Quercus petraea oraz w domieszce buk zwyczajny Fagus sylvatica i sosnę zwyczajną Pinus 
sylvestris. W ubogim runie dominują śmiałek pogięty Deschampsia flexuosa i kostrzewa owcza Festuca ovina, 
sporadycznie występują gatunki dwuliścienne jak borówka czarna Vaccinium myrtillus czy wrzos zwyczajny 
Calluna vulgaris. Największy fragment kwaśnych dąbrów znajduje się na niemal płaskim obszarze pomiędzy 
dolinami Szczawnika i Pełcznicy, gdzie graniczy z kwaśną buczyną i grądem. W części jest zniekształcony 
starym nasadzeniem świerka pospolitego Picea abies oraz śladami po pożarze w postaci płatów zdominowanych 
przez brzozę brodawkowatą Betula pendula. Jednak w dużej mierze jest to piękny, wielowiekowy drzewostan, z 
bogatszym niż w innych częściach obszaru runem, bez gatunków inwazyjnych obcego pochodzenia. Na stokach, 
na obrzeżach lasów klonowo-lipowych oraz w miejscach z bardzo płytką pokrywą glebową, występuje uboższa 
forma dąbrów z drzewami o specyficznym, nieregularnym pokroju. Zagrożeniem dla siedliska są muflony oraz 
turystyka piesza, zwłaszcza w oddziale 13, gdzie jest dużo szlaków turystycznych oraz łatwy dostęp od strony 
parkingu. Liczne ślady po ogniskach w lesie pomiędzy dolinami świadczą o potencjalnym zagrożeniu pożarem; 

Siedlisko grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum i Tilio-Carpinetum) 9170 zajmuje niższe 
i niemal płaskie położenia w dolinie Szczawnika na północy i południu obszaru. Ze względu na dobrą dostępność 
nosi ślady gospodarki leśnej - w drzewostanie występuje sztucznie nasadzony świerk pospolity Picea abies. Pod 
nim jednak odnawia się grąd w podszycie oraz runie (w postaci siewek) wśród gatunków drzewiastych dominują 
gatunki liściaste - grab pospolity Carpinus betulus, lipa drobnolistna Tilia cordata, buk zwyczajny Fagus sylvatica, 
klon zwyczajny Acer pseudoplatanus. W podszycie oprócz gatunków drzew występuje leszczyna pospolita 
Corylus avellana i czeremcha pospolita Padus avium. W runie rosną m.in. gajowiec żółty Galeobdolon luteum, 
kopytnik pospolity Asarum europaeum, kuklik pospolity Geum urbanum czy wiechlina gajowa Poa nemoralis; 

Obszar jest również istotny dla zachowania siedlisk wiosenno-letnich trzech gatunków nietoperzy (mopek 
Barbastella barbastellus 1308, nocek duży Myotis myotis 1324, nocek Bechsteina Myotis bechsteinii), które w 
obrębie drzewostanów o zróżnicowanej strukturze przestrzennej znajdują optymalne warunki występowania. 
Pojedyncze zimujące osobniki ww. gatunków stwierdzone były w kanale ciepłowniczym Zamku Książ oraz w 
sztolniach samego Zamku. Dla zachowania i poprawy warunków zimowania w obrębie sztolni pod Zamkiem 
Książ wskazana jest wymiana istniejących zabezpieczeń przed dostępem do sztolni. Obecne zabezpieczenia 
pozostawiają minimalne powierzchnie wlotów, co utrudnia wykorzystywanie zimowiska przez gatunek. 
Potencjalnym zagrożeniem dla zimowiska w obrębie sztolni są ew. prace remontowe oraz udostępnienie tej 
części obiektu dla turystów. Podczas przeprowadzonych w latach 2011/2012 prac terenowych wykazano 
obecność nietoperzy także w obrębie siedlisk leśnych Obszaru. Zarejestrowano przeloty i żerowanie mopka 
wzdłuż ścieżek leśnych. Istniejące warunki siedliskowe (zróżnicowanie wiekowe i gatunkowe drzewostanu oraz 
struktura obrzeża lasu, a także starodrzewia i dziuplaste drzewa) stwarzają wysoką dostępność schronień i 
żerowisk. Odpowiednia ochrona siedlisk leśnych za-pewniająca zróżnicowanie struktury wiekowej i przestrzennej 
drzewostanów umożliwi jednocześnie skuteczną ochronę gatunków w obszarze; 

W obszarze nie istnieją odpowiednie warunki siedliskowe dla stałego występowania osobników gatunku wydra 
Lutra lutra 1355. Wynika to przede wszystkim z bardzo niskiej jakości wód Szczawnika i Pełcznicy i braku 
odpowiedniej bazy pokarmowej gatunku. Gatunek stwierdzany sporadycznie w północnej części obszaru w 
pobliżu zbiegu Szczawnika i Pełcznicy. 
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Obszar o powierzchni 1 162,1ha, obejmuje północno-zachodnią część Pogórza Bolkowsko-Wałbrzyskiego. 
Podłoże geologiczne stanowią głównie różne typy skał magmowych (diabazy, łupki zieleńcowe, mylonity) z 
wychodniami skalnymi i piargami. Pokrywają je głównie płytkie, kwaśne gleby brunatne. Cały masyw jest rozcięty 
południkowo przez rzekę Strzegomkę i jej dopływ - Czyżynkę, która tworzy głębokie wąwozy porośnięte przez 
acidofilne i ciepłolubne dąbrowy oraz zboczowe lasy lipowe. W dolnym biegu wąwozu Strzegomki znajduje się 
zbiornik zaporowy, stanowiący źródło pitnej wody dla Dobromierza i Świebodzic. Najżyźniejsze tereny obszaru są 
użytkowane jako łąki i pastwiska (głównie na dnie dolin). Ponadto na obszarze znajdują się pozostałości 
opuszczonych kamieniołomów w południowo-wschodnich zboczach wzgórza Grabnik. W krajobrazie przeważają 
ekosystemy leśne, choć koło Cieszowa występują także rozległe partie łąk kośnych. Konieczne okazało się 
poszerzenie obszaru w kierunku północno-zachodnim, dla objęcia ochroną niewielkich zachowanych fragmentów 
muraw kserotermicznych znanych z okolic miejscowości Pietrzyków oraz Sady Górne. Fragment ten leży na 
żyznych i bogatych w węglan wapnia utworach karbonu, a rzeźba terenu ma charakter wierzchowiny z niskimi 
wzgórzami i pagórami. 

 

W granicach obszaru stwierdzono występowanie 17 gatunków siedliskowych oraz 8 gatunków zwierząt 
chronionych dyrektywami europejskimi. Są to: 

9170 - ciepłolubne dąbrowy (Quercetalia pubescenti-petraeae. Ocena ogólna stanu siedliska wynikająca tych 
badań wskazuje na stan niezadowalający (U1), za co odpowiedzialne są przede wszystkim ocena stanu struktury 
i funkcji (U1) oraz powierzchnia siedliska (U1). Nisko oceniane wskaźniki dotyczą m.in. stanu martwego drewna 
(U2), gatunków ciepłolubnych (U1), pozyskania drewna (U1), wieku drzewostanów (U1). Wśród zniekształconych 
znajdują się jednak także fragmenty w doskonałym stanie wykształcenia. Należy jednak podkreślić rolę płatów 
siedliska jako znaczącego w zachowaniu walorów różnorodności biologicznej obszaru, co wiąże się z 
występowaniem wielu gatunków rzadkich i chronionych, w tym gatunków z czerwonych list jak np. Astraeus 
hygrometricus, Orchis mascula, Dactylorhiza sambucina i in. 

9180 - jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stokach i zboczach (Tilio plathyphyllis-Acerion pseudoplatani). 
Występują zarówno lasy klonowo-lipowe jak i jaworzyny miesięcznicowe - w obu zbiorowiskach występuje pełny 
zestaw gatunków typowych, zaś płaty, z uwagi na położenie na stromy i kamienistych stokach, podlegają 
ekstensywnej gospodarce leśnej, dzięki czemu perspektywy ich ochrony są bardzo dobre. Należy także 
podkreślić rolę płatów siedliska jako znaczącego w zachowaniu walorów różnorodności biologicznej obszaru, co 
wiąże się z występowaniem w obrębie siedliska wielu gatunków rzadkich i chronionych. 

6210 - murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea). Generalnie stan siedliska można ocenić jako 
niezadowalający (U1), na co mają wpływ zaburzenia części ze wskaźników struktury i funkcji oraz nie 
zadowalające perspektywy zachowania. Szczególnie groźne wydają się być procesy związane z naturalną 
sukcesją, prowadzące do szyb-kiego zarastania muraw. Należy jednak podkreślić rolę płatów siedliska 6210 jako 
znaczącego w zachowaniu walorów różnorodności biologicznej obszaru, co wiąże się z występowaniem w 
obrębie siedliska wielu gatunków rzadkich i chronionych, w tym Dactylorhiza sambucina (jedna z największych 
koncentracja stanowisk w Sudetach), Orchis mascula, Camelina microcarpa ssp. sylvestris). Dlatego też 
wskaźniki składu gatunkowego generalnie oceniono jako właściwe (FV) - w większości płatów siedliska liczba 
gatunków typowych przekracza 15. W obszarze występuje ponadto bardzo wysokie zróżnicowanie muraw 
kserotermicznych - od typowych płatów zbiorowisk Onobrychido-Brachypodietum koło Cieszowa, przez naskalne 
murawy z perłówką siedmiogrodzką koło Sadów Górnych i Dobromierza, aż bo bogate w gatunki (w tym rzadkie i 
chronione) murawy kwietne ze związku Cirsio-Brachypodion pinnati między Sadami a Pietrzykowem. 

W dolinie Czyżynki - na stromych i silnie nasłonecznionych stokach występują także cenne, choć obecnie 
znajdujące się w złym stanie ochrony siedliska naskalnych mu-raw z kostrzewą bladą (6190), piargi i rumowiska 
krzemianowe (siedlisko 8150) oraz zbiorowiska naskalne skał krzemianowych (siedlisko 8220). 
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6190 - naskalne, środkowoeuropejskie murawy z kostrzewą bladą. Obecny stan siedliska jest zły (U2). Od 
momentu zaproponowania obszaru (kiedy to stan zachowania siedliska oceniano na FV) zanikają jego gatunki 
typowe (w tym kostrzewa blada), co jest skutkiem nadmiernego spasania muraw naskalnych przez muflony. W 
roku 2011 przystąpiono do prób ochrony czynnej siedliska poprzez grodzenie, przy współpracy z Nadleśnictwem 
Jawor, najbardziej narażonych na spasanie jego fragmentów. Pozwala mieć to nadzieję na przywrócenie 
siedliska 6190 do właściwego stanu ochrony przynajmniej na części stanowisk. Należy podkreślić, że siedlisko 
6190 występuje tylko na kilku stanowiskach w Polsce, stąd też powierzchnia reprezentowana w obszarze 
przekracza 2% powierzchni siedliska (ocena B). Występuje najuboższa z odnotowanych w Sudetach form 
siedliska 6190, co jest efektem acydofilnego podłoża geologicznego (zlepieńce). W latach 80-tych XX wieku 
siedlisko pokrywała około 20% powierzchni na stanowisku. Festuca pallens była gatunkiem dominującym, w 
zbiorowisku występowały także Vincetoxicum hirundinaria, Sedum maximum, Asplenium septentrionale, ale także 
Rumex acetosella i Calluna vulgaris. Płaty te zostały niemal doszczętnie zniszczone przez introdukowane 
muflony. Wzmocnienie populacji muflonów na przełomie lat 80. i 90. XX. spowodowało w efekcie załamanie 
populacji gatunków naskalnych i ograniczenie ich do skrajnie małych powierzchni. Obecnie murawy zajmują 
mniej niż 20% stanu pierwotnego, jednak podejmowane są zabiegi w celu ich regeneracji (grodzenie części 
siedliska dla zmniejszenia penetracji i spasania przez muflony). Z uwagi na silne zniszczenie stanowiska w XXI 
wieku jego stan struktury i funkcji należy uznać za zły, lecz siedlisko zdolne jest do regeneracji, na powierzchni 
około 2 ha. 

8150 - wyżynne rumowiska krzemianowe, podobnie jak siedlisko opisane powyżej, obecnie znajduje się w złym 
stanie ochrony wskutek uruchamiania procesów erozji stokowej przez bytujące tu stado muflonów. W roku 2011 
przystąpiono do prób ochrony czynnej siedliska poprzez grodzenie, przy współpracy z Nadleśnictwem Jawor, 
najbardziej narażonych na wydeptywanie jego fragmentów. Nowe płaty siedliska stwierdzono koło Sadów 
Górnych. Płaty te są wykształcone w bardzo dobrym stanie (ocena FV), gdyż nie zaobserwowano tu żadnych 
śladów ingerencji człowieka ani też presji zwierzyny płowej. W płatach dominuje Jovibarba sobolifera oraz 
Polytrichum piliferum. Należy podkreślić że siedlisko 8150 stwierdzono jak dotąd tylko na kilku stanowiskach w 
Polsce, stąd też powierzchnia reprezentowana w obszarze przekracza 2% powierzchni siedliska (ocena B). 

8220 - urwiska krzemianowe i ściany skalne z roślinnością chasmofityczną. Siedlisko znajduje się w stanie złym 
(U2), na drugim zaś we właściwym stanie ochrony (FV). Pierwsze z nich leży w dolinie Czyżynki i podlega 
zoopresji w podobnym zakresie jak wyżej opisane siedliska 6190 oraz 8150; drugie zaś na zachodnim brzegu 
zbiornika Dobromierz. Przegląd stanowisk siedliska nie objętych monitoringiem pozwala jednak zauważyć że 
sytuacja w dolinie Czyżynki jest wyjątkowa, a większość ze stanowiska jest zachowana w stopniu dobrym, z 
udziałem gatunków typowych jak Asplenium septentrionalne, Polypodium vulgare, Sedum maximum i Asplenium 
trichomanes. Pozwala to na przypisanie całości siedliska oceny ogólnej B. 

Z kolei nad zbiornikiem Dobromierz, znajdujące się w złym stanie ochrony wskutek zmian mikroklimatu jakie 
spowodowało jego utworzenie, zachowały się niewielkie kompleksy zbiorowisk naskalnych na podłożach 
bazyfilnych, w skład których wchodzą nawapienne murawy z roślinnością pionierską (6110) oraz subpontyjskie 
zarośla kserotermiczne (40A0). Siedlisko to znajduje się w złym stanie ochrony i wymaga natychmiastowych 
zabiegów ochrony czynnej (usunięcie krzewów dla przywrócenia stanu siedliska). Należy podkreślić, że siedlisko 
6110 występuje tylko na kilku stanowiskach w Polsce, stąd też powierzchnia reprezentowana w obszarze 
przekracza 2% powierzchni siedliska (ocena B). 

40A0 - subpontyjskie zarośla kserotermiczne. Z gatunków typowych obserwowano w nich Cotoneaster 
integerrimus i Berberis vulgaris, a w runie Jovibarba sobolifera, Digitalis grandiflora i inne gatunki ciepłolubne. 
Należy podkreślić, że siedlisko 40A0 występuje tylko na kilku stanowiskach na Dolnym Śląsku, a występujące 
jego postaci w znaczący sposób różnią się od tych znanych z Polski południowo - wschodniej, zarówno składem 
gatunkowym jak zajmowanymi siedliskami (nasłonecznione skały i wychodnie o wystawach zachodnich i 
południowych), przez co ich zachowanie jest istotne dla ochrony pełnej zmienności geograficznej siedliska w 
Polsce. 
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Drugie stanowisko, na których stwierdzano oba siedliska podano z nieczynnego kamieniołomu wapienia na 
stokach góry Grabnik koło Cieszowa, lecz nie było ono monitorowane od czasu utworzenia obszaru. Duże 
powierzchnie w obszarze zajmują dobrze wykształcone kwaśne dąbrowy (siedlisko 9190) oraz grądy 
środkowoeuropejskie (9170). 

9190 - kwaśne dąbrowy śródlądowe są na terenie obszaru zachowane są w stanie nie zadowalającym (ocena 
U1), mimo występowania pełnego zestawu gatunków typowych (w tym przejściowych do dąbrów świetlistych). 
Licznie występują tu storczyki - przede wszystkim Platanthera bifolia oraz Cephalanthera longifolia. Wskaźnikiem 
obniżającym ocenę jest niedobór martwego drewna. 

9170 - grądy środkowoeuropejskie są na terenie obszaru zachowane w stanie nie zadowalającym (ocena U1), 
mimo występowania pełnego zestawu gatunków typowych (w tym przejściowych do dąbrów kwaśnych i 
świetlistych). W grądach Dobromierza występuje szereg gatunków chronionych i rzadkich, a osobliwością 
obszaru są masowe wystąpienia Cephalanthera longifolia (tysiące osobników), oraz obecność w nich innych 
licznych stanowisk storczykowatych, jak Listera ovata i Platanthera bifolia. Wskaźnikiem obniżającym ocenę jest 
niedobór martwego drewna. 

3270 - muliste, zalewane brzegów rzek. Siedlisko to występuje w cofce zbiornika za-porowego w Dobromierzu i 
pojawia się regularnie, szczególnie przy niższych stanach wody, czasem zajmując bardzo rozległe powierzchnie. 
Jest wykształcone w stopniu dobrym, a należy się spodziewać wzrostu różnorodności gatunkowej, w miarę 
pojawiania się nowych diaspor. Powodem wyłączenia siedliska spod ochrony jest jego antropogeniczne 
pochodzenie, gdyż włączenie do przedmiotów ochrony wymagałoby uwzględniania jego występowania w planach 
zarządzania obszarem i specjalne gospodarowanie wodami zbiornika w celu jego utrzymania. 

6230 - murawy bliźniczkowe. W trakcie tworzenia obszaru przypisano do tego siedliska nadmiernie spasane płaty 
łąk świeżych. Nie można wykluczyć występowania siedliska w obszarze, lecz obecnie nie zostało ono 
potwierdzone. 

Z gatunków zwierząt z listy Natura 2000 jako cele ochrony wskazane są nocek łydko-włosy (Myotis dasycneme), 
wydra (Lutra lutra), bóbr (Castor fiber) oraz oba gatunki modraszków (nausithous i telejus). Występują tu także 
inne gatunki z Załącznika II, lecz nie uznano ich za przedmioty ochrony. 

Bardzo ważne są także występujące w obszarze gatunki roślin i zwierząt nie będące przedmiotami ochrony 
Natura 2000 - tylko lista roślin objętych ochroną gatunkową i zanikających na Dolnym Śląsku liczy 46 pozycji. 

 

GGaattuunnkkii  cchhrroonniioonnee  rroośślliinn  

W 2005 roku na obszarze gminy Świebodzice przeprowadzono inwentaryzację przyrodniczą (XXX). Na obszarze 
gminy zidentyfikowano gatunki objęte całkowitą ochroną: Carlina acaulis Dziewięćsił bezłodygowy, Centaurium 
erythrea Centuria pospolita, Cephalanthera longifolia Buławnik mieczoustny, Dactylorhiza maculata Kukułka 
plamista, Dactylorhiza majalis Kukułka szerokolistna, Daphne mezereum Wawrzynek wilczełyko, Digitalis 
grandiflora Naparstnica zwyczajna, Epipactis helleborine Kruszczyk szerokolistny, Hepatica nobilis Przylaszczka 
pospolita, Lilium martagón Lilia złotogłów, Platanthera bifolia Podkolan biały, Platanthera chlorcmtha Podkolan 
zielonawy, Polypodium vidgare Paprotka zwyczajna, Taxus baccata Cis pospolity oraz gatunki objęte częściową 
ochroną: Asarum europaeum Kopytnik pospolity, Convaliaría majalis Konwalia majowa, Frangida alnus Kruszyna 
pospolita, Galium o dor a tum Przytulią wonna, Hederá helix Bluszcz pospolity, Primula elatior Pierwiosnka 
wyniosła, Prímula veris Pierwiosnka lekarska, Viburnum opiilus Kalina koralowa, Leucobryum glaucum Bielistka 
siwa. 

 

GGaattuunnkkii  cchhrroonniioonnee  ppttaakkóóww  

W wyniku przeprowadzonych badań terenowych, w ramach inwentaryzacji przyrodniczej, na obszarze miasta 
Świebodzice stwierdzono występowanie 86 gatunków ptaków. 83 gatunków uznano za lęgowe na tym obszarze, 
dwa za zalatujące (błotniak stawowy i śmieszka), a jeden za migrujący (dudek). 84 gatunków jest objętych 
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ochroną gatunkową, a dwa gatunki ptaków łownych (krzyżówka i bażant) objęte są ochroną czasową. Badania 
wykazały występowanie w mieście 7 gatunków objętych Dyrektywą Ptasią Unii Europejskiej (na 37 
stanowiskach). Stwierdzono także 1 stanowisko kani rudej - gatunku z Polskiej czerwonej księgi zwierząt. 
Ponadto zlokalizowano 2 gatunki - przepiórka i srokosz - zagrożone na Śląsku (na 7 stanowiskach). Stanowiska 
wymienionych wyżej gatunków ptaków zaznaczono na mapie pogrubionymi kółkami. Ponadto wykryto w mieście 
7 gatunków ptaków potencjalnie zagrożonych na Śląsku (na 36 stanowiskach) oraz 5 innych gatunków rzadkich 
w skali miasta (na 7 stanowiskach). Do najcenniejszych gatunków ptaków należą: dzięcioł czarny Dryocopus 
mariius, dzięcioł średni Dendrocopos medias, dzięcioł zielonosiwy Ficus canas, gąsiorek Lanius collurio, gil 
Pyrrhula pyrrhala, jastrząb Accipiter gentiles, kania ruda Milvus milvus, kląskawka Saxícola iorquata, krętogłów 
Jynx torquilla, kruk Corvas corax, much ołówka białoszyja Ficédula albicollis, ortolan Emberiza hortulana, paszkot 
Turdus viscivorus, pliszka górska Motacilla cinerea, przepiórka Coiurnix colurnix, siniak Columba oenas, srokosz 
Lanius excubitor, turkawka Streplopelia iuriur. Jednym z najważniejszych obszarów dla ptaków na terenie miasta 
jest krajobraz rolniczy doliny rzeki Pełcznicy i jej dopływów, Lubiechowskiej Wody i Cienii. Mozaika krajobrazu 
rolniczego z przewagą pól i obecnością łąk, poprzecinana rzekami, z kępami zadrzewień. Do najcenniejszych 
lęgowych gatunków ptaków tego obszaru należą: kania ruda, gąsiorek, srokosz, przepiórka, turkawka, jastrząb, 
kląskawka. Swe jedyne w mieście stanowiska mają w tym obszarze kania ruda i srokosz. Ponadto stwierdzono 
występowanie 5 z 6 w mieście stanowisk przepiórki oraz 8 z 13 w mieście stanowisk gąsiorka. Dla zachowania 
walorów ornitologicznych tego rozległego i zagospodarowanego obszaru zaleca się prowadzenie gospodarki 
rolnej w dotychczasowej formie (nie wskazana jest jej intensyfikacja). Należy zachować na tym obszarze 
wszystkie zadrzewienia, aleje i szpalery drzew oraz skupiska krzewów. 

PPoommnniikkii  pprrzzyyrrooddyy  

Na terenie Świebodzic zlokalizowane są 33 obiekty, które decyzją wojewody lub uchwałą Rady Miejskiej 
Świebodzic zostały uznane jako pomniki przyrody ożywionej. 

 

Tab. Lista pomników przyrody znajdujących się na terenie miasta Świebodzice  

(na podstawie danych z UM w Świebodzicach) 

Lp. 

Obowiązująca 
podstawa prawna wraz 
z oznaczeniem miejsca 
ogłoszenia aktu 
prawnego 

Opis pomnika 
przyrody 

Obwód na 
wysokości 

1,3 m [cm] 

Obręb 
ewidencyjny 

Nr działki 
ewidencyjnej 

Opis lokalizacji 

1 

Rozporządzenie Nr 11 
Wojewody 
Dolnośląskiego z dnia 8 
sierpnia 2008 r. (Dz. 
Urz. Woj. Dol. Nr 221 z 
dnia 19 sierpnia 2008 r. 
poz. 2494) 

Buk pospolity, 
odmiana 
czerwonolistna 
(Fagus 
Sylvatica 
'Purpurea') 

340 Pełcznica 2 266 

rośnie na posesji 
prywatnej przy ul. 
Mikulicza 36, 
powyżej cisa 
pospolitego 
pomnika przyrody 
nr 32 

2 

Rozporządzenie Nr 11 
Wojewody 
Dolnośląskiego z dnia 8 
sierpnia 2008 r. (Dz. 
Urz. Woj. Dol. Nr 221 z 
dnia 19 sierpnia 2008 r. 
poz. 2494) 

Buk pospolity 
(Fagus 
Silvatica) 

360 
Śródmieście 
3 

636/11 

rośnie nad 
stawem PZW przy 
ul. Świdnickiej 
(„Staw 
Warszawianka”), 
na skarpie pod 
numerem 
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3 

Rozporządzenie Nr 11 
Wojewody 
Dolnośląskiego z dnia 8 
sierpnia 2008 r. (Dz. 
Urz. Woj. Dol. Nr 221 z 
dnia 19 sierpnia 2008 r. 
poz. 2494) 

Buk pospolity, 
odmiana 
czerwonolistna 
(Fagus 
Sylvatica 
'Purpurea') 

259 
Śródmieście 
3 

417/5 

rośnie przy ul. 
Piłsudskiego 
naprzeciwko 
posesji nr 21 (po 
drugiej stronie 
ulicy) 

4 

Rozporządzenie Nr 11 
Wojewody 
Dolnośląskiego z dnia 8 
sierpnia 2008 r. (Dz. 
Urz. Woj. Dol. Nr 221 z 
dnia 19 sierpnia 2008 r. 
poz. 2494) 

Buk pospolity, 
odmiana 
czerwonolistna 
(Fagus 
Sylvatica 
'Purpurea') 

281 
Śródmieście 
3 

414 

rośnie przy ul. 
Piłsudskiego 28, 
na terenie 
Gimnazjum nr 1 

5 

Rozporządzenie Nr 11 
Wojewody 
Dolnośląskiego z dnia 8 
sierpnia 2008 r. (Dz. 
Urz. Woj. Dol. Nr 221 z 
dnia 19 sierpnia 2008 r. 
poz. 2494) 

Buk pospolity, 
odmiana 
czerwonolistna 
(Fagus 
Sylvatica 
'Purpurea') 

272 
Śródmieście 
3 

318/5 

rośnie przy ul. 
Świdnickiej przy 
posesji nr 11, 
naprzeciw poczty, 
obok szkoły 
podstawowej, za 
ogrodzeniem na 
trawniku 

6 

Rozporządzenie Nr 11 
Wojewody 
Dolnośląskiego z dnia 8 
sierpnia 2008 r. (Dz. 
Urz. Woj. Dol. Nr 221 z 
dnia 19 sierpnia 2008 r. 
poz. 2494) 

Klon pospolity 
(Acer 
platanoides) 

328 
Śródmieście 
3 

239/2 

rośnie w Parku 
Miejskim przy 
alejce biegnącej 
wzdłuż muru 
budynków 
gospodarczych 

7 

Rozporządzenie Nr 11 
Wojewody 
Dolnośląskiego z dnia 8 
sierpnia 2008 r. (Dz. 
Urz. Woj. Dol. Nr 221 z 
dnia 19 sierpnia 2008 r. 
poz. 2494) 

Cis pospolity 
(Taxus 
baccata) 

176 Pełcznica 1 442/6 

rośnie przy ul. 
Łącznej 49, na 
zieleńcu przed 
posesją 

8 

Rozporządzenie Nr 11 
Wojewody 
Dolnośląskiego z dnia 8 
sierpnia 2008 r. (Dz. 
Urz. Woj. Dol. Nr 221 z 
dnia 19 sierpnia 2008 r. 
poz. 2494) 

Cis pospolity 
(Taxus 
baccata) 

285 
Książ 51, 
Gmina 
Wałbrzych 

 

rośnie nad rzeką 
Pełcznicą na 
gruncie leśnym 
(oddz. 12a), w 
rezerwacie 
przyrody 
„Przełomy pod 
Książem k. 
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Wałbrzycha” w 
Książańskim 
Parku 
Krajobrazowym. 
Nazwa potoczna 
drzewa „Cis 
Bolko” 

9 

Rozporządzenie nr 11 
Wojewody 
Dolnośląskiego z dnia 
08 sierpnia 2008 r. (Dz. 
Urz. Woj. Dol. Nr 221 z 
dnia 19 sierpnia 2008 r. 
poz. 2494) 

Jesion 
wyniosły 
(Fraxinus 
excelsior) 

365 
Śródmieście 
3 

273 

ul. Aleje Lipowe 
15, na posesji 
ZOZ, za 
budynkiem od 
strony Parku 
Miejskiego obok 
Ośrodka Zdrowia 

10 

Rozporządzenie nr 11 
Wojewody 
Dolnośląskiego z dnia 
08 sierpnia 2008 r. (Dz. 
Urz. Woj. Dol. Nr 221 z 
dnia 19 sierpnia 2008 r. 
poz. 2494) 

Sosna 
pospolita 
(Pinus 
sylvestris) 

328 
Śródmieście 
3 

446 

rośnie na stromej 
skarpie, za 
posesją przy ul. 
Wiejskiej 21 

11 

Rozporządzenie nr 11 
Wojewody 
Dolnośląskiego z dnia 
08 sierpnia 2008 r. (Dz. 
Urz. Woj. Dol. Nr 221 z 
dnia 19 sierpnia 2008 r. 
poz. 2494) 

Sosna czarna 
(Pinus nigra) 

230 
Śródmieście 
3 

536 

rośnie przy ul. 
Curie-
Skłodowskiej, za 
ogrodzeniem 
posesji przy ul. 
Wałbrzyskiej 
leżącej 
naprzeciwko 
Szpitala 
Rejonowego im. 
Mikulicza, w 
zadrzewieniu 

12 

Rozporządzenie nr 11 
Wojewody 
Dolnośląskiego z dnia 
08 sierpnia 2008 r. (Dz. 
Urz. Woj. Dol. Nr 221 z 
dnia 19 sierpnia 2008 r. 
poz. 2494) 

Dąb 
szypułkowy 
(Quercus 
robur) 

493 Pełcznica 2 276 
rośnie przy ul. 
Mikulicza 18, przy 
bramie wjazdowej 

13 

Rozporządzenie nr 11 
Wojewody 
Dolnośląskiego z dnia 
08 sierpnia 2008 r. (Dz. 

Dąb 
szypułkowy 
(Quercus 
robur) 

340 Pełcznica 2 911 

rośnie przy ul. 
Moniuszki 8, 
przed 
leśniczówką 
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Urz. Woj. Dol. Nr 221 z 
dnia 19 sierpnia 2008 r. 
poz. 2494) 

14 

Rozporządzenie nr 11 
Wojewody 
Dolnośląskiego z dnia 
08 sierpnia 2008 r. (Dz. 
Urz. Woj. Dol. Nr 221 z 
dnia 19 sierpnia 2008 r. 
poz. 2494) 

Dąb 
szypułkowy 
(Quercus 
robur) 

300 
Śródmieście 
3 

319 

rośnie na terenie 
Szkoły 
Podstawowej przy 
ul. Świdnickiej 13, 
przy boisku 

15 

Rozporządzenie nr 11 
Wojewody 
Dolnośląskiego z dnia 
08 sierpnia 2008 r. (Dz. 
Urz. Woj. Dol. Nr 221 z 
dnia 19 sierpnia 2008 r. 
poz. 2494) 

Dąb 
szypułkowy 
(Quercus 
robur) 

360 
Śródmieście 
3 

430 

rośnie przy ul. 
Piłsudskiego 8, na 
posesji przy 
ogrodzeniu od 
strony ciągu 
pieszego przy ul. 
Słowackiego 2A 

16 

Rozporządzenie nr 11 
Wojewody 
Dolnośląskiego z dnia 
08 sierpnia 2008 r. (Dz. 
Urz. Woj. Dol. Nr 221 z 
dnia 19 sierpnia 2008 r. 
poz. 2494) 

Platan 
klonolistny 
(Platanus x 
hispanica 
'Acerifolia') 

329 
Śródmieście 
3 

529/4 

Park Caritasu 
przy ul. 
Mickiewicza 8, po 
prawej stronie 
przy alejce 
wjazdowej 

17 

Rozporządzenie nr 11 
Wojewody 
Dolnośląskiego z dnia 
08 sierpnia 2008 r. (Dz. 
Urz. Woj. Dol. Nr 221 z 
dnia 19 sierpnia 2008 r. 
poz. 2494) 

Lipa 
drobnolistna 
(Tilia cordata) 
– dwupniowa 

367+98 Ciernie 4 544/3 

rośnie na posesji 
Ciernie 161c, 
teren pensjonatu 
„Galery 2000” 

18 

Rozporządzenie nr 11 
Wojewody 
Dolnośląskiego z dnia 
08 sierpnia 2008 r. (Dz. 
Urz. Woj. Dol. Nr 221 z 
dnia 19 sierpnia 2008 r. 
poz. 2494) 

Sosna czarna 
(Pinus nigra) 

241 Ciernie 4 355/1 
rośnie przy ul. 
Ciernie 132a 

19 

Rozporządzenie nr 11 
Wojewody 
Dolnośląskiego z dnia 
08 sierpnia 2008 r. (Dz. 
Urz. Woj. Dol. Nr 221 z 

Cis pospolity 
(Taxus 
baccata) 
pojedyncze 
drzewo-forma 

134+169 
Śródmieście 
3 

529/4 

Park Caritasu, 3 
m od ogrodzenia 
przy ul. 
Mickiewicza, w 
otoczeniu dwóch 
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dnia 19 sierpnia 2008 r. 
poz. 2494) 

wielopniowa 2-pniowych cisów 
i klonu 
zwyczajnego 

20 
Uchwała Nr LIX/428/06 
z dnia 21 września 
2006 r. 

Cis pospolity 
(Taxus 
baccata) 

153 Pełcznica 2 266 

rośnie na posesji 
przy ul. Mikulicza 
36, na skwerze od 
strony wejścia 

21 
Uchwała Nr LIX/428/06 
z dnia 21 września 
2006 r. 

Cis pospolity 
(Taxus 
baccata) 

150 Pełcznica 2 428/7 
rośnie przy ul. 
Sikorskiego 16 

22 
Uchwała Nr LIX/428/06 
z dnia 21 września 
2006 r. 

Klon pospolity 
(Acer 
platanoides) 

294 Pełcznica 1 442/6 

rośnie na zieleńcu 
przed posesją 
przy ul. Łącznej 
49, w odległości 
ok. 25 m od 
pomnika przyrody 
cisa pospolitego-
nr 13 

23 
Uchwała Nr LIX/428/06 
z dnia 21 września 
2006 r. 

Jesion 
wyniosły 
(Fraxinus 
excelsior) 

311 
Śródmieście 
3 

529/4 

Park przy 
„Caritasie” w 
pobliżu pomnika 
przyrody platan 
klonisty -nr 27 

24 
Uchwała Nr LIX/428/06 
z dnia 21 września 
2006 r. 

Cis pospolity 
(Taxus 
baccata) 

159 
Śródmieście 
3 

529/4 

rośnie w parku 
przy „Caritasie” 
nieopodal 
ogrodzenia od 
strony ulicy 
Mickiewicza. 
Obok pomnika 
przyrody nr 31-cis 
pospolity 

25 
Uchwała Nr LIX/428/06 
z dnia 21 września 
2006 r. 

Klon pospolity 
(Acer 
platanoides) 

316 
Śródmieście 
3 

529/4 

rośnie w parku 
przy „Caritasie”, 
na trawniku przed 
budynkiem 

26 
Uchwała Nr LIX/428/06 
z dnia 21 września 
2006 r. 

Platan 
klonolistny 
(Platanus x 
hispanica 
'Acerifolia') 

413 
Śródmieście 
3 

239/2 

rośnie w Parku 
Miejskim na 
trawniku, 15 m od 
pomnika przyrody 
nr 41 i około 30 m 
od budynku 



diagnoza stanu środowiska 

str. 42 

usytuowanego na 
środku trawnika 

27 
Uchwała Nr LIX/428/06 
z dnia 21 września 
2006 r. 

Jesion 
wyniosły 
(Fraxinus 
excelsior) 

343 
Śródmieście 
3 

239/2 

rośnie w Parku 
Miejskim, przy 
alejce 
odchodzącej od 
ulicy Park Miejski, 
wzdłuż budynków 
gospodarczych 

28 
Uchwała Nr LIX/428/06 
z dnia 21 września 
2006 r. 

Jesion 
wyniosły 
(Fraxinus 
excelsior) 

330 
Śródmieście 
3 

239/2 

rośnie w Parku 
Miejskim od 
strony ogródków 
działkowych w 
sąsiedztwie 
pomnika przyrody 
nr 10 ii 11 

29 
Uchwała Nr LIX/428/06 
z dnia 21 września 
2006 r. 

Jesion 
wyniosły 
(Fraxinus 
excelsior) 

337 
Śródmieście 
3 

239/2 

rośnie w Parku 
Miejskim od 
strony ul. Park 
Miejski 

30 
Uchwała Nr LIX/428/06 
z dnia 21 września 
2006 r. 

Jesion 
wyniosły 
(Fraxinus 
excelsior) 

319 
Śródmieście 
3 

239/2 

rośnie przy 
posesji Park 
Miejski 5, w 
odległości 5 m od 
rogu budynku 

31 
Uchwała Nr LIX/428/06 
z dnia 21 września 
2006 r. 

Klon pospolity 
(Acer 
platanoides) 

270 
Śródmieście 
3 

239/2 

rośnie w Parku 
Miejskim przy 
wejściu od ulicy 
Aleje Lipowe, po 
prawej stronie, 
przy ogrodzeniu 
ZOZ 

32 
Uchwała Nr LIX/428/06 
z dnia 21 września 
2006 r. 

Sosna czarna 
(Pinus nigra) 

167 Ciernie 4 355/1 

rośnie przy 
ruinach zamku na 
posesji Ciernie 
132a 

33 
Uchwała Nr LIX/428/06 
z dnia 21 września 
2006 r. 

Cis pospolity 
(Taxus 
boccata) 

132 Ciernie 4 355/1 

rośnie przy 
ruinach zamku na 
posesji Ciernie 
132a 
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44..1166  KKoorryyttaarrzzee  eekkoollooggiicczznnee  

Ponadto zachodnia część miasta Świebodzice zlokalizowane jest w granicach korytarza ekologicznego 
wyznaczonego w ramach sieci korytarzy ekologicznych wg „Projektu korytarzy ekologicznych łączących 
Europejska Sieć Natura 2000 w Polsce” (Jędrzejewski i in. 2005), zaktualizowanych w latach 2010-2012 przez 
Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży, w ramach projektu „Ochrona obszarów siedliskowych i korytarzy 
ekologicznych dzikiej fauny przy drogach szybkiego ruchu w Polsce”. Jest to korytarz ekologiczny obejmujący 
krawędź morfologiczną Sudetów na Pogórzu Wałbrzyskim i obejmuje zachodnie obszary miasta. Zgodnie z 
„Mapą przebiegu korytarzy ekologicznych w Polsce”, która opracowana została przez Zakład Badania Ssaków 
PAN w Białowieży (obecnie Instytut Biologii Ssaków) pod kierownictwem prof. dr. hab. Włodzimierza 
Jędrzejewskiego, zachodnia część miasta Świebodzice, obejmująca tereny leśne oraz częściowo doliny 
Pełcznicy, Szczawnika i Lubiechowskiej Wody, znajduje się w korytarzu ekologicznym KZ-7A Pogórza Sudeckie 
(Jędrzejewski W., Nowak S., Stachura K., Skierczyński M., Mysłajek R. W., Niedziałkowski K., Jędrzejewska B., 
Wójcik J. M., Zalewska H., Pilot M., Górny M., Kurek R.T., Ślusarczyk R. Projekt korytarzy ekologicznych 
łączących Europejską Sieć Natura 2000 w Polsce. Zakład Badania Ssaków PAN, Białowieża 2011). 

 

44..1177  KKlliimmaatt  aakkuussttyycczznnyy  

Wskaźniki dotyczące dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku znajdują się w Obwieszczeniu 
Ministra Środowiska z dnia 15 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia 
Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014, poz. 112). W 
przypadku planowania przestrzennego, które jest działaniem długookresowym zasadnym jest wykorzystywanie 
wskaźników długookresowych LDWN i LN, które odnoszą się do wszystkich dób w ciągu roku. Z kolei wskaźniki 
dobowe LAeqD i LAeqN wskazują hałas „chwilowy” odnotowany w danym miejscu w obrębie jednej konkretnej doby i 
są skutecznie stosowane w celach kontrolnych. 

Tab. Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku wyrażone wskaźnikami LDWN i LN, które to wskaźniki mają 
zastosowanie do prowadzenia długookresowej polityki w zakresie ochrony przed hałasem 

Rodzaj terenu 

6.1. Dopuszczalny długookresowy średni 
poziom dźwięku A w dB 

Drogi lub linie kolejowe 
Pozostałe obiekty i działalność 

będąca źródłem hałasu 

LDWN LN LDWN LN 

przedział czasu odniesienia równy wszystkim 

dobom w roku porom nocy dobom w roku porom nocy 

Strefa ochronna „A” uzdrowiska 

Tereny szpitali poza miastem 
50 45 45 40 

Tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej 

Tereny zabudowy związanej ze stałym 
lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży 

Tereny domów opieki społecznej 

Tereny szpitali w miastach 

64 59 50 40 

Tereny zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej i zamieszkania 
zbiorowego 

68 59 55 45 
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Tereny zabudowy zagrodowej 

Tereny mieszkaniowo – usługowe 

Tereny rekreacyjno - wypoczynkowe 

Tereny w strefie śródmiejskiej miast 
powyżej 100 tyś mieszkańców  

70 65 55 45 

 

Klimat akustyczny na terenie opracowania w największym stopniu kształtują źródła komunikacyjne, głównie 
trasy ruchu samochodowego. Hałas komunikacyjny można oceniać wg subiektywnej skali uciążliwości 
(opracowanej przez PZH). Dla niektórych terenów poziom dopuszczalny należy do kategorii o średniej, a nawet 
dużej uciążliwości. 

Tab. Skala subiektywnej uciążliwości hałasu komunikacyjnego  

Uciążliwość Laeq [dB] 
mała < 52 
średnia 52...62 
duża 63......70 
bardzo 

duża 
> 70 

 

W 2008 i 2013 roku WIOŚ prowadził pomiary hałasu komunikacyjnego na obszarze powiatu świdnickiego 
m. in. w Świebodzicach. W 2008 roku pomiary prowadzone były w Świebodzicach przy drodze wojewódzkiej nr 
374 przy ul. Strzegomskiej. Punkt zlokalizowany był na obszarze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i 
zamieszkania zbiorowego w północno-wschodniej części miasta, po wschodniej stronie ulicy Strzegomskiej. 

 

Tab. Wyniki badań akustycznych w porze dziennej dla wyznaczonego punktu monitoringowego w Świebodzicach 
(WIOS, 2008). 

Miejscowość 
Oznaczenie 
drogi 

LAeq dB/A Q lekkie Q ciężkie 

Świebodzice, ul. 
Strzegomska 

374 69,3 842 67 

Q - natężenie ruchu pojazdów na godzinę 

Otrzymane wyniki pomiarów wskazują na przekroczenie dopuszczalnych poziomów hałasu dla zabudowy 
wielorodzinnej. 

W 2013 roku pomiary prowadzone były przy ul. Wałbrzyskiej 23 przy drodze krajowej nr 34 o nawierzchni 
asfaltowej w bardzo dobrym stanie technicznym. Zabudowa obustronna, zwarta, wielorodzinna. Teren chroniony 
zlokalizowany 7 m od krawędzi jezdni. Stwierdzony poziom równoważny hałasu odpowiadał 72,5 dB przy 
natężeniu ruchu 867 poj/h i wysokim 10% udziale pojazdów ciężkich w ogólnym strumieniu ruchu. W strefie 
oddziaływania znajduje się 23 budynki wielorodzinne. Oszacowana liczba mieszkańców narażona na 
ponadnormatywny hałas wynosi 250. 

W 2011 roku została opracowana „Mapa akustyczna dla drogi wojewódzkiej DW374 na odcinku 
Świebodzice”. Odcinek, dla którego prowadzone były pomiary w całości zlokalizowany jest na terenie gminy 
Świebodzice, a końcowy fragment znajduje się w obrębie miasta Świebodzice. Droga rozpoczyna się poza 
terenem zabudowany na granicy gmin Świebodzice i Strzegom i na terenie miasta Świebodzice biegnie w śladzie 
ul. Strzegomskiej i kończy się na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 371 (ul. Wolności). W początkowej części 
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droga przebiega przez niezabudowane tereny, gdzie dominują pola uprawne. W dalszej części po stronie lewej 
zlokalizowany jest teren oczyszczalni ścieków „Ciernie” i dalej po stronie prawej znajdują się tereny przemysłowe. 
Do terenów tych przylega teren ogródków działkowych. Po stronie lewej natomiast rozpoczynają się zabudowania 
dzielnicy Ciernie (w pierwszej linii głównie usługowe). Za skrzyżowaniem z ul. Wodną zabudowa wokół drogi jest 
już bardziej zwarta i zarówno po stronie lewej, jak i prawej dominują zabudowania przemysłowo-usługowe (m.in. 
Areva). Pod koniec zakresu opracowania (za skrzyżowaniem z Al. Lipowymi) po obu stronach drogi dominuje 
zwarta zabudowa mieszkaniowa. Z przeprowadzonych analiz, wynika że odsetek osób narażonych na hałas od 
analizowanego odcinka drogi, zamieszkujących tereny, dla których stan warunków akustycznych środowiska 
określony wskaźnikiem LDWN jako niedobry wynosi 89 % a zły – 11 %. Oszacowana łączna powierzchnia tych 
terenów wynosi ok. 0,06 km2 . Dla wskaźnika LN odsetek ten kształtuje się odpowiednio na poziomie 88 % i 12 
%, a łączna suma terenów, dla których stan warunków akustycznych środowiska w porze nocy określony jako 
niedobry i zły wynosi ok. 0,09 km2 . Prezentowane wyniki obliczeń i analiz obrazują, że wokół analizowanego 
odcinka obecnie nie występują tereny, dla których akustyczny stan środowiska można zakwalifikować jako 
bardzo zły. Wyniki analiz rozkładu hałasu przy elewacjach budynków, przeprowadzonych na różnych 
wysokościach budynków zlokalizowanych w pierwszej linii zabudowy (dla najbardziej narażonych budynków 
mieszkalnych) wskazują, że na ponadnormatywny hałas narażeni są mieszkańcy wszystkich kondygnacji tych 
budynków w porównywalnym stopniu. 

 

Tab. Wyniki pomiarów hałasu dla drogi wojewódzkiej nr 374 (źródło: Mapa akustyczna dla drogi wojewódzkiej 
DW374 na odcinku Świebodzice, 2011). 

Lokalizacja Oznaczenie drogi 
Wyniki pomiarów 

Dzień [dB] Noc [dB] 

Świebodzice 374 68,3/66,7 61,7/60 

 

 

Tab. Narażenie na hałas drogowy LDWN (źródło: Mapa akustyczna dla drogi wojewódzkiej DW374 na odcinku 
Świebodzice, 2011). 

Przedział [dB] Powierzchnia [km2] 
Osoby narażone Liczba lokali 

mieszkalnych Liczba Odsetek [%] 

55-60 1,344 272 64,2 91 

60-65 0,598 92 21,7 31 

65-70 0,269 48 11,3 16 

70-75 0,119 12 2,8 4 

>75 0,053 0 0,0 0 

Suma 2,383 424 100 142 

 

 

Tab. Narażenie na hałas drogowy LN (źródło: Mapa akustyczna dla drogi wojewódzkiej DW374 na odcinku 
Świebodzice, 2011). 

Przedział [dB] Powierzchnia [km2] 
Osoby narażone Liczba lokali 

mieszkalnych Liczba Odsetek [%] 

50-55 0,938 172 63,2 57 

55-60 0,369 60 22,1 20 

60-65 0,167 32 11,8 11 
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65-70 0,090 8 2,9 3 

>70 0,000 0 0,0 0 

Suma 1,564 272 100 91 

 

Dla województwa dolnośląskiego opracowany został „Program Ochrony Środowiska przed hałasem dla 
Województwa Dolnośląskiego na lata 2013-2017 (Uchwała nr LI/1832/14 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego 
z dnia 26 czerwca 2014 r., Dz. Urz. Woj. Doln. z 2010 r. nr 99, poz. 1532). W dokumencie przeprowadzono m.in. 
identyfikację obszarów, na których występują przekroczenia wartości dopuszczalnych hałasu komunikacyjnego, 
dla dróg krajowych i wojewódzkich w obrębie Świebodzic. Na obszarze gminy wykonano modelowanie hałasu od 
dróg krajowych 35 i 34 oraz od drogi wojewódzkiej 374 

 

Tab. Obszary przekroczeń wartości dopuszczalnych dla Świebodzic (źródło: Program Ochrony Środowiska przed 
hałasem dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2013-2017). 

Nr drogi 
Poziomy 
dopuszczalne 
(dzień/noc) dB 

Przekroczenia LDWN Przekroczenia LN 

35 

64/59 – 
zabudowa 
mieszkaniowa 
jednorodzinna 

68/59 – 
zabudowa 
mieszkaniowa 
wielorodzinna 

Obszar przekroczenia sięga pierwszej i drugiej linii 
zabudowy. Przekroczenia wynoszą głównie od 1 do 5 
dB. Dla kilku budynków przekroczenia wynoszą > 5 
dB, ale opierają się na elewacjach od strony ulicy. W 
najbliższej odległości od drogi przekroczenia wynoszą 
> 10 dB, ale nie sięgają pierwszej linii zabudowy. 

Obszar przekroczenia 
sięga pierwszej i drugiej 
linii zabudowy. 
Przekroczenia wynoszą 
głównie od 1 do 5 dB. 

35/34 

Obszar przekroczenia sięga pierwszej i drugiej linii 
zabudowy. Przekroczenia wynoszą głównie od 1 do 5 
dB. Dla kilku budynków przekroczenia wynoszą > 5 
dB. Dla pięciu budynków znajdujących się najbliżej 
drogi wartości przekroczeń wynoszą > 10 dB, ale 
opierają się na elewacjach od strony drogi. 

Obszar przekroczenia 
sięga pierwszej linii 
zabudowy. Przekroczenia 
wynoszą głównie od 1 do 
5 dB. Dla kilku budynków 
przekroczenia wynoszą > 
5 dB, ale opierają się na 
elewacjach od strony 
ulicy. 

34 

Obszar przekroczenia sięga pierwszej i drugiej linii 
zabudowy. Przekroczenia wynoszą głównie od 1 do 5 
dB. Dla kilku budynków przekroczenia wynoszą > 5 
dB, ale opierają się na elewacjach od strony ulicy. W 
najbliższej odległości od drogi przekroczenia wynoszą 
> 10 dB, ale nie sięgają pierwszej linii zabudowy. 

Obszar przekroczenia 
sięga pierwszej i drugiej 
linii zabudowy. 
Przekroczenia wynoszą 
głównie od 1 do 5 dB. Dla 
kilku budynków 
przekroczenia wynoszą > 
5 dB, ale opierają się na 
elewacjach od strony 
ulicy. 

374 
Obszar przekroczenia sięga pierwszej linii zabudowy i 
opiera się na najbliższych ulicy elewacjach. 

Obszar przekroczenia 
obejmuje zabudowę 
znajdującą się przy ulicy. 
Przekroczenia osiągają 
wartość > 5 dB. 
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Źródłem hałasu jest, poza układem drogowym, także linia kolejowa relacji Wrocław – Wałbrzych – Jelenia 
Góra. Jest to linia kolejowa nr 274 o znaczeniu państwowym, zelektryfikowana, 2 torowa. Dobowe natężenie 
ruchu pasażerskiego jest dość wysokie a ponadto linią prowadzony jest także ruch towarowy. Ze względu na 
konfigurację terenu linia ma krety przebieg. Stacja zlokalizowana jest we wschodniej części miasta – połączenie z 
centrum stanowi ul. Kolejowa. Brak pomiarów hałasu komunikacyjnego nie pozwala na jednoznaczne określenie 
wielkości i zasięgu przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu. Najbliżej położonym osiedlem 
mieszkaniowym jest Osiedle Sudeckie. Dla tej linii kolejowej nie prowadzono pomiarów hałasu. Należy 
przypuszczać, że jej uciążliwość dla mieszkańców jest bardzo ograniczona i nie przekracza dopuszczalnych 
poziomów określonych w przepisach odrębnych. 

44..1188  PPrroommiieenniioowwaanniiee  

PPrroommiieenniioowwaanniiee  nniieejjoonniizzuujjąąccee  

Promieniowanie niejonizujące jest to emisja energii elektromagnetycznej w postaci pól elektromagnetycznych, 
wywołane zmianami rozkładów ładunków elektrycznych w układach materialnych. Absorpcja energii 
elektromagnetycznej promieniowania niejonizującego może wywoływać efekty biologiczne w organizmach, nie 
powodując jednak jonizacji atomów i cząsteczek tych organizmów. Do promieniowania niejonizującego zalicza 
się fale elektromagnetyczne o długościach większych niż 10-8 metra. W zakres promieniowania nazywanego 
niejonizującym wchodzi dolna część widma promieniowania nadfioletowego, światło widzialne, promieniowanie 
podczerwone, jak również, mające największe znaczenie z punktu widzenia ochrony środowiska: mikrofale, fale 
radiowe (makrofale), oraz fale o długościach kilku tysięcy kilometrów, towarzyszące działaniu systemów 
elektroenergetycznych. W skład fali elektromagnetycznej wchodzi składowa elektryczna i magnetyczna, które 
biegną sinusoidalnie w prostopadłych do siebie płaszczyznach, w zgodnej fazie, z prędkością ok. 300 000 
km/sek. 

Jednostką charakteryzującą stan energetyczny pola elektromagnetycznego jest gęstość mocy pola (gęstość 
strumienia energii) wyrażana w watach na metr kwadrat (W/m2). Pole elektromagnetyczne (PEM) opisują także 
następujące wielkości: 

natężenie składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego używane jest jako jedno z podstawowych kryteriów 
oceny oddziaływania pól elektromagnetycznych na środowisko; jednostką natężenia pola elektrycznego jest wolt 
na metr (V/m); 

natężenie składowej magnetycznej pola elektromagnetycznego, którego jednostką jest amper na metr (1A/m). 

Elektromagnetyczne promieniowanie niejonizujące w postaci pól elektromagnetycznych jest zjawiskiem, które 
występuje zawsze i w każdym miejscu ziemi. Źródłem ich występowania jest słońce, ziemia czy też zjawiska 
atmosferyczne, przy czym częstotliwość tych pól natury nie przekracza 30Hz a gęstość mocy 10-6[mikrowat/m2], 
czyli 0,000 001[W/m2]. Pola sztuczne wprowadzane do środowiska przez działalność człowieka związane są 
z uprzemysłowieniem i rozwojem cywilizacji. Zaczęły pojawiać się w naszym otoczeniu przeszło sto lat temu. W 
ostatnich kilkudziesięciu latach, przede wszystkim ze względu na powszechne wykorzystanie energii elektrycznej, 
a także również używanie nowych technik radiowych, sztuczne pola elektromagnetyczne zaczęły występować 
dosłownie wszędzie. Dzięki istnieniu pól elektromagnetycznych możliwy jest przekaz danych, nadawanie 
programów telewizyjnych, programów radiowych, działanie systemów łączności czy prowadzenie bardzo 
dokładnej nawigacji. 

Ochrona przed polami elektromagnetycznymi – zgodnie z art. 121 ustawy Prawo ochrony środowiska (Tytuł II 
Dział VI „Ochrona przed polami elektromagnetycznymi”) polega na zapewnieniu jak najlepszego stanu 
środowiska poprzez utrzymanie poziomu pól elektromagnetycznych poniżej wielkości dopuszczalnych lub co 
najmniej na tych poziomach oraz zmniejszeniu poziomu pól elektromagnetycznych co najmniej do wielkości 
dopuszczalnych, gdy nie są one dotrzymywane.  Podstawowym przepisem, określającym standardy jakości 
środowiska dotyczące ochrony przed polami elektromagnetycznymi jest rozporządzenie Ministra Środowiska z 
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dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz 
sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U. 2003, Nr 192, poz. 1883). Zostało ono wydane 
zgodnie z upoważnieniem zawartym w artykule 122 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 
(tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 672 z późn. zm) w porozumieniu z ministrem właściwym w sprawach 
zdrowia. Zgodnie z tym rozporządzeniem na terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową składowa 
elektryczna elektromagnetycznego promieniowania niejonizującego o częstotliwości 50Hz (częstotliwość sieci 
elektroenergetycznej) nie może przekraczać wartości 1kV/m, zaś składowa magnetyczna – 60A/m. W innych 
miejscach dostępnych dla przebywania ludzi, natężenie takiego pola elektrycznego nie może przekraczać 
wartości granicznej 10kV/m, a magnetycznej składowej pola – 60 A/m.  Gęstość mocy mikrofalowych PEM w 
miejscach dostępnych dla ludzi, wynosi 0,1[W/m2]. Normy powyższe nie dotyczą miejsc niedostępnych dla ludzi. 
Rozporządzenie to reguluje również dopuszczalne poziomy promieniowania elektromagnetycznego dla innych 
częstotliwości, także dla pól stacjonarnych oraz szybkoprzemiennych (gigahercowych).  

Linie wysokiego napięcia powyżej 110 kV są źródłami pola elektromagnetycznego mogącego powodować 
przekroczenie wartości dopuszczalnych na terenach zamieszkałych. Największa wartość natężenia pola 
elektrycznego, jaka może wystąpić pod linią lub w jej pobliżu, zgodnie z przepisami, nie powinna przekraczać 
składowej elektrycznej 1 kV/m i składowej magnetycznej 60A/m. Szacuje się na podstawie badań pomiarowych, 
że granica strefy, w obrębie której nie dopuszcza się do lokalizowania budynków przeznaczonych na stały pobyt 
ludzie wynosi, co najmniej 14 m od osi linii (mierząc na poziomie 2 m npt. lub 1,6 m od krawędzi balkonu, tarasu, 
dachu albo ściany budynku mieszkalnego). Ostatecznie o zachowaniu norm rozstrzygać powinny stosowne 
pomiary. 

Potencjalnym źródłem emisji promieniowania elektromagnetycznego mogą być stacje bazowe telefonii 
komórkowej. Rozkład pola w terenie wokół stacji bazowych był przedmiotem pomiarów wykonywanych w wielu 
krajach i w różnych warunkach. Wyniki tych badań wskazują, że intensywność promieniowania MF wokół stacji 
bazowych jest bardzo niewielka i wynosi zwykle poniżej 1 mW/m2. 

W ocenie specjalistów, stacje bazowe telefonii komórkowej nie przedstawiają problemu z punktu widzenia 
oddziaływania na stan zdrowia ludności i na środowisko. 

Również w Polsce wykonano wiele pomiarów natężenia pól MF w otoczeniu stacji bazowych, zarówno 
zlokalizowanych na dachach budynków, jak i na specjalnych wieżach. Zmierzone wartości na zewnątrz budynków 
i w mieszkaniach wahały się w granicach 0,1 – 0,5 mW/m2 (0.0001 – 0.0005 W/m2), a więc 200 – 1000 razy 
mniej niż dopuszczalna w Polsce norma. Nawet na balkonach w budynkach zlokalizowanych naprzeciw stacji 
bazowych na dachu sąsiedniego budynku natężenie pola nie przekraczało 1 mW/m2 (0.001 W/m2). 

 

Tab. Natężenia pól mikrofalowych 900 MHz i 1800 MHz w okolicy anten stacji bazowych telefonii komórkowej 
(źródło: na podstawie 10 protokółów pomiarowych wykonanych w Polsce). 

Lokalizacja punktu 
pomiarowego 

Pole elektryczne (V/m) Gęstość strumienia energii (w/m2) 
Średnia 
wartość 

zmierzona 

Maksymalna 
wartość 

zmierzona 

Średnia wartość 
zmierzona 

Maksymalna 
wartość zmierzona 

Na dachu, 5 m od anten 0,60 1,00 0,0005 0,0010 
Na dachu, 10 m od anten 0,30 0,80 0,0002 0,0006 
Mieszkanie pod masztem 

antenowym 
0,09 0,25 0,0001 0,0002 

Mieszkanie w bloku naprzeciwko 
stacji bazowej 

0,02 0,33 <0,0001 0,0003 

Balkon mieszkania w bloku 
naprzeciwko stacji bazowej 

0,30 0,60 0,0002 0,0005 

Teren otwarty, 50 m od anten 0,03 0,30 0,0001 0,0002 
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stacji bazowej 
Teren otwarty, 100 m od anten 

stacji bazowej 
0,01 0,12 <0,0001 0,0001 

 

Natężenie pola elektromagnetycznego maleje wraz z odległością od jego źródła, a wpływ tego pola na 
organizmy żywe, zależy od jego natężenia. Źródłem emitowania promieniowania są m. in. systemy przesyłowe 
energii elektrycznej. Źródła te, emitują promieniowanie elektromagnetyczne w szerokim zakresie częstotliwości i 
o różnych poziomach wartości natężenia pola elektromagnetycznego. Ochrona środowiska przed szkodliwym 
działaniem pola elektromagnetycznego, według obowiązujących przepisów, polega na zapewnieniu jak 
najlepszego stanu środowiska poprzez utrzymanie poziomów pól elektromagnetycznych poniżej dopuszczalnych 
lub co najmniej na tych poziomach oraz zmniejszanie poziomów pól elektromagnetycznych co najmniej do 
dopuszczalnych, gdy nie są one dotrzymane. Ochrona taka polega również na przeprowadzaniu okresowych 
kontroli natężenia pola elektromagnetycznego w pobliżu źródeł promieniowania. Przepisy te narzucają warunki 
konieczne do spełnienia, przy lokalizacji i eksploatacji urządzeń wytwarzających promieniowanie, a także budowy 
nowych obiektów w pobliżu istniejących źródeł promieniowania. 

Źródło emisji promieniowania elektromagnetycznego na terenie gminy Świebodzice stanowią napowietrzne 
linie najwyższego napięcia 220 kV i wysokiego napięcia 110kV. Przez obszar gminy przechodzą magistralne linie 
energetyczne:  

- fragment elektroenergetycznej dwutorowej linii o napięciu 220kV w relacji Świebodzice – 
Mikułowa, 

- fragment elektroenergetycznej jednotorowej linii o napięciu 220kV w relacji Świebodzice - 
Boguszów, 

- fragmenty linii elektroenergetycznych 110kV w kierunku Wałbrzycha i Strzegomia. 

Energia elektryczna zasilająca miasto pochodzi ze stacji GPZ 400/220/110/40/20 kV zlokalizowanej w 
Mokrzeszowie oraz z rozdzielni R-Pełcznica 110kV położonej przy drodze do Kamiennej Góry, których 
podstawowym zadaniem jest zapewnienie dostaw mocy i energii elektrycznej odbiorcom komunalno-bytowym i 
drobnym odbiorcom przemysłowym. Funkcja ta jest realizowana poprzez zasilaną z poszczególnych GPZ-tów 
sieć średniego (SN) a następnie niskiego (nn) napięcia. Stacje te są własnością spółki dystrybucyjnej Tauron 
Polska Energia S.A. w Wałbrzychu. Stałość zasilania miasta w energię elektryczną jest zachowana dzięki 
połączeniu sieci miejskiej 110 kV z systemem państwowym, co zapewnia pełne pokrycie potrzeb w przypadku 
awarii urządzeń lokalnych. Ponadto istnieje rezerwa mocy w eksploatowanej sieci średniego napięcia 
pozwalająca na rozbudowę systemu poprzez przyłączanie nowych odbiorców. 

Badania kontrolne poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku prowadzi Wojewódzki Inspektor 
Ochrony Środowiska we Wrocławiu. Badania przeprowadzone w 2011 r. przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony 
Środowiska we Wrocławiu wykazały, że w jednym badanym punkcie pomiarowo - kontrolnym terenie Świebodzic 
nie stwierdzono przekroczeń poziomów dopuszczalnych pól elektromagnetycznych. Zmierzona wartość wynosiła 
0,18 V/m (przy 7,0 V/m wartości dopuszczalnej). 

Ponadto źródłem promieniowania elektromagnetycznego są anteny telefonii komórkowej, których na terenie 
gminy jest 9. Zlokalizowane są zarówno w obrębie zabudowy starego miasta, jak i w terenach zabudowy 
blokowej czy aktywności gospodarczej. Dla żadnego z tych obiektów nie prowadzono monitoringu emitowanego 
promieniowania elektromagnetycznego, ale jednocześnie każdy z obiektów posiada decyzję o pozwoleniu na 
budowę, w której określono dopuszczone poziomy emisji. 
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PPrroommiieenniioowwaanniiee  jjoonniizzuujjąąccee  

Na terenie objętym ustaleniami planu nie stwierdzono żadnych anomalii radiacyjnych ani wzmożonej 
emanacji radonu z gleby. Nie występują tu też żadne obiekty mogące stanowić radiologiczne zagrożenie dla 
środowiska. 

Moc dawki promieniowania gamma w rejonie Świebodzic [JAGIELAK 1998] mieści się w klasie 30 ÷ 50 
nGy/h, podczas gdy wartość średnia wyznaczona dla obszaru Polski wynosi 47,4 nGy/h. 

 

44..1199  PPoowwaażżnnee  aawwaarriiee  ii  zzaaggrroożżeenniiaa  nnaattuurraallnnee  

Szczególnym rodzajem zagrożeń występujących w środowisku są tzw. „nadzwyczajne zagrożenia” 
charakteryzujące się nagłym przebiegiem. Do zagrożeń takich zaliczyć należy albo klęski o charakterze 
naturalnym jak: powodzie, huragany, trzęsienia ziemi, albo katastrofy i wypadki związane z technologiami i 
wytworami ludzkimi jak: uwalnianie się niebezpiecznych substancji chemicznych, wybuchy, katastrofy 
komunikacyjne itp. zwane poważnymi awariami. 

RRyyzzyykkoo  ppoowwssttaanniiaa  ppoowwaażżnnyycchh  aawwaarriiii  

Według rejestru prowadzonego przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu, w 
rejonie opracowania nie funkcjonują zakłady przemysłowe, w których występowałyby rodzaje i ilości substancji 
niebezpiecznych pozwalające zakwalifikować je do zakładów o dużym ryzyku wystąpienia awarii przemysłowej 
jak i zakładów o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. 

Poważne awarie na terenie miasta mogą występować przede wszystkim na szlakach komunikacyjnych: 
drogowych i kolejowych podczas zdarzeń i katastrof komunikacyjnych z udziałem substancji niebezpiecznych. 

TTeerreennyy  zzaaggrroożżoonnee  ppoowwooddzziiaammii  

Obszar narażony na niebezpieczeństwo powodzi znajduje się w Świebodzicach w obrębie doliny rzeki Pełcznicy. 
Wynika to z rzeźby terenu powodującej, że wąską doliną Pełcznicy prowadzone są wody opadowe lub roztopowe 
bez możliwości retencjonowania jej w obszarze dolinnym. Ponadto u wylotu doliny Pełcznicy na przedpole 
Sudetów znajdują się obszary zurbanizowane, których rozwój ogranicza możliwości naturalnego rozlewania się 
wód opadowych. Przyczyną zagrożeń powodziowych na obszarze gminy Świebodzice są intensywne opady 
atmosferyczne w lecie oraz wezbrania roztopowe po okresie zimowym. Stwarza to zagrożenie podtopienia niżej 
położonych terenów. Poza podtopieniami będącymi wynikiem powodzi na obszarze miasta znajdują się także 
obszary podtapiane w wyniku niewydolności systemu kanalizacji deszczowej. Ostatnie powodzie wskazały na 
możliwość wystąpienia zniszczeń również poza obszarami dolinnymi. Podtopienia miały miejsce np. w rejonie 
dworca kolejowego,co było spowodowane brakiem odpływu wód deszczowych. 

Na obszarze miasta znajdują się (wg opracowania „Program małej retencji wodnej w województwie dolnośląskim. 
Ewidencja zbiorników małej retencji wodnej”) zbiorniki małej retencji wodnej:  

„Solny” – o powierzchni 2,20 ha i pojemności 33 tys. m3 (retencja zbiornikowa), 

„Warszawianka” – o powierzchni 2,2 ha i pojemności 22,50 tys. m3 (retencja stawowa). 

W 2007 zostało opracowane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu „Studium ochrony 
przed powodzią zlewni rzeki Bystrzycy", w którym wyznaczone zostały obszary szczególnego zagrożenia 
powodzią dla rzeki Pełcznicy w mieście Świebodzice. Część terenów dzielnicy Ciernie zlokalizowana przy rzece 
Pełcznicy położona jest w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią. Obszar ten znajduje się poza granicami 
planu. Natomiast w obszarze planu znajdują sie tereny wymagające ochrony przed zalaniem. 

Na powierzchniową sieć hydrograficzną gminy Świebodzice składają się rzeki, które są w nieznaczny sposób 
przekształcone przez regulację i obudowę koryta oraz nieliczne zbiorniki wodne. Przemiany stosunków wodnych 
na terenie gminy Świebodzice spowodowane zostały zmianami w użytkowaniu terenów związanych z rozwojem 
miasta. Wzrost powierzchni zabudowanych spowodował przeobrażenie powierzchni odpływu wód opadowych, co 
zmieniło charakterystyki przepływu w rzekach przy stanach niskich i wysokich.  Przyczyną zagrożeń 
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powodziowych na terenie gminy Świebodzice są intensywne opady atmosferyczne w lecie oraz wezbrania 
roztopowe po okresie zimowym. Stwarza to zagrożenie podtopienia niżej położonych terenów.  

Działania przeciwpowodziowe nabrały szczególnego znaczenia po powodzi z lipca 1997r., która wykazała 
wieloletnie zaniedbania w gospodarce wodnej. 

Na terenie miasta praktycznie nie jest możliwe zlokalizowanie większego zbiornika przeciwpowodziowego ani 
wprowadzenia programu małej retencji, gdyż Pełcznica w dużej części swojego biegu płynie przez tereny silnie 
zurbanizowane, partiami w zamkniętym korycie. Zlewnia Pełcznicy i Szczawnika ma charakter górski objawiający 
się nagłymi wezbraniami, co w połączeniu z bardzo dużą uszczelnioną powierzchnią miasta daje gwałtowne 
wahania poziomu i wielkości przepływu.  

Opracowana koncepcja zabezpieczenia przed powodzią zlewni rzeki Bystrzycy, m.in. dla doliny rzeki  Pełcznica – 
opracowana przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu – zakłada kilka wariantów 
zabezpieczenia zlewni Bystrzycy, m.in. ochronę bierną, ochronę czynną i wariant łączący oba powyższe. 

Ochrona bierna polega głównie na uregulowaniu koryta i ochronie terenów przyległych za pomocą obwałowania. 
Ponadto zalicza się do niej również kanały ulgi i poldery przepływowe.  

W ramach realizacji tego sposobu zapobiegania proponuje się wprowadzenie murów oporowych, obwałowania 
oraz kanału ulgi. W tym wariancie planuje się również budowę kanału ulgi, który częściowo odprowadzałby wody 
powodziowe z rzeki Pełcznicy do cieku Cienia. Projektowany kanał ulgi obejmowałby km Pełcznicy od 16+440 do 
8+612, przy założeniu szerokości dna 9 m oraz spadku 0,577 %. Na odcinku od 16+509 do 12+524 planuje się 
uregulowanie koryta Pełcznicy w murach oporowych przy szerokości dna 12 m. 

W koncepcji przedstawione jest również wprowadzenie do kolejnych wariantów dodatkowych  

propozycji wykonania przedsięwzięć mających na celu ograniczenie zagrożenia powodziowego poprzez 
zastosowanie środków technicznych ochrony biernej oraz czynnej. Ochrona czynna polega głównie na tworzeniu 
na drodze przepływu fali powodziowej systemu zbiorników przeciwpowodziowych lub retencyjnych z funkcją 
przeciwpowodziową, przechwytujących przepływy grożące powodzią. Zbiorniki lokalizowane są tam, gdzie 
warunki terenowe i geologiczne są sprzyjające, tzn. gdzie wydatek na budowę zbiornika równoważy się ze 
stratami spowodowanymi powodziami. Analiza możliwości oraz potrzeb ochrony czynnej dla terenu miasta 
została przeprowadzona na podstawie map z wniesionymi strefami zagrożenia powodziowego. Przedstawiono 
wariant, który obejmuje: wprowadzenie murów oporowych, obwałowania, kanału ulgi oraz dwóch projektowanych 
zbiorników: Książ i Czechy. Ze względu na dość dyskusyjną lokalizację zbiornika Książ (na terenie Książańskiego 
Parku Krajobrazowego) dodatkowo przeanalizowano sytuację uwzględniającą połączenie ochrony biernej 
(wprowadzenie murów oporowych, obwałowania i kanału ulgi) oraz jednego projektowanego zbiornika Czechy. 

W celu zwiększenia stopnia zabezpieczenia przeciwpowodziowego doliny Pełcznicy w pierwszej kolejności 
należy wykonać prace konserwatorskie wszystkich urządzeń hydrotechnicznych, tak aby ich stan techniczny był 
dobry oraz konserwację i utrzymanie koryta rzeki, co jest jednym ze sposobów poprawy przepustowości wód 
powodziowych.  

Ogólna koncepcja poprawy stopnia zabezpieczenia przed powodzią poprzez budowę retencji powodziowej 
wskazuje na konieczność rozpatrzenia technicznych możliwości realizacji ochrony czynnej poprzez budowę 
zbiorników retencyjnych na obszarze obejmującym całą powierzchnię zlewni rzeki Bystrzycy. Wytypowano sześć 
suchych zbiorników przeciwpowodziowych, które należałoby przewidzieć do realizacji. Jednym z nich jest suchy 
zbiornik przeciwpowodziowy położony na przełomowym odcinku Czyżynki w km 2+800. Projektowany suchy 
zbiornik retencyjny położony jest w zachodniej części Książańskiego Parku Krajobrazowego u podnóża ruin 
zamku „Cisy”, w km 2+800 potoku Czyżynka. Administracyjnie tereny te należą do Gminy Stare Bogaczowice 
oraz Miasta Wałbrzych. Zaporę czołową zbiornika zlokalizowano 220 m powyżej mostu na drodze Świebodzice – 
Chwaliszów. Opracowana koncepcja projektowa wykazała, że budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego 
w znaczący sposób może wpłynąć na zwiększenie ochrony przeciwpowodziowej całej położonej poniżej zbiornika 
doliny. Możliwość znaczącej redukcji przepływów sprawia, że poniżej zbiornika cała dolina praktycznie w 100 % 
byłoby zabezpieczona przed powodziami. Ponieważ zbiornik ze stałym piętrzeniem do rzędnej 345,00 m npm 



diagnoza stanu środowiska 

str. 52 

zapewnia należyte zabezpieczenie przeciwpowodziowe, mimo sprzeciwu przyrodników, ze względów 
krajobrazowych opracowanie rozważa budowę zbiornika mokrego. 

Jednym z elementów zabezpieczenia przeciwpowodziowego jest budowa kanału ulgi. Burmistrz Świebodzic 
zaopiniował z uwagami jego realizację, zwracając szczególną uwagę na prace związane z opracowaniem 
dokumentacji, które powinny uwzględniać szereg czynników mogących wpłynąć na trasę kanału ulgi. Włączenie 
kanału ulgi do potoku Cienia wymaga uregulowania koryta cieku od punktu włączenia kanału do granic gminy. 
Kanał ulgi o szerokości 9 metrów wprowadzony do tak małego cieku wodnego jakim jest Cienia spowoduje 
olbrzymie rozlewisko i spotęguje zagrożenie powodziowe na tym obszarze. Konieczne jest więc poszerzenie 
Cieni do 9 metrów przynajmniej do granic gminy, które kończą się na granicy lasu w kierunku na Jaworzynę 
Śląską lub też wprowadzenie kanału do Pełcznicy poza zabudowaniami Cierni. 

Realizacja ochrony przeciwpowodziowej w mieście Świebodzice wykazanej w „Studium ochrony przed powodzią 
zlewni rzeki Bystrzycy" nie jest uwzględniona w żadnych programach, zadaniach na szczeblu wojewódzkim i 
krajowym. Horyzont czasowy jego realizacji jest trudny do określenia, tym bardziej, że w opracowanych mapach 
zagrożenia powodziowego i mapach ryzyka powodziowego, zakres terenów narażonych na zalanie jest znacznie 
mniejsze niż wykazane w omawianym wcześniej „Studium ochrony przed powodzią zlewni rzeki Bystrzycy".  

Mapy zagrożenia powodziowego (MZP) i mapy ryzyka powodziowego (MRP) sporządzone są na podstawie 
ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z póżn. zm.) oraz na 
podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska, Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, 
Ministra Administracji i Cyfryzacji oraz Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie 
opracowywania map zagrożenia powodziowego oraz map ryzyka powodziowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 104). 

MZP i MZR dla regionu środkowej Odry zostały oficjalnie przekazane w dniu 15 kwietnia 2015 r dyrektorowi 
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu i stanowią podstawę do wyznaczania obszarów 
szczególnego zagrożenia powodzią i planowania przestrzennego. W tym samym roku zostały przekazane 
jednostkom samorządowym „Mapy zagrożenia powodziowego” wykonane przez KZGW, które przedstawiają 
wyniki modelowania zasięgu wód powodziowych z prawdopodobieństwem m. in. Q1% (woda stuletnia), Q10% 
(woda dziesięcioletnia) i Q 0,2% (woda pięćsetletnia) oraz potencjalne straty materialne spowodowane powodzią. 
Zgodnie z tym opracowaniem na obszarze miasta występuje bezpośrednie zagrożenie powodziowe w dolinie 
Pełcznicy. Jednak zasięg wód powodziowych jest zdecydowanie mniejszy niż w poprzednio opisywanym 
opracowaniu. Obszary szczególnego zagrożenia powodzią Q1% są pokazane na rysunku nr U.2, jak również 
obszary Q0,2%, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest niskie i wynosi raz na 500 lat lub na 
których istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia ekstremalnego. Obszar Q10% w zasadzie pokrywa z 
korytem rzeki. Na mapach zagrożenia w obrębie miasta Świebodzice nie ma wyznaczonych terenów narażonych 
na zalanie w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wału powodziowego. Na obszarach szczególnego 
zagrożenia powodzią ustalone są przez zapisy ustawowe Prawa Wodnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. 
zm.) zakazy wykonywania robót oraz czynności utrudniających ochronę przed powodzią. 
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Rozwój przestrzenny miasta wymaga wskazania nowych terenów pod zabudowę przemysłową, 
mieszkaniową oraz towarzyszące jej usługi, w taki sposób by nie zajmowała ona terenów najcenniejszych pod 
względem przyrodniczych, które jednak będą atrakcyjne pod względem krajobrazowym, klimatycznym i 
bezpieczne od wszelkich zagrożeń ekologicznych (hałas, zanieczyszczenia powietrza, drgania, odory, zagrożenie 
powodziowe). 

ZZaaggrroożżeenniiaa  ddllaa  ppoowwiieerrzzcchhnnii  zziieemmii  

Ranga prężnie działającego ośrodka miejskiego, położonego na trasie ważnych szlaków komunikacyjnych 
drogowych i kolejowych, ma wpływ na rozwój Świebodzic. Oznacza to stopniowe ograniczanie areału rolnego w 
mieście z przeznaczaniem gruntów rolnych pod zabudowę mieszkaniową, usługową i produkcyjną. Tereny 
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przemysłowe będą pochłaniać nowe grunty w północno- wschodniej części miasta, zabudowa mieszkaniowa 
rozwinie się w jego zachodnio -północnej części. Rozwój centralnej części miasta determinują m. in. wysokie 
ceny nieruchomości oraz struktura własnościowa gruntów i prawa nabyte. Wiąże się z tendencją do maksymalnie 
intensywnego wykorzystania przestrzeni dla celów komercyjnych, a zatem ograniczania przestrzeni czynnej 
przyrodniczo.  

ZZaaggrroożżeenniiaa  ddllaa  pprrzzyyrrooddyy    

Rozwój miasta, zwiększanie liczby jego mieszkańców oraz osób dojeżdżających spowoduje zwiększoną 
penetrację środowiska. Parki i ogrody z systemem dobrze wytyczonych ścieżek i szlaków rowerowych są 
w stanie udźwignąć zwiększone obciążenie ruchem rekreacyjnym, tym bardziej, że Świebodzice posiadają dobre 
zaplecze rekreacyjne: tereny rekreacyjno-sportowe, tereny rekreacyjne związane z Książańskim Parkiem 
Krajobrazowym, system szlaków i ścieżek rowerowych powiązanych z Zamkiem Książ i masywami górskimi.  

ZZaaggrroożżeenniiaa  śśrrooddoowwiisskkaa  

Wzrost liczby mieszkańców i rozwój przemysłu stwarza nowe zagrożenia dla abiotycznych komponentów 
środowiska. W zakresie emisji zanieczyszczeń do atmosfery będzie następować wolna, ale systematyczna 
poprawa, mino rozwoju przemysłu. Prawo ochrony środowiska wymaga stosowania najlepszych dostępnych 
technologii (BAT) i poprzez narzędzia ekonomiczne eliminuje te przedsięwzięcia, które nie spełniają wymogów 
środowiskowych. W związku z tym głębokie przeobrażenia i unowocześnienie czekają ciepłownie miejskie, 
inaczej staną się niekonkurencyjne i stracą klientów na rzecz lokalnych kotłowni gazowych. Obserwowany trend 
odchodzenia od paliw stałych przyczyni się do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń energetycznych z niskich 
emitorów. Budowa nowego odcinka drogi w ciągu drogi krajowej nr 34 znacznie polepszyłaby standard życia w 
centrum miasta, spadłoby: natężenie ruchu pojazdów, szczególnie pojazdów ciężkich, zmniejszyłaby sie emisja 
zanieczyszczeń komunikacyjnych. Jednakże przebudowa drogi krajowej nr 34 jest celem publicznym 
ponadlokalnym, decyzja o jej realizacji musi być podjęta na poziomie krajowym. Nie należy jednak liczyć na 
istotną poprawę klimatu akustycznego w mieście. O jego stanie decydować będzie bowiem ruch miejscowy i 
docelowy.  

Istnieją przesłanki, aby sądzić, że systematycznej poprawie ulegać będzie stan czystości wód Pełcznicy. Po 
pierwsze – takie tendencje już aktualnie są czytelne, po drugie – sprzyja temu polityka ekologiczna państwa. 
Idące za tym wsparcie finansowe z funduszy unijnych oraz z funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej 
pozwala przyjąć, że cel ten będzie osiągnięty. 
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6.1. Powiązania projektu planu z innymi dokumentami 
Procedurę sporządzenia przedmiotowej zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego podjęto w związku z uchwałą Nr XVI/113/2016 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 19 
stycznia 2016r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta Świebodzice.  

W projektowanym studium wykorzystano materiały studialne z zakresu ochrony środowiska zawarte w 
„Opracowaniu ekofizjograficznym gminy Świebodzice” z 2015 roku, wykonanym przez dr Grzegorza Synowca. 

Następnymi opracowaniami, które było analizowane na potrzeby Studium jest „Aktualizacja Programu 
Ochrony Środowiska dla Miasta Świebodzice na lata 2015 - 2018 z perspektywą na lata 2019 - 2022" oraz 
Prognoza Oddziaływania na Środowisko Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Świebodzice na 
lata 2015 - 2018 z perspektywą na lata 2019 - 2022". 

Zgodnie z zapisami w/w dokumentów w studium odzwierciedla się nadrzędny cel Programu:  
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„Nowoczesna gospodarka (efektywne wykorzystanie zasobów), harmonijny, zintegrowany rozwój 
przestrzenny oraz społeczno - gospodarczy w atrakcyjnym środowisku przyrodniczym”. 

 

W studium uwzględnia cele długoterminowe: 

• „Zachowanie bogatej różnorodności biologicznej”, realizowany w gminie poprzez następujące 
działania: 

- wzmocnienie znaczenia ochrony różnorodności biologicznej w planowaniu przestrzennym i 
strategicznym gminy oraz rozwój i wsparcie badań przyrodniczych, 

- objęcie ochrona prawną miejsc występowania gatunków zagrożonych wyginięciem oraz wsparcie 
ochrony ex situ, 

- zachowanie i ochrona zasobów przyrodniczych w istniejących kompleksach leśnych, 

- ochrona terenów przyrodniczo cennych przed niewłaściwym sposobem użytkowania, 

- wzmocnienie roli rekreacyjnej zieleni, 

- rozwój turystyki i rekreacji, w tym szlaków turystycznych, rowerowych i ścieżek dydaktycznych na 
terenach interesujących przyrodniczo. 

 

• „Ochrona przed powodzią”, realizowany w gminie poprzez następujące działania: 

- wprowadzenie odpowiednich zapisów do opracowań planistycznych, ograniczających zabudowy 
na terenach niecek lub terenach zalewowych, 

- udrożnienie i konserwację melioracji szczegółowych i podstawowych, 

- systematyczna konserwację rzek i cieków, 

- spowalnianie odpływu wód poprzez odtwarzanie mikroretecji, renaturalizację rzek, 

- budowę i remont zastawek w systemie melioracji 

 

• „Rekultywacja gleb zdegradowanych i zdewastowanych oraz przywracanie im funkcji 
przyrodniczej, rekreacyjnej lub rolniczej”, realizowany w gminie poprzez następujące działania: 

- monitoring stanu jakości gleby i ziemi, głównie na terenach przemyslowych i poprzemysłowych, 

- identyfikacja i inwentaryzacja źródeł zanieczyszczenia oraz miejs zanieczyszczonych oraz 
podejmowanie działań w celu doprowadzenia środowiska do stanu właściwego, 

- prowadzenie rejestru terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi, 

- kontynuacja rekultywacji miejsc zanieczyszczonych i niekorzystnie przekształconych oraz 
likwidacja i zagospodarowanie nieczynnych hałd i składowisk odpadów, 

- identyfikacja miejsc zagrożonych występowaniem szkód pogórniczych. 

 

• „Poprawa jakości powietrza” , realizowany w gminie poprzez następujące działania: 

- identyfikacja obszarów występowania przekroczeń poziomów odniesienia jakosci powietrza 
atmosferycznego, 

- realizacja postanowień Programu Ochrony Powietrza, 

- prowadzenie monitorowania emisji zanieczyszczeń i jakości środowiska w tym ocena bieżąca 
jakości powietrza, 

- modernizacja systemów grzewczych i eliminacja niskiej emisji zanieczyszczeń, 

- modernizacja i hermetyzacja procesów technologicznych, 

- promocja komunikacji zbiorowej, 

- zwiększenie świadomości społeczeństwa o szkodliwości spalania odpadów w gospodarstwach 
domowych. 
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• „Osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu wód powierzchniowych i podziemnych” , realizowany 
w gminie poprzez następujące działania: 

- dążenie do racjonalnego zużycia wody w gospodarstwach domowych, przemysle i usługach, 

- kontynuacja działań związanych z realizacją inwestycji dot. systemów kanalizacyjnych, 

- prowadzenie monitoringu jakości wód powierzchniowych i podziemnych, 

- prowadzenie działań kontrolnych mających na celu przeciwdziałanie odprowadzeniu 
nieoczyszczonych ścieków komunalnych do wód oraz przeciwdziałanie odprowadzeniu ścieków 
przemysłowych, 

- kontynuacja prowadzenia programów dofinansowania do budowy przyłączy kanalizacyjnych, 

- likwidacja nieszczelnych, przydomowych zbiorników bezodpływowych. 

• „Udoskonalanie wprowadzonego systemu gospodarki odpadami, zgodnie z zasadą 
zrównoważonego rozwoju i Polityką Ekologiczną Państwa”. 

• „Dokonanie oceny narażania społeczeństwa na hałas i podjecie kroków do zmniejszenia tego 
zagrożenia tam, gdzie ono jest największe”, realizowany w gminie poprzez następujące działania: 

- systematyczne wykonywanie podstawowych badań pomiarowych, celem określenia stanu 
środowiska akustycznego, 

- działania zmierzające do ograniczenia wpływu hałasu przemysłowego, 

- modernizacja nawierzchni dróg, 

- usprawnianie organizacji ruchu drogowego, 

- przestrzegania zasad strefowania w planowaniu przestrzennym, m.in. lokalizowania w sąsiedztwie 
przedsięwzięć o zbliżonej uciążliwości hałasu, 

- budowa ścieżek rowerowych. 

• „Ochrona mieszkańców przed szkodliwym oddziaływaniem pól elektromagnetycznych”. 

• „Promocja i wspieranie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych”, realizowany w gminie 
poprzez wspieranie projektów w zakresie budowy urządzeń i instalacji do wytwarzania energii 
odnawialnej. 

 
6.2. Prezentacja projektu planu  

Obszar miasta został podzielony na strefy, obszary funkcjonalne i tereny, które różnią są od siebie zależne, lecz 
różnią stopniem uszczegółowienia ustaleń planistycznych. 
 
W obszarze studium wyróżnia się 4 strefy wg intensywności urbanizacji (A, B, C, D), obszary funkcjonalne w 
strefach rozróżnione dodanym numerem (np. B1, C2, D8), następnie tereny w obszarach funkcjonalnych, z 
ustaleniem głównej, wiodącej funkcji ( np. B1.MWU, C2.UP, D8.ZD). 
Strefy, obszary i tereny zostały wyznaczone na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji miasta, analizy układu 
drogowego, analizy istniejących opracowań planistycznych, funkcjonalnych i przestrzennych cech miasta.  
Dla terenów w obszarach funkcjonalnych ustala się wskaźniki zabudowy. 
Kierunki zmian w studium uwzględniają wyniki analiz dotyczących bilansu terenów przeznaczonych pod 
zabudowę. W oparciu o ich wnioski. w obecnej zmianie studium: 

- uwzględnia sie tereny pod nowe inwestycje mieszkaniowe, usługowe i produkcyjne, wyłącznie w 
granicach terenów wskazanych pod zainwestowanie w obowiązujących mpzp (granica wyznaczona w 
części uwarunkowań). 

- nie wprowadza się do studium rezerw terenowych, dla których nie opracowano miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego, poza wyznaczoną w części uwarunkowań granicą terenów 
wskazanych pod zainwestowanie w mpzp. Takie rozwiązanie nie rodzi negatywnych skutków 
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finansowych dla gminy, przy opracowywaniu nowych miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego, których rozwiązania przestrzenne muszą nie naruszać ustaleń studium. 

- zmniejszono powierzchnię wskazaną pod zabudowę mieszkaniową o 80,83ha 

- zmniejszono powierzchnię wskazaną pod zabudowę usługową o 25,57 ha 

- zmniejszono powierzchnię wskazaną pod zabudowę produkcyjną o 86,86 ha. 

 

Zmiany w strukturze przestrzennej wynikają z procesów gospodarczych, ekonomicznych i politycznych 
zachodzących w kraju i regionie. Olbrzymi wpływ na intensyfikację działań skierowanych na pozyskanie nowych 
inwestorów strategicznych ma fakt przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Utworzenie strefy aktywizacji 
gospodarczo-przemysłowe w obszarze C przyniesie niewątpliwe korzyści w zmniejszeniu bezrobocia, stworzy 
nowe miejsca pracy. Wskazane nowe tereny mieszkaniowe z usługami towarzyszącymi wypełniają istniejącą 
strukturę osiedlową lub są jej kontynuacją, odzwierciedlają ustalenia obowiązujących miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego i „starego” studium .W studium zakłada się stopniowe przekształcanie 
terenów przemysłowych znajdujących się w centrum miasta lub w sąsiedztwie terenów mieszkaniowych pod 
funkcje z przewagą usług i ewentualną działalność produkcyjną nieuciążliwą lub zabudowę mieszkaniową. 

 

W studium zakłada się w oparciu o przepisy odrębne ochronę chronionych obszarów przyrody: 

- rezerwatu przyrody „Przełomy pod Książem koło Wałbrzycha”, 

- Książańskiego Parku Krajobrazowego, 

- Natura 2000 PLH 020020 „Przełomy Pełcznicy pod Książem”, 

- Natura 2000 PLH 020034 „Dobromierz”.  

 

W studium wskazuje się system terenów zieleni, na który składają się:  

- tereny w obszarach chronionych, 

- tereny zieleni parkowej i zieleni cmentarnej w obszarze śródmiejskim w powiązaniu z terenami zieleni 
osiedlowej, 

- tereny doliny Pełcznicy z dopływami, 

- tereny ogrodów działkowych, 

- tereny otwarte (lasy, łąki, rola). 

 

O wartościach historycznie wykształconego układu zabudowy miasta decyduje przede wszystkim jego zespół 
staromiejski (historyczny układ urbanistyczny - ośrodek miejski wpisany do rejestru zabytków pod numerem 626 
decyzją z dnia 1.09.1959 r.) oraz obszary: 

- założenie rezydencjonalne Książ w Świebodzicach, 

- historyczny układ urbanistyczny - zabudowa poza średniowiecznymi murami miejskimi, w większości 
miasto XIX w. i początków XX w. wraz z zabudową pofabryczną; 

- historyczny układ ruralistyczny Ciernie wraz z układem zabudowy  miejskiej i osiedlem robotniczym z lat 
30-stych XX w.; 

- historyczny układ ruralistyczny Pełcznica wraz z układem zabudowy nawiązującym do miejskiej i 
osiedlami z I połowy XX w; 

- obszar obserwacji archeologicznej średniowiecznego miasta w tym ochrony archeologicznej otoczenia 
budowli średniowiecznych, 

- obszar obserwacji archeologicznej historycznych przedmieść, w tym ochrony archeologicznej otoczenia 
budowli średniowiecznych 

- obszar obserwacji archeologicznej dla nowożytnego siedliska wsi o średniowiecznej metryce, w tym 
ochrony archeologiczne  otoczenia budowli średniowiecznych, 
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- obszar obserwacji archeologicznej dla nowożytnego siedliska wsi o średniowiecznej metryce, w tym 
obszar ochrony archeologicznej reliktów kościoła z XIVw. 

 

Ochrona obiektów i obszarów wpisanych do rejestru zabytków jest zapewniona w oparciu o przepisy odrębne. 
Ochronę obszarów historycznych i archeologicznych wymienionych w pkt 7 i pozostałych zabytków ujętych w 
Gminnej Ewidencji Zabytków należy zapewnić w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, 
poprzez ustanowienie stref ochrony konserwatorskiej i określenie zasad ochrony. W studium wyznacza się strefy 
ochrony konserwatorskiej i ustala się zakres ochrony. 

 

W zakresie kierunków systemów komunikacji i infrastruktury technicznej ustala się: 
- rozbudowę i modernizację lotniska, 
- budowę nowego odcinka w ciągu drogi Nr 34, łączącego ul. Jeleniogórską z drogą nr 35, 
- budowę dróg lokalnych odciążających ruch związany z obsługą nowych terenów przemysłowych, i 

terenów mieszkaniowych (pokazane na rys. nr K.1), 
- podniesienia standardów technicznych dróg istniejących, 
- rozbudowę, modernizację i ochronę szlaków rowerowych i turystycznych szlaków pieszych, 
- dalszej przebudowy i modernizacji linii kolejowej Nr 274, 
- rozbudowę i modernizację systemów infrastruktury technicznej, 

 
Inwestycje celu publicznego o znaczeniu lokalnym rozmieszczane będą na terenie całego miasta, głównie w 
centrum oraz w obrębie terenów mieszkaniowych i terenów usługowo -produkcyjnych. 
 
Inwestycje celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym zlokalizowane są głównie w centrum miasta, są to np. 
szkoły średnie, szpital. Należą do nich również drogi powiatowe, wojewódzkie i krajowe, sieci przesyłowe, linie 
kolejowe. W studium zakłada się przede wszystkim utrzymanie, modernizację i ewentualną rozbudowę 
istniejących w/w inwestycji. Na terenie miasta Świebodzice został wprowadzony program służący realizacji 
inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym krajowym - Program Operacyjny Infrastruktura i 
Środowisko (POiŚ): modernizacja linii kolejowej nr 274 Wrocław - Zgorzelec, na odcinku Wrocław - Jelenia Góra, 
(Lp. 4.10A). W nawiązaniu do polityki kierunków Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa 
Dolnośląskiego, w studium uwzględnia się wybrane zadania: 

- modernizację i rozbudowę istniejącego lotniska, 
- realizację przedsięwzięć inwestycyjnych i rozwojowych dla przesyłowej sieci elektroenergetycznej 

najwyższych napięć: rozbudowa stacji o rozdzielnię 400kV, budowę linii 400+110kV relacji Wrocław - 
Świebodzice po trasie istniejącej linii 220 kV Świebodzice - Klecina, budowa dwutorowej linii 400kV 
relacji Mikułowa - Świebodzice po trasie istniejącej linii 200kV 

- realizację stacji elektroenergetycznych 110/20kV dla krajowego systemu przesyłowego wysokich napięć, 
poprzez budowę nowej stacji w Pełcznicy. 

Budowa obwodnicy średnicowej w ciągu drogi krajowej nr 34 oraz modernizacja i rozbudowa istniejących dróg 
wojewódzkich zaliczają się do inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym – krajowym i 
wojewódzkim, jednakże nie są ujęte w żadnych programach krajowych i wojewódzkich. W celu zrealizowania 
budowy nowych odcinków dróg krajowych i wojewódzkich, należy dążyć do zapisanie tych zadań w 
wymienionych programach. 
 
Na terenie miasta nie występują obszary, dla których należy obowiązkowo wykonać miejscowe plany 
zagospodarowania przestrzennego na podstawie przepisów odrębnych. W studium ustala się, że dla inwestycji 
publicznych dotyczących dróg i sieci przesyłowych, których lokalizacja może wchodzić na tereny lasów, będzie 
konieczność opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z procedurą sporządzenia 
wniosku leśnego i uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne. 
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W studium wyznacza się obszary zdegradowane i obszary wymagające przekształceń, rehabilitacji i rekultywacji. 
Dla w.w. obszarów ustala się w studium zakres przekształceń. 
 
W obszarze studium wyznacza się obszary rozmieszczenia urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych 
źródeł energii o mocy przekraczającej 100kW. Obszary te dotyczą wyłącznie energii fotowoltaicznej. Wyklucza 
sie na terenie miasta lokalizowania urządzeń energii wiatrowej i biomasy. Ze względu na duże walory 
krajobrazowe związane z Książańskim Parkiem Krajobrazowym, terenami Natura 2000 oraz krajobrazem 
kulturowym miasta, zaleca się stosowanie antyrefleksyjnych powłok w urządzeniach fotowoltaicznych oraz nie 
przekraczanie powierzchni 0,5 ha w obrębie otuliny Książańskiego Parku Krajobrazowego i powierzchni 1 ha na 
pozostałych terenach 
 

77..   AA nn aa ll ii zz aa   sskk uu ttkk óóww  śś rroo dd oowwii ss kkooww yycc hh   

7.1. Przewidywane zagrożenia dla środowiska, które mogą wynikać z projektowanego 
przeznaczenia terenu 

Tekst i rysunek projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta Świebodzice 
zmieniają istniejące zagospodarowanie terenów w sposób mogący negatywnie wpłynąć na środowisko w 
następujących przypadkach: 

• wyznaczając strefę C aktywizacji gospodarczo-przemysłowej, 

• wskazując tereny pod nowy przebieg drogi zbiorczą łączącą ul. Jeleniogórską z ul Strzegomską(KDZ 1/ 2), 

• wskazując pod zabudowę mieszkaniową i mieszkaniowo - usługową tereny w otulinie Książańskiego 
Parku Krajobrazowego 

• wskazując pod zabudowę mieszkaniową i usługową nowe tereny kosztem likwidowanych ogrodów 
działkowych oraz innych użytków rolnych, 

• rozbudowę lotniska. 

Jednakże należy podkreślić, że w porównaniu z obowiązującym studium, tereny te znacznie zostały 
pomniejszone. Do tej edycji studium zostały wprowadzone wyłącznie tereny, których przeznaczenie zostało 
ustalone w obowiązujących miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. 

 
7.2. Przewidywane skutki realizacji ustaleń zmiany studium dla poszczególnych komponentów 

środowiska  
Mając na uwadze zapisy obowiązującego studium oraz przedstawianej jego zmiany i aktualny stan 

zagospodarowania terenu opracowania, poniżej sporządzono listę ewentualnych skutków realizacji 
dopuszczonych projektem zmiany studium działań dla poszczególnych ekokomponentów biorąc pod uwagę 
najbardziej niekorzystny z punktu widzenia ochrony środowiska przyrodniczego, ale prawdopodobny wariant 
zagospodarowania tego terenu. 

 
7.3. Przeobrażenia przestrzennej struktury przyrodniczej 
W studium ochronie podlegają wszystkie obszary przyrodnicze objęte ochroną prawną. Element ten jest 

priorytetem w kształtowaniu struktury przestrzennej. Również w studium zakłada się ochronę lasów. Studium 
dopuszcza zmianę przeznaczenia lasów położonych w centrum miasta na parki o charakterze leśnym lub zieleń 
urządzoną. W prezentowanej zmianie studium nie wyznacza sie nowych terenów wskazanych do urbanizacji 
miasta, są one znacznie zmniejszone w stosunku do zapisów obecnego obowiązującego studium. Pomimo 
znacznej redukcji terenów wskazanych pod zabudowę mieszkaniową, usługową i produkcyjną, te jeszcze 
niezainwestowane wskazane do zmiany użytkowania, uszczuplą areał obecnych gruntów rolnych. Część 
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ogrodów działkowych może zostać przekształcona pod zabudowę mieszkaniowo - usługową. Zmiany te są już 
dopuszczone obowiązującymi mpzp.  

 
7.4. Przeobrażenia powierzchni ziemi 
Podstawowe oddziaływanie związane z realizacją ustaleń przedmiotowego dokumentu polega na 

przekształceniu większości terenów otwartych w mieście na zainwestowane. Wiąże się to ze zwiększeniem 
odpływów wód opadowych kosztem  infiltracji z zasilaniem zbiorników wód podziemnych. Bezwzględnie 
spowodują one zmiany użytkowania gruntów, a także wpłyną na jakość gleby.  

W tabeli poniżej zestawiono powierzchnię terenów niezabudowanych, które zapisami projektu zmiany 
Studium zostały przeznaczone pod inne niż obecne użytkowanie. W tabeli tej wykazano dla porównania wielkości 
terenów w obowiązującym studium. 

W konsekwencji przyjęcia ustaleń przedmiotowego dokumentu wyłączonych z użytkowania rolnego 
zostanie 770 ha gruntów rolnych. W obowiązującym studium powierzchnia ta jest większa o około 168 ha. 

TTaabbeellaa  11..  MMaattrryyccaa  pprrzzeekksszzttaałłcceeńń  ggrruunnttóóww..  WW  ttaabbeellii  ppooddaannoo  ppoowwiieerrzzcchhnniiee  [[hhaa]]  tteerreennóóww  nniieezzaabbuuddoowwaannyycchh  
pprrzzeezznnaacczzaannyycchh  ww  SSttuuddiiuumm  nnaa  MMNN,,  MMWW,,  MM,,  MMNNUU,,  MMWWUU,,  MMUU,,  MM11UU,,  UUPP..  UU,,  II,,  ZZCC,,  KKDDZZ,,  KKDD  

 

TTeerreennyy  nnoowwee  ppllaannoowwaannee  ((hhaa))    pprrzzeekksszzttaałłccaannee  zz  RR  
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182,26 2,02 54,96 9,98 5,64 127,7 345,81 30,95 6.34 3,16 6,78 5,52 

 

MN  - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 

M  - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej, 

MNU  - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług,  

MWU  - tereny zabudowy wielorodzinnej i usług,  

MU  - terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej i usług, 

M1U  - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny zabudowy zagrodowej, tereny zabudowy usług, 

UP -tereny zabudowy usług i tereny zabudowy produkcyjnej 

U  - tereny zabudowy usług, 

I  - tereny infrastruktury technicznej (lotnisko), 

ZC - tereny cmentarza 

KDZ  - tereny drogi zbiorczej 

KDL - tereny drogi lokalnej 

  

  Przekształcenia powierzchni negatywnie wpływające na niektóre elementy środowiska 

  Przekształcenia powierzchni mogące znacząco oddziaływać na środowisko 
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7.5. Wpływ na krajobraz kulturowy i zabytki 

PPrrzzeeddmmiioottoowwyy  ddookkuummeenntt  pprrzzyywwiiąązzuujjee  bbaarrddzzoo  dduużżąą  wwaaggęę  ddoo  oocchhrroonnyy  kkrraajjoobbrraazzuu  kkuullttuurroowweeggoo  ŚŚwwiieebbooddzziicc,,  
mmiięęddzzyy  iinnnnyymmii  ppoopprrzzeezz  wwsskkaazzaanniiee::  

••  oobbsszzaarróóww  oobbjjęęttyycchh  oocchhrroonnąą::    

- historyczny układ urbanistyczny - ośrodek miejski wpisany do rejestru zabytków pod numerem 626 
decyzją z dnia 1.09.1959 r. 

- założenie rezydencjonalne Książ w Świebodzicach, wpisany do rejestru zabytków pod numerem A/572/1 
- 3 z dnia 24.05.2006 r.; 

- historyczny układ urbanistyczny - zabudowa poza średniowiecznymi murami miejskimi, w większości 
miasto XIX w. i początków XX w. wraz z zabudową pofabryczną; 

- historyczny układ ruralistyczny Ciernie wraz z układem zabudowy  miejskiej i osiedlem robotniczym z lat 
30-stych XX w.; 

- historyczny układ ruralistyczny Pełcznica wraz z układem zabudowy nawiązującym do miejskiej i 
osiedlami z I połowy XX w; 

- obszar obserwacji archeologicznej średniowiecznego miasta w tym ochrony archeologicznej otoczenia 
budowli średniowiecznych, 

- obszar obserwacji archeologicznej historycznych przedmieść, w tym ochrony archeologicznej otoczenia 
budowli średniowiecznych 

- obszar obserwacji archeologicznej dla nowożytnego siedliska wsi o średniowiecznej metryce, w tym 
ochrony archeologicznej otoczenia budowli średniowiecznych, 

- obszar obserwacji archeologicznej dla nowożytnego siedliska wsi o średniowiecznej metryce, w tym 
obszar ochrony archeologicznej reliktów kościoła z XIVw; 

 

••  oobbiieekkttóóww  wwppiissaannyycchh  ddoo  ggmmiinnnneejj  eewwiiddeennccjjii  zzaabbyyttkkóóww,,  ww  ttyymm  wwppiissaannyycchh  ddoo  rreejjeessttrruu  zzaabbyyttkkóóww;;  

••  ssttrreeff  oocchhrroonnyy  kkoonnsseerrwwaattoorrsskkiieejj;;  

••  ssttrreeffyy  oocchhrroonnyy  kkrraajjoobbrraazzuu  ii  eekkssppoozzyyccjjii  ssyyllwweettyy  mmiiaassttaa  ddllaa  ccaałłeeggoo  mmiiaassttaa;;  

••  oobbsszzaarróóww  zzddeeggrraaddoowwaannyycchh..  

 
7.6. Wpływ na gleby i uprawy 
Ubytek gleby w wyniku zabudowy jest nieuchronnym procesem związanym ze zwiększaniem przestrzeni 

zainwestowanej. W przypadku przedmiotowych ustaleń Studium chodzi o około 770 ha powierzchni gleb, w tym 
również III i IV klasy bonitacyjnej użytkowanych rolniczo. Funkcja rolnicza w mieście będzie realizowana na 
powierzchni około 1140 ha. 

7.7. Wpływ na klimat lokalny 
Planowane zagęszczenie zabudowy oraz nowe tereny przemysłowe zlokalizowane są terenach otwartych, 

które będą mieć niewielki wpływ na klimat lokalny Świebodzic . W studium zakład się nową zabudowę maks. do 5 
kondygnacji nadziemnych, co nie będzie powodować zaburzenia w przepływie mas powietrza w warstwie 
przyziemnej. 

Masy świeżego powietrza przewietrzającego miasto napływają, zgodnie z 
różą wiatrów, głównie z zachodu i południowego zachodu. Ich rozprowadzeniu po 
obszarze zabudowanym miasta sprzyjają korytarze ekologiczne, zwłaszcza 
zorientowany SW-NE korytarz Pełcznicy. Przewietrzaniu miasta w kierunku SW-
NE sprzyjają także wyznaczone w Studium tereny otwarte (R i ZL1) 

N
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Ewentualne zmiany klimatu lokalnego mogą być spowodowane również zmianą bilansu cieplnego 
powierzchni (zmiana albedo) pokrytej asfaltem i zabudową oraz wzrostem zanieczyszczenia atmosfery, o ile nie 
zachowane zostaną wymogi Studium i  przepisów Prawa ochrony środowiska w zakresie emisji zanieczyszczeń 
do atmosfery.  

7.8. Skutki emisji gazów i pyłów do atmosfery 
Realizacja ustaleń Studium przyczyni się do wzrostu ilości zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery, 

powstałych z uwagi na potrzebę ogrzewania nowych pomieszczeń oraz wzrostu ruchu komunikacyjnego.  

Spodziewając się, że wymagająca ogrzania powierzchnia nowych obiektów mieszkalnych, które mogą 
zostać zlokalizowane na terenie opracowania będzie blisko 2 razy większa od powierzchni zabudowy istniejącej 
(wzrośnie docelowo o 382 ha), można spodziewać się w takim samym stosunku wzrośnie ilość zanieczyszczeń 
emitowanych do atmosfery z tytułu ogrzewania tych pomieszczeń. 

Do tego dołożą się także emisje substancji z procesów technologicznych, spowodowane nowymi formami 
działalności gospodarczej, dopuszczonymi na terenie objętym ustaleniami projektu Studium oraz potrzebą 
ogrzewania pomieszczeń produkcyjnych. 

Jakkolwiek inwestycje dopuszczone na obszarze Studium będą źródłami zanieczyszczeń energetycznych 
(ogrzewanie pomieszczeń), technologicznych i komunikacyjnych, które mogą być emitowane do atmosfery w 
dużych ilościach, to aktualne rozwiązanie techniczne potrafią złagodzić ten problem z dobrym skutkiem. Nie 
mniej, będą one stanowić kolejny przyczynek do pogorszenia się czystości powietrza w Świebodzicach, 
zwłaszcza, że zagęszczenie zabudowy nie ułatwi przewietrzania miasta.  

 
7.9. Dostępność do złóż kopalin 

W obszarze miasta występują dwa złoża kruszywa naturalnego: „Świebodzice" i „Świebodzice II. 

Dane na podstawie Kart Informacyjnych Złoża Kopaliny Stałej:  

 

Złoża na terenie miasta Świebodzicach (dane Geoportal MIDAS, sierpień 2016). 

 

 

Złoże Świebodzice Złoże Świebodzice II 

Kod złoża 

 

KN 4077 

 

KN 4079 

Kopalina główna 

 

Kruszywa naturalne 

 

Kruszywa naturalne 

Podtyp kopaliny 
Piasek 

 

Piasek 

Piasek z żwirem 

Użytkownicy złoża 

 

- 

 

- 

Nadzór Górniczy 
Okręgowy Urząd 
Górniczy - Wrocław 

Okręgowy Urząd 
Górniczy - Wrocław 

Koncesja na wydobywanie  brak brak 

Obszar Górniczy brak brak 

Powierzchnia obszaru udokumentowanego złoża 6,800 ha 5,850 ha 

Forma złoża pokładowa pokładowa 

Stan zagospodarowania złoża złoże rozpoznane eksploatacja 
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szczegółowo - R zaniechana - Z 

Zasoby geologiczne bilansowe C1 

 

904,44 tys. ton. 

Brak zasobów 
przemysłowych 

389,30 

Brak zasobów 
przemysłowych 

 

Złoża nie ma ją znaczenia przemysłowego, były wykorzystywane na potrzeby lokalne. Złoża nie są 
eksploatowane.  

W obszarze miasta nie występują zasoby wód podziemnych oraz udokumentowane kompleksy podziemnego 
składowania dwutlenku węgla. 

 
7.10. Zagrożenie dla fauny i flory 
Zmiany zagospodarowania terenu wynikłe z realizacji ustaleń projektu studium nie powinny spowodować 

istotnych szkód w przyrodzie ożywionej. W studium nie ingeruje się w przestrzeń obszarów chronionych 
przyrodniczo, w obszary lasów. Oznacza to dążenie do zachowania możliwie największej różnorodności flory i 
fauny, zapewniając dogodne warunki bytowania różnorodnych gatunków. Zagrożona jest fauna związana ze 
środowiskiem areałów rolnych, pastwisk i łąk, które w studium dopuszcza sie pod zabudowę. 

 
7.11. Wpływ na środowisko wodne 
Projekt Studium przewiduje podłączenie nowych budynków do miejskiej sieci kanalizacyjnej zakończonej 

oczyszczalnią ścieków.  

Prognozowana ilość ścieków bytowych w okresie perspektywicznym została obliczona z uwzględnieniem 
odbiorców z indywidualnych gospodarstw domowych, których – zgodnie z wcześniejszymi szacunkami – ma być 
więcej maksymalnie o około 12,5 tys. W związku z tym może powstawać dodatkowo nawet do 5 tys. m3 ścieków 
na dobę. Projektowane systemy kanalizacji ścieków wraz z istniejącą oczyszczalniąi ścieków powinny posiadać 
rezerwy hydrauliczne i technologiczne pozwalające w przypadku pojawienia się w mieście inwestycji 
przemysłowych na podłączenie ich do kanalizacji. Decyzja taka wymaga jednakże uprzedniego dokonania 
szczegółowych analiz składu produkowanych ścieków przemysłowych, zbadania ich wpływu na pracę 
oczyszczalni biologicznej oraz zawarcia osobnej umowy z administratorem systemu ściekowego w gminie. 

Ujęcia wody posiadają wystarczająco dużą rezerwę aby zaspokoić potrzeby rozrastającego się miasta.  

Uszczelnienie dużej powierzchni gruntu (parkingi, drogi dojazdowe, place składowe, ciągi piesze, 
zabudowa) i odprowadzanie spływów do kanalizacji spowoduje mniejszą infiltrację wody oraz obniżenie poziomu 
wód gruntowych w rejonie opracowania.  

Na całą powierzchnię obszaru miasta spada rocznie 660 mm opadów to jest około 14 mln. m3 wody. Blisko 
3 mln. m3  wód opadowych spływa obecnie z powierzchni utwardzonych ulic, placów i dachów do cieków 
powierzchniowych lub odparowuje. Reszta infiltruje wgłąb utworów skalnych zasilając zbiorniki wód podziemnych. 
Po zrealizowaniu ustaleń projektu Studium zwiększy się znacznie powierzchnia nieprzepuszczalna dla wody, co 
spowoduje wzrost spływu wód do 5,6 mln. tys. m3  rocznie. 

Pożądane jest określenie poziomu wód gruntowych na terenach wskazanych pod rozbudowę cmentarza. 

Orientacyjną ilość spływów wód opadowych, która powstanie na obszarze objętym projektem Studium i 
wymagać będzie odprowadzenia wyliczono na podstawie następującego wzoru: Q = q*F*m [dm3]. 

w którym: 

m - współczynnik spływu uzależniony od rodzaju powierzchni: 

dla dachów – 0,95, powierzchni utwardzonych – 0,80, oraz dla powierzchni terenów zielonych – 0,10. 

F - powierzchnia spływu w ha. 

q - natężenie deszczu nawalnego - przyjęto do obliczeń 130 dm3/s/ha dla występowania deszczu nawalnego 1 
raz na 5 lat/p.=20%/ i czasu trwania 15 min. 
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7.12. Wpływ na jakość klimatu akustycznego 
Zakłócenia klimatu akustycznego na obszarach zabudowy mieszkaniowej przyległych do istniejących i 

projektowanych terenów działalności gospodarczej mogą być powodowane poprzez transport oraz instalacje 
przemysłowe. Zapisy projektu Studium odwołują się w tym zakresie do przepisów szczególnych, które wymagają 
aby wszelkie hałaśliwe urządzenia zlokalizowane na terenie obiektu zostały tak wyciszone, aby poziom hałasu w 
środowisku nie przekraczał wartości normatywnych na terenach wskazanych w planach miejscowych jako 
podlegające ochronie akustycznej. 

Uwzględniając parametry drogi krajowej Nr 34 (KD-Gp) i średnią prędkość pojazdów wynoszącą 70 km/h 
można oszacować, że równoważny poziom hałasu przy krawędzi jezdni wyniesie 72 dB w dzień i 63 dB w porze 
nocnej. Strefa oddziaływania hałasu wyższego niż 60 dB w porze dziennej wyniesie około 30 m licząc od 
krawędzi skrajnej jezdni, w nocy natomiast (50 dB)  - 45 m. 

Droga ta prowadzić będzie przez tereny w sąsiedztwie zainwestowanych, wrażliwych na zakłócenia 
akustyczne (MN, MNU). Dlatego też, w studium zakłada się lokalizację zieleni izolacyjnej oddzielającej drogę z 
terenami mieszkaniowymi. Podobne rozwiązania w studium przewiduje się dla nowej drogi zbiorczej łączącej ul. 
Jeleniogórską z ul. Strzegomską.  

Budowa nowych odcinków dróg znacznie zmniejszy hałas akustyczny w centrum miasta. 

 
7.13. Ryzyko wystąpienia poważnych awarii 
Nie znając konkretnego rodzaju inwestycji, która będzie realizowana na planowanych terenach 

przemysłowych w jednostce C w Świebodzicach, trudno jest orzec, czy zostaną tu wprowadzone obiekty lub 
materiały mogące być potencjalną przyczyną nadzwyczajnych zagrożeń dla ludzi i środowiska. Do takich 
obiektów należą np. składy paliwa, magazyny materiałów łatwopalnych (lakiery, farby, rozpuszczalniki) lub 
toksycznych (kwasy, środki ochrony roślin, chlor, amoniak lub inne agresywne chemikalia).  

Trzeba mieć na uwadze fakt, że zwiększenie bezpieczeństwa ruchu poprzez usprawnienie systemu 
komunikacji spowoduje zmniejszenie prawdopodobieństwa kolizji drogowej, w  konsekwencji której mogą 
nastąpić poważne zanieczyszczenie środowiska niebezpiecznymi substancjami ciekłymi lub gazowymi. Również 
wyprowadzenie ruchu na obszary mniej intensywnie zabudowane jest korzystne z uwagi na zmniejszenie ryzyka 
zagrożenia życia lub zdrowia ludzi w wyniku zdarzenia komunikacyjnego. 

 
7.14. Zasięg oddziaływań 
Skutki realizacji ustaleń przedmiotowego dokumentu będą miały przede wszystkim zasięg lokalny, 

dotyczący miasta Świebodzice. Ilości odpadów stałych i ciekłych, które zostaną dodatkowo wytworzone po 
wybudowaniu dopuszczonych w planie budynków mieszkalnych, usługowych i produkcyjnych spowodują 
zauważalne obciążenie oczyszczalni ścieków nie powodując jednak pogorszenia jakości wód dbiornika tych 
ścieków – rzeki Pełcznicy.  

Zasieg regionalny będzie związany ze składowaniem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych, 
ponieważ składowisko odpadów położone jest poza granicami Świebodzic. Również emisja zanieczyszczeń do 
powietrza z planowanych obiektów, może się rozprzestrzeniać na okoliczne tereny. 

Ustalenia zmiany Studium nie spowodują powstania oddziaływań transgranicznych. 
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88..   OO ccee nnaa   rroo zzwwii ąązzaa ńń   pp rr oo jj eekk tt uu   ss tt uudd iiuu mm  

88..11..  OOcceennaa  zzggooddnnoośśccii  pprroojjeekkttoowwaanneeggoo  uużżyyttkkoowwaanniiaa  ii  zzaaggoossppooddaarroowwaanniiaa  tteerreennuu  zz  uuwwaarruunnkkoowwaanniiaammii  
ookkrreeśślloonnyymmii  ww  oopprraaccoowwaanniiuu  eekkooffiizzjjooggrraaffiicczznnyymm..  

Wskazania ekofizjograficzne na terenie miasta wskazują na takie jego zagospodarowanie, które jest 
najbardziej uzasadnione z uwagi na warunki przyrodnicze oraz ze społeczno-ekonomicznego punktu widzenia.  

W celu ograniczenia uciążliwości dla środowiska zagospodarowania oraz ograniczenia lub eliminacji 
niekorzystnych dla środowiska działań zaleca się w ekofizjografii uwzględnienie następujących ograniczeń i 
uwarunkowań w planowaniu przestrzennym wynikających z walorów przyrodniczych i krajobrazowych terenu 
opracowania oraz obowiązujących przepisów odrębnych i szczegółowych: 

• pożądaną zasadą postępowania jest ograniczanie ekspansji rozwojowej na obszarach otwartych. 
Intensywność użytkowania powinna rosnąć na terenach już zagospodarowanych lub zdegradowanych, 
które straciły swoje dotychczasowe funkcje; 

o zgodność ustaleń - w projekcie zmiany studium zmniejsza się tereny przeznaczone pod 
urbanizację miasta. W studium uwzględnia się wyłącznie tereny już ustalone pod konkretne 
funkcje w obowiązujących mpzp;  

• preferowane powinno być ponowne wykorzystania terenu i wypełniania zabudowy zamiast ekspansji na 
tereny niezabudowane (priorytet brownfield ponad greenfield), oznacza to wykorzystanie w pierwszej 
kolejności istniejących na terenie miasta terenów poprzemysłowych oraz wolnych przestrzeni do 
zabudowy pod warunkiem zapewnienia odpowiedniego układu terenów zieleni; 

o zgodność ustaleń - uzasadnienie jak w pkt. 1; 

• zaleca się kształtowania w maksymalnym możliwym zakresie przestrzeni publicznych przyjaznych dla 
mieszkańców i sprzyjających zachowaniom niskoemisyjnym, w tym dostępnych pieszo lub rowerem z 
dużym udziałem zieleni; 

o zgodność ustaleń - w projekcie zmiany studium do obszarów przestrzeni publicznych zalicza się: 
Rynek, place miejskie, Park Miejski, planty wokół murów obronnych, miejskie tereny rekreacyjne i 
sportowe, drogi, ulice jak również obszar Książańskiego Parku Krajobrazowego. Tereny te 
powiązane są ze sobą komunikacyjnie, turystycznymi szlakami pieszymi i ścieżkami rowerowymi.  

• zagospodarowanie terenów zurbanizowanych musi uwzględniać kształtowanie spójnej sieci zieleni 
miejskiej, terenów wodnych, zielonych pierścieni i klinów napowietrzających – zielonej infrastruktury, 
która korzystnie wpływa na zdrowie mieszkańców, poprawę jakości powietrza, zmniejszenie hałasu, 
ułatwia migracje zwierząt oraz poprawia atrakcyjność miast dla mieszkańców i inwestorów, nadając 
specyficzny charakter ich dzielnicom; na terenie Świebodzic zaleca się włączenie do zielonej 
infrastruktury terenu dawnego cmentarza, ogrodów działkowych oraz terenów wzdłuż cieków wodnych 
zwłaszcza Pełcznicy w obszarze śródmiejskim i Lubiechowskiej Wody wśród terenów rolnych;  

o zgodność ustaleń - w projekcie zmiany studium dla zapewnienia właściwego funkcjonowania 
środowiska przyrodniczego, rozwoju ekologicznego systemu terenów zieleni i krajobrazu zaleca 
się ich modernizację i rozbudowę przy zapewnieniu ciągłości i trwałości układu oraz pełną ochronę 
istniejących wartości przyrodniczych. System terenów zieleni tworzą: 

- tereny w obszarach chronionych, 

- tereny zieleni parkowej i zieleni cmentarnej w obszarze śródmiejskim w powiązaniu z terenami 
zieleni osiedlowej, 
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- tereny doliny Pełcznicy z dopływami, 

- tereny ogrodów działkowych, 

- tereny otwarte (lasy, łąki, rola). 

 

• określenie przydatności poszczególnych terenów dla rozwoju funkcji użytkowych - mieszkaniowej, 
przemysłowej, wypoczynkowo-rekreacyjnej, rolniczej, leśnej, komunikacyjnej z uwzględnieniem 
infrastruktury niezbędnej do prawidłowego spełniania tych funkcji 

o zgodność ustaleń - w projekcie zmiany studium funkcja mieszkaniowa wielorodzinna jest 
realizowana w sąsiedztwie istniejącej jako zabudowa o niskiej intensywności, zakładane 
współczynniki zabudowy umożliwiają budowę budynków do max. 5 - 6 kondygnacji; 

o zabudowa jednorodzinna, ustalona na podstawie obowiązujących miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego, na terenach w otulinie Książańskiego Parku Krajobrazowego 
jest kształtowana jako zabudowa niskiej intensywności, z dużym udziałem powierzchni biologicznie 
czynnej. 

o nowa zabudowa mieszkaniowo usługowa jest wskazana głównie poza terenami otuliny, w części 
obrębów: Pełcznicy 1, Ciernie 4 i Ciernie 5. Również kształtowana jako zabudowa niskiej 
intensywności.  

o nowa zabudowa produkcyjno - usługowa i lotnisko są wskazane w strefie funkcjonalnej C, w 
otoczeniu Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefy Świebodzice INVEST - PARK - 
poprawnie pod względem kierunków wiatrów. 

o nowe odcinki drogi łączącej ul. Jeleniogórską z ul. Strzegomską, w otoczeniu zieleni izolacyjnej, 
znacznie zmniejszą uciążliwość związaną z tranzytem w centrum miasta. 

o w studium zachowuje się obecne użytkowanie gruntów będącymi ewidencyjnie lasami, 
dopuszczając nowe dolesienia. Są to tereny oznaczone na rysunku studium ZL, ZN i ZL1.  

o w studium wyznacza sie strefy ochrony sanitarnej wokół cmentarzy. 

88..22..  OOcceennaa  zzaacchhoowwaanniiaa  wwłłaaśścciiwwyycchh  rreellaaccjjii  ppoommiięęddzzyy  tteerreennaammii  oo  rróóżżnnyycchh  ffoorrmmaacchh  uużżyyttkkoowwaanniiaa  

Strukturę funkcjonalną na terenie opracowania tworzą: 

MS  - tereny zabudowy śródmiejskiej, 

MW - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, 

MN - tereny zabudowy jednorodzinnej, 

M  - tereny zabudowy mieszkaniowej mieszanej jednorodzinnej i wielorodzinnej, 

M1  - tereny zabudowy mieszkaniowej mieszanej jednorodzinnej i zagrodowej, 

U1  - tereny zabudowy usług publicznych,  

US  - tereny usług sportu i rekreacji, 

U  - tereny zabudowy usług komercyjnych,  

P  - tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, 

I  - tereny infrastruktury technicznej, 

R  - tereny rolne, 

RM - tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych, 

ZN  - tereny zieleni objętej formami ochrony przyrody zgodnie z przepisami o ochronie 
przyrody, 
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ZL  - tereny lasów, 

ZL1 - tereny otwarte (lasy i tereny rolnicze), 

ZP  - tereny zieleni urządzonej, 

ZI  - tereny zieleni izolacyjnej,  

ZD  - tereny ogrodów działkowych, 

ZC  - tereny cmentarzy, 

ZZ  - tereny zagrożone powodzią,  

WS - tereny wód powierzchniowych śródlądowych, 

KK  - tereny kolei 

KD Gp - tereny drogi głównej ruchu przyśpieszonego 

KD G - tereny drogi głównej  

KD Z - tereny drogi zbiorczej 

KD L - tereny drogi lokalnej 

 

Tab. MMaattrryyccaa  ffuunnkkccjjii  oo  zzbblliiżżoonnyycchh  ffuunnkkccjjaacchh  ii  zzaaggoossppooddaarroowwaanniiuu  

Oznaczenie zbiorcze 
terenów o zbliżonych 
funkcjach i 
zagospodarowaniu 

Symbol terenu w studium 

M MS - tereny zabudowy śródmiejskiej 

MW - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 

MN  - tereny zabudowy jednorodzinnej 

M  - tereny zabudowy mieszkaniowej mieszanej jednorodzinnej i 
wielorodzinnej, 

M1  - tereny zabudowy mieszkaniowej mieszanej jednorodzinnej i 
zagrodowej, 

U U1 - tereny zabudowy usług publicznych  

US - tereny usług sportu i rekreacji 

U - tereny zabudowy usług komercyjnych 

P P - tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów 

I - tereny infrastruktury technicznej 

R R           - tereny rolne 

RM        - tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, 
hodowlanych i ogrodniczych 

Z ZP - tereny zieleni urządzonej 

ZI - tereny zieleni izolacyjnej 

ZD - tereny ogrodów działkowych 

ZC - tereny cmentarzy 

ZL ZN - tereny zieleni objętej formami ochrony przyrody zgodnie z 
przepisami o ochronie przyrody 

ZL - tereny lasów 

ZL1 - tereny otwarte (lasy i tereny rolnicze) 

W ZZ - tereny zagrożone powodzią,  

WS - tereny wód powierzchniowych śródlądowych 
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K KK - tereny kolei 

KD Gp - tereny drogi głównej ruchu przyśpieszonego 

KD G - tereny drogi głównej  

KD Z - tereny drogi zbiorczej 

KD L - tereny drogi lokalnej 

 

 

Dla terenów oznaczonych symbolem U dopuszcza się lokalizację funkcji związanych z drobną nieuciążliwą 
wytwórczością.  

U nieuciążliwe - należy przez to rozumieć działalność usługową, z wykluczeniem: 

a) stacji paliw, 

b) działalności związanej z logistyką, handlem hurtowym, 

c) obsługi transportu, 

d) składowania i magazynowania, 

e) obsługi i napraw mechanicznych, demontażu pojazdów, myjni samochodowych, 

f) usług blacharskich, lakierniczych i wulkanizacyjnych pojazdów mechanicznych, 

g) usług pogrzebowych i działalności pokrewnej, w tym krematoriów, 

h) usług stolarskich, kamieniarskich. 

 

Tab. MMaattrryyccaa  ffuunnkkccjjii  wwzzaajjeemmnniiee  kkoonnfflliikkttooggeennnnyycchh  ((XX)),,  wwzzaajjeemmnniiee  nneeuuttrraallnnyycchh  ((OO))  ii  sspprrzzyyjjaajjąąccyycchh  ((++))..  

 M U P R Z ZL W K 

M   00  XX  00  ++  XX  XX  XX  

U 00  00  ++  00  ++  XX  XX  00  

P XX  ++    XX  XX  XX  XX  ++  

R 00  00  XX    ++  00  00  00  

Z ++  ++  XX  ++    ++  00  XX  

ZL XX  XX  XX  00  ++    00  XX  

W XX  XX  XX  00  00  00    XX  

K XX  00  ++  00  00  XX  XX    

 

Projekt zmiany Studium rozwiązuje ten problem w następujący sposób: 

••  konflikt: zabudowa mieszkaniowa – trasy komunikacyjne (ulice główne i zbiorcze), poprzez nie lokalizowanie 

nowej zabudowy mieszkaniowej w strefach uciążliwości tych ulic oraz wskazanie pasa terenu pod budowę 

obwodnicy; 

••  konflikt: zabudowa mieszkaniowa – działalność produkcyjna; nowe tereny zabudowy produkcyjnej, baz i 

składów wskazane w studium poza terenami zabudowy mieszkaniowej. Problemem jest istniejąca 

zabudowa produkcyjna w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej. W studium dopuszcza się przekształcenie 

w.w. terenów w zabudowę mieszkaniową lub usługową; 

••  konflikt: tereny zabudowane – tereny rolnicze; konflikt polega tutaj na presji zabudowy na tereny rolnicze w 

obrębie miasta. Studium przypisuje rolnictwu funkcję marginalną. Tereny rolnicze w dużym stopniu zostają 

przeznaczone pod zabudowę - zgodnie z wyznaczonymi wcześniej terenami zabudowy mieszkaniowej w 
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obowiązujących opracowaniach miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Projekt studium 

zmniejsza rezerwy terenów wskazanych pod zabudowę w stosunku do obowiązującego studium o 80,83ha; 

••  konflikt: presja zabudowy na tereny zieleni – w Studium ochronie podlegają wszystkie tereny lasów, tereny 

wskazane prawnie pod ochronę. 
 

88..33..  OOcceennaa  sskkuuttkkóóww  rreeaalliizzaaccjjii  uussttaalleeńń  ssttuuddiiuumm  ddllaa  iissttnniieejjąąccyycchh  lluubb  ppllaannoowwaannyycchh  ffoorrmm  oocchhrroonnyy  
pprrzzyyrrooddyy  ii  kkrraajjoobbrraazzuu  

Na terenach objętych przedmiotowym studium występują obszary obiekty objęte ochroną prawną. 
wymienione w pkt 4.15 niniejszej prognozy. Ustalenia Studium nie ingerują nowym zainwestowaniem w obszary 
Rezerwatu, Książańskiego Parku Krajobrazowego i w Obszary Natura 2000. W studium dopuszcza sie nowe 
zainwestowanie w zakresie zabudowy mieszkaniowej i usług wraz z obsługą komunikacyjną w obszarze otuliny 
Książańskiego Parku Krajobrazowego. Są to tereny, których zmiana przeznaczenia została przesądzona w 
obowiązujących miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Studium dopuszcza również 
utrzymanie istniejących funkcji produkcyjnych, z możliwością stopniowego przekształcania ich w zabudowę 
mieszkaniową i usługową.  

Studium respektuje zasady ochrony walorów wizualnych krajobrazu, poprzez ustalenie kształtowania nowej 
zabudowy, jako niskiej i udział terenów biologicznie czynnych.  

W studium wyklucza się lokalizowanie urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii o 
mocy przekraczającej 100 kW, z energii wiatrowej i biomasy.  

 
8.4. Ocena skuteczności ochrony różnorodności biologicznej i zoologicznej 

Ostoją bioróżnorodności na obszarze opracowania są przede wszystkim siedliska leśne związane z 
terenami Natura 2000 i Książańskim Parkiem Krajobrazowym, a także siedliska hydrogeniczne związane z 
terenami zalewowymi rzeki Pełcznica. Istotne znaczenie pełnią również uzupełniające lokalną strukturę korytarzy 
ekologicznych zadrzewienia śródpolne i tereny agrocenoz. Obszary te tworzą na terenie gminy strukturę 
funkcjonalno-przestrzenna  systemu korytarzy ekologicznych, umożliwiających migrację gatunków, a tym samym 
kształtowania bioróżnorodności genetycznej. Głównym szlakiem migracji na obszarze opracowania jest rzeka 
Pełcznica. 

Na terenach wskazanych pod zabudowę szata roślinna będzie całkowicie przeobrażona przez człowieka. 
Zamiast upraw zbożowych i zbiorowisk segetalnych pojawią się nowe zbiorowiska związane z zielenią 
urządzoną, zielenią przydomową. W ten sposób zostaną zmienione siedliska gatunków segetalnych 
występujących powszechnie w rejonie opracowania. W wyniku dopuszczonych przez studium działań roślinność 
zostanie w sposób zorganizowany uformowana i wprowadzona jej różnorodność (trawniki, nasadzenia krzewami i 
drzewami ozdobnymi). 

Ustalenia zmiany studium mogą się przyczynić do pośredniego oddziaływania na świat zwierzęcy, które 
będą polegać głównie na: 

• ryzyku ograniczenia środowiska życia zwierząt w obrębie zasięgu prowadzonych robót przy 
planowanych inwestycjach. Zagrożone będą zwierzęta (przede wszystkim drobne ssaki i ptaki) 
zamieszkujące tereny przyległe do istniejących cieków, a także okolicznych lasów i zarośli; 

• wzmożonym ruchu pojazdów ciężkich po terenie, generujących hałas maszyn, a także ogólny ruch 
związany z funkcjonowaniem zaplecza budowy, co spowodować może płoszenie zwierząt bytujących w 
pobliżu realizowanej funkcji, 

• fragmentacji siedlisk poprzez tworzenie efektu bariery na szlaku migracji zwierząt (dotyczy 
projektowanych szlaków komunikacyjnych). 
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88..55..  OOcceennaa  wwppłłyywwuu  uussttaalleeńń  SSttuuddiiuumm  nnaa  lluuddzzii  ww  śśrrooddoowwiisskkuu  

Projekt przedmiotowego dokumentu nie zawiera ustaleń mogących powodować zagrożenia dla środowiska, 

niekorzystnych z punktu widzenia oddziaływania na zdrowie ludzi. Dotyczy to zarówno terenów objętych Studium  

jak i terenów pozostających w zasięgu jego oddziaływania. 

88..66..  WWaarruunnkkii  żżyycciiaa  lluuddnnoośśccii  

Ustalenia rozważanego projektu zmiany Studium uwzględniają zasadę zrównoważonego rozwoju i służą 

poprawie warunków życia mieszkańców Świebodzic, poprzez uporządkowanie struktur urbanistycznych, 

wskazanie terenów pod rozwój usług i prowadzenie produkcji (miejsca pracy), ustalenie zasad obsługi w zakresie 

infrastruktury technicznej i komunikacji oraz zachowanie walorów środowiskowych w obszarach chronionych. 

88..77..  AAnnaalliizzaa  mmoożżlliiwwyycchh  kkoonnfflliikkttóóww  ssppoołłeecczznnyycchh  

Projekt zmiany Studium zawiera zapisy umożliwiające na terenach mieszkaniowych, likwidację prowadzonej 

działalności produkcyjnej i przekształcanie jej w funkcje mieszkaniowe i usługowe. 
 

99..   PP rr oo ppoo zzyy cc jj ee   rroozz wwii ąązzaa ńń   ss pp rrzz yy jj aa jj ąącc yycc hh   oo cchh rr oonn ii ee   śś rr oo ddooww iiss kkaa   aa ll ttee rr nnaa tt yyww aann yycc hh   dd oo   
rr oo zzww iiąązz aańń   pp ll aann uu  

Prace nad pprrooggnnoozząą prowadzone były równolegle z pracami nad projektem zmiany Studium, począwszy już 

od etapu sporządzania opracowania ekofizjograficznego. Pozwoliło to na optymalizację zapisów Studium 

z punktu widzenia ochrony środowiska i zdrowia ludzi. Na tym etapie prac analizowano możliwe alternatywy 

rozwiązań planistycznych w ramach przyjętych w dokumentach strategicznych i ustalonych dokumentach 

planistycznych wyższego rzędu kierunków rozwoju miasta. Na bieżąco uzgadniano wszelkie działania i środki 

zmierzające do uniknięcia, ograniczenia lub kompensowania negatywnych skutków środowiskowych, mogących 

powstać w wyniku realizacji ustaleń zmienionego Studium. 
W projekcie studium znacznie ograniczono rezerwy terenów pod zabudowę: 

• mieszkaniową: zmniejszono o 80,83ha, 
• zabudowę usługową: zmniejszono o 25,57 ha, 
• zabudowę produkcyjną: zmniejszono o 86,86 ha. 
Został przez to zwiększony areał terenów otwartych o prawie 200 ha. 

W konsekwencji tych prac uznano, stworzono dokument zawierający ustalenia w pełni respektujące zasady 

zrównoważonego rozwoju.  

1100..   II nn ffoo rr mmaa cc jj ee   oo   dd ookk uumm eenn tt aacc hh   uuww zzgg llęę dd nnii oonn yycc hh   pp rrzz yy   ss ppoo rrzz ąądd zzaa nn ii uu   pp rr oogg nnoo zzyy   

Prognozę oddziaływania na środowisko dotyczącą przedmiotowego dokumentu sporządzono w oparciu 
o dokumentacje i opracowania, które wymieniono poniżej w porządku alfabetycznym. Materiały te, uzupełnione 
badaniami terenowymi przeprowadzonymi przez autora prognozy dostarczają informacji o środowisku w sposób 
wystarczający dla potrzeb niniejszej prognozy.  

1111..   PP rr oo ppoo zzyy cc jj ee   dd oott yycc zząą ccee   mmee tt oodd   ii   cczz ęęss ttoo tt ll iiww ooss cc ii   pp rrzz eepp rr oowwaa ddzz aann iiaa   mmoo nnii tt oo rr iinn gg uu  sskk uu ttkk óóww  
rr ee aa ll ii zz aacc jj ii   ppoo sstt aann ooww iiee ńń   dd oo kkuu mmee nn ttuu   

 

 Przewidywane metody analizy realizacji postanowień projektu studium pod kątem wpływu na środowisko 
mogą się odnosić do: 
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1. oddziaływania projektowanego zagospodarowania terenu, w odniesieniu do pozostałych terenów może to być 
monitoring państwowy środowiska, prowadzony przez odpowiednie organy administracji państwowej, powołane 
do badania stanu środowiska, 

2. przestrzegania ustaleń dotyczących przeznaczenia terenu, ukształtowania zabudowy i zagospodarowania 
terenu, ustaleń dotyczących wyposażenia w infrastrukturę techniczną, ochrony i kształtowania środowiska i ładu 
przestrzennego, ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków. 

 

Ad 1) W zakresie oddziaływania projektowanego zagospodarowania terenu na środowisko:  

- może to być monitoring państwowy środowiska, prowadzony przez odpowiednie organy administracji 
państwowej, powołane do badania stanu środowiska, 

- w przypadku skarg mieszkańców na uciążliwości prowadzonej działalności, analizę realizacji zapisów 
studium w mpzp i badanie skażenia środowiska powinien przeprowadzić odpowiedni organ administracji 
samorządowej. 

 

Ad. 2) W zakresie realizacji przestrzegania ustaleń studium przy realizacji mpzp, powinny być okresowe 
przeglądy zainwestowania obszaru i realizacji mpzp, wykonywane przez administrację samorządową na potrzeby 
oceny prowadzonej polityki przestrzennej. Częstotliwość okresowych przeglądów powinna być zgodna z 
przepisami szczególnymi (ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym). 
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