
UCHWAŁA NR XL/279/2017
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH

z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Świebodzice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2017r., poz. 1875), art. 20, ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2017r., poz. 1073 ze zm.) oraz w związku z uchwałą nr XVI/113/2016 z dnia 
19 stycznia 2016 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta Świebodzice i uchwałą Rady Miejskiej w Świebodzicach Nr 
XXVI/186/2016  z dnia 23 listopada 2016 r, uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się zmianę Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
miasta Świebodzice.

2. Integralną część zmiany studium stanowią załączniki:
1) nr 1 - tekst zmiany studium;
2) nr 2 - rysunek nr K.1 - plansza zbiorcza - Kierunki zagospodarowania przestrzennego;
3) nr 3 - rysunek nr K.2 - Kierunki ochrony środowiska przyrodniczego, dziedzictwa kulturowego 

i zabytków;
4) nr 4 - rysunek nr K.3 - Kierunki - obszary wymagające przekształceń, rehabilitacji, rekultywacji lub 

remediacji, obszary zdegradowane;
5) nr 5 - rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Świebodzicach

dr Łukasz Kwadrans
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ROZSTRZYGNIĘCIE
 o sposobie rozpatrzenia uwag

Rada Miejska w Świebodzicach po zapoznaniu się z listą nieuwzględnionych uwag wniesionych do
projektu  zmiany  studium  wyłożonej  w  do  publicznego  wglądu  w  dniach  06  października  do  06
listopada 2017 r. postanawia, co następuje:

§1
Nie  uwzględnia  się  uwagi  wniesionej  przez  Mikołaja  Ważnego,  pismem  z  dnia  03.11.2017  r.,
dotyczącej  wprowadzenia  funkcji  mieszkaniowej  jednorodzinnej  na  działce  nr  109/1  oraz  o  nie
wprowadzanie obwodnicy łączącej ulicę Jeleniogórską z ul. Strzegomską.
Uwaga  nieuwzględniona,  ponieważ  rozbudowa  układu  komunikacyjnego  w  mieście
Świebodzice jest  konieczna dla  poprawy standardów zamieszkiwania,  odciążenia  obecnego
układu  komunikacyjnego,  usprawnienia  obsługi  komunikacyjnej  terenów  produkcyjnych
umożliwiającej ominięcie centrum miasta w kierunku drogi krajowej nr 5 i nowo realizowanej
drogi S3. Ponadto wykonany bilans dotyczący nowych terenów przeznaczonych pod zabudowę
mieszkaniową,  wykazał  znaczący  nadmiar  terenów  wskazanych  pod  nową  zabudowę
mieszkaniową,  ujętych  w  obowiązujących  miejscowych  planach  zagospodarowania
przestrzennego  i  obowiązującym  studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania
przestrzennego, w stosunku do zapotrzebowania w perspektywie do roku 2030.

§2
Nie  uwzględnia  się  uwag  wniesionych  przez  Mariusza  Szafrańca,  pismem z  dnia  21.11.2017  r.,
dotyczących:
1) pozostawienia zapisu z obowiązującego studium dotyczącego obwodnicy na kierunku Strzegom -

Wałbrzych: 3.2 Kierunki rozwoju komunikacji, pkt. 2);
2) wykluczenia  działalności  produkcyjnej  przy  ul.  Kościuszki  i  wykreślenia  z  tekstu  studium  dla

obszaru  B16  w  tabeli  na  stronie  127  „Dopuszcza  się  utrzymanie  istniejącej  działalności
produkcyjnej  pod  warunkiem,  że  dla  jej  rozwoju  nie  będzie  potrzeby  przeprowadzenia  oceny
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, stwierdzonej przez odpowiednie organy”.

ad.1) Uwaga nieuwzględniona, ponieważ projektowana obwodnica łącząca drogę krajową nr 34
z  droga  krajową  nr  35,  po  śladzie  wskazanym  w  obowiązującym  studium  została
wykreślona z inwestycji  celu publicznego o znaczeniu krajowym i  wojewódzkim.  Koszt
budowy  drogi  o  parametrach  drogi  głównej  ruchu  przyspieszonego,  z  koniecznością
budowy  jej,  jako  estakady,  ze  względu  na  różnicę  poziomów  w  terenie,  przerasta
możliwości  finansowania  jej  ze  środków  budżetu  gminy.  Mając  na  uwadze  potrzebę
rozbudowy układu komunikacyjnego w mieście, w studium teren ten został włączony w
tereny zabudowy i  tereny otwarte  (rola,  lasy)  z  zakazem zabudowy.  Ustawa z  dnia  10
kwietnia 2003 r o szczególnych zasadach przygotowania realizacji inwestycji w zakresie
dróg publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2031, ze zm.) daje możliwość realizacji dróg bez
konieczności zgodności z opracowaniami mpzp i  studium. Należy dążyć do ujęcia w/w
drogi w wykazach zadań inwestycji  celu publicznego ponadlokalnego w opracowaniach
wyższego  rzędu,  np.  w:  Planie  Zagospodarowania  Przestrzennego  Województwa
Dolnośląskiego,  Wieloletniej  Prognozie  Finansowej  Samorządu  Województwa
Dolnośląskiego,  programach  budowy  dróg  krajowych,  aby  uzyskać  możliwości
finansowania  jej  budowy  ze  środków  zewnętrznych.  Wprowadzony  zakaz  zabudowy
stanowi gwarancję utrzymania planowanego przebiegu drogi Gp, bez blokowania obsługi
komunikacyjnej terenów przyległych do niej. 
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ad.2) Uwaga nieuwzględniona, ponieważ:

 należy traktować równo wszystkie podmioty funkcjonujące w obrębie miasta,

 wprowadzony  zapis  dotyczy  funkcjonujących  zakładów  produkcyjnych,  które  nie

zaprzestaną  produkcji  z  dnia  na  dzień.  Zmiana  funkcji  z  produkcyjnej  na  inną,  będzie
procesem  długotrwałym,  pomimo  restrykcyjnych  zapisów  zmiany  studium  czy  też
miejscowych  planów  zagospodarowania  przestrzennego.  Wprowadzenie  zapisu
dopuszczającego utrzymanie istniejącej działalności produkcyjnej pod warunkiem, że dla jej
rozwoju  nie  będzie  potrzeby  przeprowadzenia  oceny  oddziaływania  przedsięwzięcia  na
środowisko,  stwierdzonej  przez  odpowiednie  organy,  jest  zapisem  znacząco
ograniczającym  rozwój  działalności  produkcyjnej  i  zabezpieczającym  przed,
nieograniczonym  przepisami,  jego  rozwojem,  rozbudową.  Taki  zapis,  przeniesiony  do
nowego mpzp, powinien sprawić, że zakład bez możliwości rozwoju, zaprzestanie produkcji
i  przekształci  się w funkcje zapisane w studium - MNU (tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej,  tereny zabudowy usługowej)  z  dopuszczeniem zabudowy wielorodzinnej,
usług  sportu,  zieleni  urządzonej  i  izolacyjnej,  parkingów,  garaży,  ulic  lokalnych,
dojazdowych  i  wewnętrznych,  ciągów pieszych,  rowerowych,  sieci,  obiektów  i  urządzeń
infrastruktury technicznej.

§3
Nie  uwzględnia  się  uwagi  wniesionej  przez  Andrzeja  Salzwedela,  pismem z  dnia  23.11.2017  r.,
dotyczącej wprowadzenia zakazu zabudowy dla działek nr: 68, 69 i 65/1 obręb Pełcznica 2.

Uwaga  nieuwzględniona,  ponieważ  jest  to  obszar,  który  w  obowiązującym  studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wskazany jest pod obwodnicę
południową  miasta  Świebodzice.  W  projekcie  studium  w  miejsce  obwodnicy  został
wprowadzony zakaz zabudowy, który umożliwi w przyszłości realizację w/w obwodnicy , gdy
zostanie  ona  uwzględniona  w  Planie  Zagospodarowania  Przestrzennego  Województwa
Dolnośląskiego, Wieloletniej Prognozie Finansowej Samorządu Województwa Dolnośląskiego
lub programach budowy dróg krajowych. Ponadto wykonany bilans dotyczący nowych terenów
przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, wykazał znaczący nadmiar terenów wskazanych
pod  nową  zabudowę  mieszkaniową,  ujętych  w  obowiązujących  miejscowych  planach
zagospodarowania  przestrzennego  i  obowiązującym  studium  uwarunkowań  i  kierunków
zagospodarowania przestrzennego, w stosunku do zapotrzebowania w perspektywie do roku
2030.

§4
Nie  uwzględnia  się  uwagi  wniesionej  przez  Małgorzatę  Hutnik,  pismem  z  dnia  26.11.2017  r.
dotyczącej przywrócenia granicy pomiędzy terenami o przeznaczeniu rolniczym a mieszkaniowym na
działce nr 137 Obręb Ciernie4.

Uwaga nieuwzględniona, ponieważ działka nr 137 Obręb Ciernie 4 nigdy nie była wskazana w
żadnym  opracowaniu  planistycznym  pod  zabudowę mieszkaniową.  Położona  jest  w  części
terenów otwartych, znajduje się poza obszarem zurbanizowanym miasta. Ponadto wykonany
bilans  dotyczący  nowych  terenów  przeznaczonych  pod  zabudowę  mieszkaniową,  wykazał
znaczący  nadmiar  terenów  wskazanych  pod  nową  zabudowę  mieszkaniową,  ujętych  w
obowiązujących  miejscowych  planach  zagospodarowania  przestrzennego  i  obowiązującym
studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania  przestrzennego,  w  stosunku  do
zapotrzebowania w perspektywie do roku 2030.

§5
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Nie  uwzględnia  się  uwagi  wniesionej  przez  Stanisława  Pomietlaka,  pismem  z  dnia  28.11.2017r.,
dotyczącej przywrócenia przebiegu drogi łączącej drogę krajową Nr 35 z droga wojewódzką nr 374.

Uwaga nieuwzględniona, ponieważ realizacja w/w drogi przerasta możliwości finansowania jej ze
środków  budżetu  gminy.  Ustawa  z  dnia  10  kwietnia  2003  r  o  szczególnych  zasadach
przygotowania realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2031, ze
zm.)  daje  możliwość  realizacji  dróg  bez  konieczności  zgodności  z  opracowaniami  mpzp  i
studium.
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INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ (RYS. NR K.1) 158 

III –4.1. Komunikacja samochodowa. ............................................................. 158 

III –4.2. Komunikacja kolejowa. ...................................................................... 160 

III –4.3. Szlaki rowerowe i piesze turystyczne. ............................................... 161 

III –4.4. Transport lotniczy .............................................................................. 161 

III –4.5. Systemy infrastruktury technicznej .................................................... 161 

III-5. OBSZARY, NA KTÓRYCH ROZMIESZCZONE BĘDĄ 

INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO O ZNACZENIU LOKALNYM 164 

III-6. OBSZARY, NA KTÓRYCH ROZMIESZCZONE BĘDĄ 

INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO O ZNACZENIU 

PONADLOKALNYM, ZGODNIE Z USTALENIAMI PLANU 

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA I 
USTALENIAMI PROGRAMÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 48 

UST. 1 USTAWY O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU 

PRZESTRZENNYM. 164 
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MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO, W TYM OBSZARY WYMAGAJACE ZMIANY 

PRZEZNACZENIA GRUNTÓW ROLNYCH I LEŚNYCH NA CELE 
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ZABUDOWIE ORAZ ZAGOSPODAROWANIU I UŻYTKOWANIU 

TERENY (RYS. NR K.3) 172 
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CZĘŚĆ GRAFICZNA ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWA Ń I KIERUNKÓW 

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA ŚWIEBODZICE: 

 

Nr Tytuł rysunku Skala Nr rys. 

1. Inwentaryzacja – użytkowanie terenu  1:10000 U.1 

2. Analiza uwarunkowań ochrony środowiska 
przyrodniczego 

1:10000 U.2 

3. Analiza kulturowa ochrony zabytków 1:10000 U.3 

4. Analiza bilansu terenów mieszkaniowych 1:20000 U.4 

5. Analiza bilansu terenów usług 1:20000 U.5 

6. Analiza bilansu terenów produkcyjnych 1:20000 U.6 

7. Analiza obowiązujących opracowań planistycznych - 
granice mpzp 

1:10000 U.7 

8. Analiza sieci przesyłowych uzbrojenia miasta 
Analiza obsługi komunikacji 

1:10000 U.8 

9. Plansza zbiorcza - Kierunki zagospodarowania 
przestrzennego  

1:10000 K.1 

10. Kierunki ochrony środowiska przyrodniczego, 
dziedzictwa kulturowego i zabytków 

1:10000 K.2 

11. Kierunki - obszary wymagające przekształceń, 
rehabilitacji, rekultywacji lub remediacji,  
obszary zdegradowane 

1:10000 K.3 
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CZĘŚĆ I - WPROWADZENIE 
 
I-1. WPROWADZENIE 
1. Pierwsze opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego miasta Świebodzice zostało uchwalone dnia 30 września 1999r. 
uchwałą Rady Miejskiej w Świebodzicach nr XV/269/99, trybem starej ustawy z 
dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 1999 r. Nr 
15, poz. 139). 
 

2. Pierwsza zmiana studium została uchwalona przez Radę Miejską w 
Świebodzicach w dniu 28 czerwca 2005 r uchwałą nr XLIII/338/05, sporządzona 
trybem ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.). 
 

3. Druga zmiana studium została uchwalona przez Radę Miejską w Świebodzicach 
w dniu 27 sierpnia 2008 r uchwałą nr XXIII/181/08, sporządzona trybem ustawy z 
dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 
2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.). 
 

4. Trzecia zmiana studium została uchwalona przez Radę Miejską w Świebodzicach 
w dniu 16 lutego 2012 r. uchwałą nr XX/111/2012, sporządzona trybem ustawy z 
dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 
2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.). 
 

5. W dniu 22 maja 2017r radni podjęli uchwałę nr XXXIII/234/2017 w sprawie 
aktualności studium oraz planów miejscowych. W uchwale tej stwierdza się 
dezaktualizację ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Świebodzice zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w 
Świebodzicach nr XV/269/99z dnia 30 września 1999r., zmienionego uchwałami: 
nr XLIII/338/05 z dnia 28 czerwca 2005r, nr XXIII/181/08 z dnia 27 sierpnia 2008r. 
i nr XX/111/2012 z dnia 16 lutego 2012 r. konieczność jego zmiany. 
 

6. Z opracowanej „Analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym oraz ocenie 
aktualności studium” wynikają następujące wnioski dotyczące zmiany studium: 

− aktualizacji części uwarunkowań, ponieważ od czasu uchwalenia pierwszej 
edycji studium minęło prawie 18 lat, późniejsze zmiany studium były 
jednostkowe, nie wykonano kompleksowego opracowania zmiany studium, 

− dostosowania treści i zawartości studium do obecnych wymagań ustawy o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 1073) i 
przepisów odrębnych, 

− rozważenia obsługi komunikacyjnej miasta, ze szczególny uwzględnieniem 
tranzytu w ciągu dróg krajowych nr 34 i 35, 

− określanie stref zasięgu nowych terenów mieszkaniowych, usługowych i 
produkcyjnych z bilansem ich chłonności. 

 
 
7. Ustalenia zawarte w zmianie studium, służyć będą koordynacji przestrzennej 

rozwiązań zawartych w nowych i obowiązujących miejscowych planach 
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zagospodarowania przestrzennego, sporządzanych dla poszczególnych części 
miasta. Przede wszystkim będą obrazem prowadzonej polityki przestrzennej w 
mieście.  
 

8. W dniu 19 stycznia 2016r Radni podjęli uchwałę nr XVI/113/2016 w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta Świebodzice. Zmiana studium dotyczy 
całego obszaru miasta w granicach administracyjnych, dlatego też traci ważność 
w całości Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
miasta Świebodzice, zatwierdzone uchwałą Nr XV/269/99 Rady Miejskiej 
Świebodzice z dnia 30 września 1999r., z późniejszymi zmianami.  
 

9. W dniu 23 listopada 2016 r. Rada Miejska w Świebodzicach podjęła uchwałę nr 
XXVI/186/2016 zmieniającą uchwałę nr XVI/113/2016 w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Świebodzice, w zakresie skali opracowania części 
graficznej. Przyjęto, że zmiana studium dla obszaru całego miasta zostanie 
opracowana w skali 1:10000. 
 

10. Zmiana studium jest sporządzona trybem ustawy z dnia 27 marca 2003 r o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073). 
 

11. Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
miasta obejmuje następujące zagadnienia: 

- rozpoznanie zmian w części uwarunkowań, dokonanych na przełomie lat 2000 - 
2016, 

- wykonanie koniecznych analiz ekonomicznych, środowiskowych i społecznych, 
prognoz demograficznych, możliwości finansowania przez gminę wykonania 
sieci komunikacyjnych i infrastruktury technicznej, a także infrastruktury 
społecznej, służących do realizacji zadań własnych gminy, bilansu terenów 
przeznaczonych pod zabudowę, 

- sformułowanie kierunków zagospodarowania przestrzennego,  
- opracowanie dokumentacji formalno – prawnej. 

Rozwiązania studium przedstawione zostały w formie opracowania tekstowego i 
rysunków wykonanych w skali 1:10000, część analityczna w skali 1:10000 i 
1:20000. 

       
12. W studium nie są uwzględnione uwarunkowania wymienione: 

• w art. 10 ust. 1 pkt 4a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073): „rekomendacje i wnioski zawarte w audycie 
krajobrazowym lub określenie przez audyt krajobrazowy granic krajobrazów 
priorytetowych”, ponieważ nie został przeprowadzony audyt dla miasta 
Świebodzice; 

• w art. 10 ust. 1 pkt 10 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073): „występowania obszarów naturalnych zagrożeń 
geologicznych”; ponieważ na terenie miasta nie występują takie obszary; 

• w art. 10 ust.1 pkt 12 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073): „występowania terenów górniczych 
wyznaczonych na podstawie przepisów odrębnych”; ponieważ na terenie 
miasta nie występują takie tereny górnicze. 
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13. Studium poddane zostało, zgodnie z art. 11 pkt. 5, 6, 9 Ustawy z dnia 27 marca 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r., poz. 
1073): 

− zaopiniowaniu przez Miejską Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną, 
− uzgodnieniu z Wojewodą Dolnośląskim,  
− uzgodnieniu z Zarządem Województwa Dolnośląskiego, 
− zaopiniowaniu przez Starostę Powiatu Świdnickiego, Prezydenta Wałbrzycha, 

Wójta Gminy Świdnicy, Burmistrza Miasta i Gminy Jaworzyna Śląska, Burmistrza 
Strzegomia, Wójta Gminy Dobromierz, Wójta Gminy Stare Bogaczowice 
Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Regionalny Zarząd 
Gospodarki Wodnej, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, 
właściwy organ wojskowy, ochrony granic i bezpieczeństwa kraju, właściwy organ 
administracji geologicznej, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, 
Prezesa Lotnictwa Cywilnego. 
 

I-2. PODSTAWOWE DANE O GMINIE MIEJSKIEJ 
(dane BDL na dzień 31.12.2014 r.) 

 Struktura u żytkowania gruntów Powierzchnia  
(w ha) 

% w strukturze 
gruntów 

1.  
Użytki rolne 2126 69,86% 
W tym grunty orne 1815 59,64% 

2.  Grunty leśne i zadrzewienia 332 10,91% 
3.  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% 

4.  Grunty pod wodami 25 0,82% 
5.  Nieużytki 16 0,53% 
6.  Suma 3043 100% 

 
(dane BDL na dzień 31.12.2015 r.) 

 grudzień 2003 grudzień 2005r. grudzień 2010 grudzień 2015 
 Ludno ść ogółem  
 liczba mężczyzn 
- liczba kobiet 
- gęstość zaludnienia 

23 343 osób  
11 067 osób  
12 276 osób 

767 osoby/1km2 

22 816 osób 
10 950 osób 
12 222 osób  

761 osoby/1km2 

23323 osób 
11 044 osób 
12 279 osób 

766 osoby/1km2 

23 053 osób 
10 971 osób 
12 092 osób 

758 osoby/1km2 

 Liczba osób 
bezrobotnych  

 
2648  

 
2171  

 
1365 

 
1045 

Żródło:  GUS - Baza Danych Lokalnych 2016  

 
Wnioski:  

1. Liczba mieszkańców stopniowo się zmniejsza, rok do roku. 
2. Liczba mieszkańców zmniejszyła się o1522 osób w okresie od 2003 roku do 2015 

r. 
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I-3. ELEMENTY STRATEGII ROZWOJU SPOŁECZNO – GOSPODA RCZEGO 

MIASTA 
 

1. Świebodzice dysponują „Strategią rozwoju społeczno - gospodarczego miasta 
Świebodzice na lata 2012 - 2020”, opracowaną przez Urząd Miejski w 
Świebodzicach Wydział Promocji, Informacji i Współpracy Zagranicznej i 
Fabrykę Projektów Firmę Marketingową HEKTOR Sp. z o.o. z Tarnowa. 

 Celami strategicznymi rozwoju miasta jest wg „Strategii”: 
• Zwiększenie atrakcyjności i funkcjonalności posiadanych zasobów miasta. 
• Trwały rozwój gospodarczy zapewniający odpowiednią liczbę miejsc pracy 

oraz efektywne funkcjonowanie podmiotów gospodarczych. 
• Poprawa atrakcyjności i konkurencyjności turystycznej Świebodzic. 
• Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w sferze edukacji i kultury. 
• Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie usług społecznych. 
• Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie ochrony zdrowia. 
• Wspieranie rolnictwa oraz działań w zakresie ochrony środowiska. 

  
2. W ramach opracowanej „Strategii” zostały sprecyzowane cele operacyjne, 

których realizacja w najbliższym okresie, jest traktowana, jako warunek sukcesu 
w osiągnięciu celów strategicznych rozwoju miasta. Są to między innymi: 
• dla zwiększenie atrakcyjności i funkcjonalności posiadanych zasobów 

miasta: 
− wspieranie inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej, 
− poprawa estetyki miasta 
− usprawnienie ruchu na węzłowych skrzyżowaniach poprzez budowę rond i 

sygnalizacji, 
− integracja komunikacyjna miasta, 
− optymalizacja wykorzystania dysponowanego taboru w zakresie 

dopasowania wielkości taboru do jego obciążenia, 
− przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe; 

 
• dla trwałego rozwoju gospodarczego zapewniającego odpowiednią liczbę 

miejsc pracy oraz efektywne funkcjonowanie podmiotów gospodarczych: 
− wspieranie przedsiębiorczości mieszkańców, 
− rozwój miejskich stref aktywności gospodarczej, 
− wspieranie działań na rzecz wzrostu zatrudnienia, 
− utworzenie Rady Wspierania Przedsiębiorczości; 

 
• dla poprawy atrakcyjności i konkurencyjności turystycznej Świebodzic: 
− rozwój i poprawa bazy rekreacyjnej, 
− wykorzystanie i ochrona zabytków miasta do kształtowania przestrzeni 

publicznej, 
− kształtowanie i ochrona wartości krajobrazowych, 
− promocja wydarzeń i imprez odbywających się w mieście, 
− stworzenie centrum czasu wolnego, 
− remont i modernizacja infrastruktury sportowej i rekreacyjnej, 
− budowa nowych ścieżek rowerowych; 
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• dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców w sferze edukacji i kultury: 
− zapewnienie wysokiego poziomu szkolnictwa, 
− poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych i kulturalnych, 
− elastyczne i systematyczne rozszerzanie oferty edukacyjnej, 
− dostosowanie obiektów dla osób niepełnosprawnych, 
− rozwój oferty kulturalnej, 
− skierowanie aktywności młodych ludzi na działania konstruktywne oraz 

zagospodarowanie ich czasu wolnego; 
 

• dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców w zakresie usług społecznych: 
− przeciwdziałanie bezrobociu, 
− zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców, 
− rozwijanie nowych form pomocy społecznej, 
− zwiększenie dostępności żłobków i przedszkoli, 
− reintegracja grup wykluczonych, 
− wspieranie działań organizacji pozarządowych, 
− propagowanie, wdrażanie i wpieranie działań wolontariatu, 
− utworzenie Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego, 
− intensyfikacja dialogu społecznego, 
− wykorzystanie aktywności społecznej mieszkańców miasta w kreowaniu jego 

rozwoju; 
 

•  dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców w zakresie ochrony zdrowia: 
− zwiększenie skuteczności edukacji zdrowotnej mieszkańców, 
− poprawa warunków zdrowotnych mieszkańców poprzez wzrost jakości usług 

w jednostkach opieki zdrowotnej, 
− zapewnienie warunków do rehabilitacji osób starszych i niepełnosprawnych 

oraz zapewnienie im warunków do aktywnego spędzania czasu, 
− organizowanie badań profilaktycznych oraz spotkań ze specjalistami, 
− profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych; 

 
• dla wspierania rolnictwa oraz działań w zakresie ochrony środowiska: 
− wspieranie integracji środowiska związanego z rolnictwem wiejskiego w 

wymiarze społeczno - kulturowym, 
− wspieranie rozwoju nowoczesnych gospodarstw rolnych i agroturystycznych, 
− melioracja terenów rolniczych, 
− zachowanie czystości środowiska naturalnego, 
− wpieranie działań i projektów proekologicznych 
− działanie na rzecz budowy zbiorników retencyjnych, 
− edukacja mieszkańców terenów potencjalnie zagrożonych powodzią. 

 
3. Strategia Rozwoju Społeczno - Gospodarczego Miasta Świebodzice, 

opracowana w 2012 r., sformułowała misję Miasta, cele strategiczne 
Świebodzic do roku 2020, osiem programów realizacyjnych oraz konkretne 
zadania składające się na programy realizacyjne. Wieloletni Plan Inwestycyjny 
(WPI), prognoza finansowa miasta została zintegrowana ze strategią rozwoju 
miasta. 
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4. Obecne brzmienie wizji Miasta: 
 
Świebodzice miastem przyjaznym, nowoczesnym i bezpie cznym, 
zapewniaj ącym dobry poziom życia mieszka ńców w sferze społecznej i 
gospodarczej.  

 
5. Obecne brzmienie misji Miasta: 
 
Misją miasta Świebodzice jest zapewnienie jego mieszka ńcom dobrych 
warunków życia i zaspokajanie ich potrzeb. Priorytetem działa lności władz 
samorz ądowych jest poprawa komfortu życia i stymulowanie rozwoju 
społecznego, gospodarczego i kulturalnego.  

 
 

I-4. CHARAKTERYSTYKA OBOWI ĄZUJĄCYCH MIEJSCOWYCH PLANÓW 
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

 
Zasady polityki przestrzennej prowadzonej w obszarze miasta określają 
miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Ich celem jest kształtowanie 
zagospodarowania przestrzennego miasta w sposób zapewniający niezbędne 
warunki do zaspokojenia potrzeb bytowych, ekonomicznych, społecznych  
i kulturowych społeczeństwa, uwzględniając zachowanie równowagi przyrodniczej, 
ochrony krajobrazu. Zostały sporządzone trybem ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o 
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 15 poz. 139 ze zmianami) oraz 
ustawy z dnia 27 maca 2003  r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami). 
 
Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w mieście 
Świebodzice, to: 

Lp.  
Numer  Uchwały  

Data  jej  
podj ęcia  

NAZWA  PLANU  

Numer Dziennika 
Urzędowego 

w którym ukazała 
się Uchwała 

Rady Miejskiej 
 

1 2 3 4 
1.  Uchwała Nr 

342/XIX/V/96 
Rady Miejskiej w 
Świebodzicach  
z dnia 20 maja 
1996 r.  

miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego zbiornika wodnego 
retencyjno-hodowlanego   
Świebodzice,  ul.  Spacerowa  

Dziennik Urzędowy 
Województwa 
Wałbrzyskiego   Nr  20 
z dnia  8 lipca 1996 r.  
poz. 41  

2. Uchwała Nr  
501/XXVI/III/97 
Rady Miejskiej w 
Świebodzicach 
z dnia 20 marca 
1997 r.  

miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego  terenu usług handlu , 
usług produkcyjnych nieuciążliwych                                   
i  mieszkalnictwa przy ul.  Mikulicza w 
Świebodzicach  

Dziennik Urzędowy 
Województwa 
Wałbrzyskiego   Nr 17  
z dnia  31 maja 1997 r. , 
poz. 66    
 

3. Uchwała Nr 
582/XXVIII/VI/97 
Rady Miejskiej w 
Świebodzicach 

miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego terenu usług handlu, 
usług produkcyjnych nieuciążliwych oraz 
stacji tankowania pojazdów gazem 

Dziennik Urzędowy 
Województwa 
Wałbrzyskiego   Nr 25 
z dnia  19 września 
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z dnia 30 czerwca 
1997 r.  

płynnym propan-butan  na działce                   
Nr 311/14, przy ul.  Jeleniogórskiej  21  
w Świebodzicach  

1997 r.,  
poz. 122 

4. Uchwała Nr  
756/XXXIV/VI/98 
Rady Miejskiej w 
Świebodzicach  
z dnia 15 czerwca 
1998 r.  

miejscowy plan zagospodarowania 
terenu handlowego, usługowo-
produkcyjnego i mieszkaniowego 
obejmującego działkę                  Nr 640 , 
przy ul.  Świdnickiej 50   w 
Świebodzicach 

Dziennik Urzędowy 
Województwa 
Wałbrzyskiego   Nr 25 
z dnia 6 sierpnia 1998 r. 
poz. 169 
 

5. Uchwała Nr  
VII/118/99 
Rady Miejskiej w 
Świebodzicach  
z dnia 31 marca 
1999r. 

miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego działki                  Nr 
419,  przy  ul. Ł ącznej  w  
Świebodzicach  

Dziennik Urzędowy 
Województwa 
Dolnośląskiego Nr 15 z 
dnia 25 czerwca 1999 r.   
poz. 714  

6. Uchwała Nr  
XV/270/99 
Rady Miejskiej w 
Świebodzicach  
z dnia 30 
września 1999r. 

miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego terenu działki Nr 179/4 z 
przeznaczeniem na cele eksploatacji 
powierzchniowej złoża kruszywa 
naturalnego – teren górniczy 
„Świebodzice” 
 

Dziennik Urzędowy 
Województwa 
Dolnośląskiego Nr 37 z 
dnia 31 grudnia 1999 r.  
poz. 1450   
 

7. Uchwała Nr  
XXII/413/00 
Rady Miejskiej w 
Świebodzicach  
z dnia 5 kwietnia 
2000r. 

miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego terenu działki Nr 317  
przy ul.  Wolno ści w Świebodzicach                               
z przeznaczeniem na cele handlu i usług  
 

Dziennik Urzędowy 
Województwa 
Dolnośląskiego Nr 30 z 
dnia 21 sierpnia 2000 r.  
poz. 503  

8. Uchwała Nr 
XLII/611/01  
Rady Miejskiej w 
Świebodzicach  
z dnia 25 
października 2001 
r.  

miejscowy planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu budownictwa 
jednorodzinnego przy ul. Świdnickiej 
w Świebodzicach  
 

Dziennik Urzędowy 
Województwa 
Dolnośląskiego Nr 1 z 
dnia 11 stycznia 2002  
r., poz. 10 

9. Uchwała Nr 
XXXIII/279/04 
Rady Miejskiej w 
Świebodzicach  
z dnia  17 grudnia 
2004 r. 

miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego obszaru 
wielofunkcyjnego ograniczonego ulicami : 
Wolno ści, Strzegomsk ą, Wałbrzysk ą 
oraz obwodnic ą Świebodzic   

Dziennik Urzędowy 
Województwa 
Dolnośląskiego Nr  15 z 
dnia 25 stycznia 2005 r.  
poz. 376 

10. Uchwała Nr 
XXXIII/280/04 
Rady Miejskiej w 
Świebodzicach  
z dnia  17 grudnia 
2004 r. 

miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego obszaru 
wielofunkcyjnego ograniczonego ulicami : 
Wolno ści , Strzegomsk ą  oraz terenem 
ogrodów działkowych przy ul. 
Tadeusza Ko ściuszki i tras ą linii 
kolejowej w Świebodzicach  
 

Dziennik Urzędowy 
Województwa 
Dolnośląskiego Nr  15 z 
dnia 25 stycznia 2005 r. 
poz. 377 

11. Uchwała Nr 
XXXIII/281/04 
Rady Miejskiej w 
Świebodzicach  
z dnia  17 grudnia 
2004 r. 

miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego obszaru 
wielofunkcyjnego ograniczonego ulicami : 
Marszałka Józefa Piłsudskiego , 
Jeleniogórsk ą , Kamiennogórsk ą, 
Kasztanow ą , Wałbrzysk ą  w 

Dziennik Urzędowy 
Województwa 
Dolnośląskiego Nr 15 z 
dnia 25 stycznia 2005 r. 
poz. 378 
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Świebodzicach  
 

12. Uchwała Nr 
XXXIII/282/04 
Rady Miejskiej w 
Świebodzicach  
z dnia  17 grudnia 
2004 r. 

miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego obszaru obejmującego 
śródmie ście miasta Świebodzice . 

Dziennik Urzędowy 
Województwa 
Dolnośląskiego Nr  15 z 
dnia 25 stycznia 2005 r., 
poz. 379 

13. Uchwała Nr 
XXXIII/283/04 
Rady Miejskiej w 
Świebodzicach  
z dnia  17 grudnia 
2004 r. 
 

miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego obszaru obejmującego 
dzielnic ę Pełcznica w Świebodzicach . 

Dziennik Urzędowy 
Województwa 
Dolnośląskiego Nr  15 z 
dnia 25 stycznia 2005 r. 
poz. 380 

14.  Uchwała Nr 
XLIII/337/05 
Rady Miejskiej w 
Świebodzicach  
z dnia 28 czerwca  
2005 r. 

miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego dla obszaru 
wielofunkcyjnego położonego przy ulicy 
Jeleniogórskiej i ulicy Mieszka I  w  
Świebodzicach 
 

Dziennik Urzędowy 
Województwa 
Dolnośląskiego Nr 155 z 
dnia 17 sierpnia 2005 r. 
poz. 3013 

15.  Uchwała Nr 
LXI/442/06 
Rady Miejskiej w 
Świebodzicach  
z dnia 26 
października 2006 
r. 

miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego obszaru zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej 
położonego przy ulicy Ofiar 
Oświęcimskich w Świebodzicach 
 

Dziennik Urzędowy 
Województwa 
Dolnośląskiego Nr 253 z 
dnia 4 grudnia 2006 r. 
poz. 3778 

16.  Uchwała Nr 
III/13/06 
Rady Miejskiej w 
Świebodzicach  
z dnia 11 grudnia  
2006 r. 

miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego obszaru zabudowy 
produkcyjno-usługowej położonego w 
rejonie ulicy  Strzegomskiej w 
Świebodzicach 

Dziennik Urzędowy
Województwa 
Dolnośląskiego Nr 17 z 
dnia 23 stycznia 2007 r. 
, poz. 180 

17. Uchwała Nr 
XIV/78/07 
Rady Miejskiej w 
Świebodzicach  
z dnia 21 czerwca 
2007 r. 

miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego obszaru zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej 
położonego przy ul. Wałbrzyskiej 33 w 
Świebodzicach 

Dziennik Urzędowy 
Województwa 
Dolnośląskiego Nr 180 z 
dnia 27 lipca 2007 r. 
poz. 2319 

18. Uchwała Nr 
XIV/79/07 
Rady Miejskiej w 
Świebodzicach  
z dnia 21 czerwca 
2007 r. 

miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego obszaru zabudowy 
usługowej i mieszkaniowej położonego 
przy ul. Wałbrzyskiej 21  w  
Świebodzicach 

Dziennik Urzędowy 
Województwa 
Dolnośląskiego Nr 180 z 
dnia 27 lipca 2000 r. 
poz. 2320 

19.  Uchwała Nr 
XVII/96/07 
Rady Miejskiej w 
Świebodzicach  
z dnia 30 sierpnia 
2007 r. 

miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego obszaru zabudowy 
produkcyjno-usługowej położonego przy 
ulicy Strzegomskiej-Przemysłowej w 
Świebodzicach 

Dziennik Urzędowy 
Województwa 
Dolnośląskiego Nr 244 z 
dnia 28 września 2007 
r. poz. 2786 

20. Uchwała Nr 
XVII/97/07 

miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego obszaru położonego w 

Dziennik Urzędowy 
Województwa 
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Rady Miejskiej w 
Świebodzicach  
z dnia 30 sierpnia 
2007 r. 

rejonie  ulicy Przemysłowej  w 
Świebodzicach 

Dolnośląskiego Nr 250 z 
dnia 8 października 
2007 r. poz. 2835 

21. Uchwała Nr 
XVII/98/07 
Rady Miejskiej w 
Świebodzicach  
z dnia 30 sierpnia 
2007 r. 

miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego obszaru           
położonego w rejonie  ulicy 
Strzegomskiej  w  Świebodzicach 

Dziennik Urzędowy 
Województwa 
Dolnośląskiego Nr 251 z 
dnia 10 października 
2007 r. poz. 2856 

22. Uchwała Nr 
XIX/103/07 
Rady Miejskiej w 
Świebodzicach  
z dnia 27 
września 2007 r. 

miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego obszaru zabudowy 
produkcyjno-usługowej położonego przy 
drodze wojewódzkiej nr 374 (ulica 
Strzegomska )  w Świebodzicach  

Dziennik Urzędowy 
Województwa 
Dolnośląskiego Nr 261 z 
dnia 26 października 
2007 r. poz. 3034 

23. Uchwała Nr 
XXIII/130/07 
Rady Miejskiej w 
Świebodzicach  
z dnia 20 grudnia 
2007 r. 

miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego obszaru zabudowy 
mieszkaniowej i usługowej położonego 
przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 
11 w Świebodzicach  

Dziennik Urzędowy 
Województwa 
Dolnośląskiego Nr 37 z 
dnia 14 lutego 2008 r. 
poz. 496 

24. Uchwała Nr 
XXIII/131/07 
Rady Miejskiej w 
Świebodzicach  
z dnia 20 grudnia 
2007 r. 

miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego obszaru zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej 
położonego przy ul. Złotej  w 
Świebodzicach  

Dziennik Urzędowy 
Województwa 
Dolnośląskiego Nr 37 z 
dnia 14 lutego 2008 r.  
poz. 497 

25. Uchwała Nr 
XXIII/132/07 
Rady Miejskiej w 
Świebodzicach  
z dnia 20 grudnia 
2007 r. 

miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego obszaru zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej 
położonego przy ul. Mieszka Starego  w 
Świebodzicach  
 

Dziennik Urzędowy 
Województwa 
Dolnośląskiego Nr 37 z 
dnia 14 lutego 2008 r.  
poz. 498 

26. Uchwała Nr 
XXXI/172/08 
Rady Miejskiej w 
Świebodzicach  
z dnia 04 czerwca  
2008 r. 

miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego obszaru położonego przy 
ulicy Sportowej  w Świebodzicach – 
stadion miejski  

Dziennik Urzędowy 
Województwa 
Dolnośląskiego Nr 204 z 
dnia 25 lipca 2008 r.  
poz. 2275 

27.  Uchwała Nr 
XXXI/173/08 
Rady Miejskiej w 
Świebodzicach  
z dnia 04 czerwca  
2008 r. 

miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego obszaru zabudowy 
usługowej  położonego przy ulicy 
Jeleniogórskiej 21  w Świebodzicach 

Dziennik Urzędowy 
Województwa 
Dolnośląskiego Nr 204 z 
dnia 25 lipca 2008 r. , 
poz. 2276 

28. Uchwała Nr 
XXXI/174/08 
Rady Miejskiej w 
Świebodzicach  
z dnia 04 czerwca  
2008 r. 

miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego obszaru położonego w 
rejonie  Osiedla Piastowskiego w 
Świebodzicach   

Dziennik Urzędowy 
Województwa 
Dolnośląskiego Nr 204 z 
dnia 25 lipca 2008 r. , 
poz. 2277 

29.  Uchwała Nr 
XXXI/175/08 

miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego obszaru zabudowy 

Dziennik Urzędowy 
Województwa 
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Rady Miejskiej w 
Świebodzicach  
z dnia 04 czerwca  
2008 r. 

mieszkaniowej jednorodzinnej 
położonego przy ulicy Jaśminowej  w 
Świebodzicach 

Dolnośląskiego Nr 204 z 
dnia 25 lipca 2008 r. , 
poz. 2278 

30. Uchwała Nr 
XXXIIII/182/08 
Rady Miejskiej w 
Świebodzicach  
z dnia 27 sierpnia 
2008 r. 

miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego obszaru położonego w 
rejonie ulicy Kamiennogórskiej w 
Świebodzicach 

Dziennik Urzędowy 
Województwa 
Dolnośląskiego Nr 284 z 
dnia 24 października 
2008 r. poz. 3102 

31.  Uchwała Nr 
XXXVIII/212/08 
Rady Miejskiej w 
Świebodzicach  
z dnia 27 
listopada 2008 r. 

miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego obszaru zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej 
położonego przy ul. Świdnickiej 32-42 w 
Świebodzicach  

Dziennik Urzędowy 
Województwa 
Dolnośląskiego Nr 1 z 
dnia 08 stycznia 2009 r. 
, poz. 15 

32.  Uchwała Nr 
XXXVIII/213/08 
Rady Miejskiej w 
Świebodzicach  
z dnia 27 
listopada 2008 r. 

miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego obszaru zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej 
położonego przy ulicy Klonowej w 
Świebodzicach, obręb Pełcznica 2  

Dziennik Urzędowy 
Województwa 
Dolnośląskiego Nr 1 z 
dnia 08 stycznia 2009 r.  
poz. 16 

33. Uchwała Nr 
LI/282/09 
Rady Miejskiej w 
Świebodzicach  
z dnia 29 
września 2009 r.  

miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego obszaru położonego przy 
ul. Łącznej 31 w Świebodzicach  

Dziennik Urzędowy 
Województwa 
Dolnośląskiego Nr 190 z 
dnia 06 listopada 2009 
r. poz. 3332 

34. Uchwała Nr 
LI/283/09 
Rady Miejskiej w 
Świebodzicach  
z dnia 29 
września 2009 r.  

miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego obszaru położonego przy 
ul. Ofiar O święcimskich 34-36 w 
Świebodzicach  

Dziennik Urzędowy 
Województwa 
Dolnośląskiego Nr 190 z 
dnia 06 listopada 2009 
r. poz. 3333 

35.  Uchwała Nr 
LI/284/09 
Rady Miejskiej w 
Świebodzicach  
z dnia 29 
września 2009 r.  
 

miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego obszaru położonego przy 
ul. Aleje Lipowe 10 A w Świebodzicach   

Dziennik Urzędowy 
Województwa 
Dolnośląskiego Nr 194 z 
dnia 13 listopada 2009 
r. poz. 3411 

36.  Uchwała Nr 
LI/286/09 
Rady Miejskiej w 
Świebodzicach  
z dnia 29 
września 2009 r.  
 

miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego dla terenów położonych 
przy ul. Złotej  w Świebodzicach, obręb 
Pełcznica 2  

Dziennik Urzędowy 
Województwa 
Dolnośląskiego Nr 190 z 
dnia 06 listopada 2009 
r., poz. 3334 

37.  Uchwała Nr 
LI/285/09 
Rady Miejskiej w 
Świebodzicach  
z dnia 29 
września 2009 r.  
 

miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego obszaru położonego przy 
ul. Strzegomskiej w Świebodzicach 

Dziennik Urzędowy 
Województwa 
Dolnośląskiego Nr 206 z 
dnia 01 grudnia 2009 r., 
poz. 3709 
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38. Uchwała Nr 
LVII/302/2010 
Rady Miejskiej w 
Świebodzicach  
z dnia 13 stycznia 
2010 r.  

miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego obszaru położonego w 
rejonie Osiedla Piastowskiego  w 
Świebodzicach 

Dziennik Urzędowy 
Województwa 
Dolnośląskiego Nr 47 z 
dnia 15 marca 2010 r., 
poz. 700 

39. Uchwała Nr 
LVIII/307/2010 
Rady Miejskiej w 
Świebodzicach  
z dnia 24 lutego 
2010 r.  

miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego obszaru położonego przy  
ul. Wałbrzyskiej  w Świebodzicach 

Dziennik Urzędowy 
Województwa 
Dolnośląskiego Nr 72 z 
dnia 19 kwietnia 2010 r., 
poz. 1126 

40. Uchwała Nr 
LVIII/308/2010 
Rady Miejskiej w 
Świebodzicach  
z dnia 24 lutego 
2010 r.  

miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego obszaru położonego przy  
ul. Wałbrzyskiej 38-42  w 
Świebodzicach 

Dziennik Urzędowy 
Województwa 
Dolnośląskiego Nr 72 z 
dnia 19 kwietnia 2010 r., 
poz. 1127 

41. Uchwała Nr 
LVIII/309/2010 
Rady Miejskiej w 
Świebodzicach  
z dnia 24 lutego 
2010 r.  

miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego obszaru położonego w 
rejonie ul. Ł ącznej i ul. 11 Listopada  w 
Świebodzicach 

Dziennik Urzędowy 
Województwa 
Dolnośląskiego Nr 77 z 
dnia 23 kwietnia 2010 r., 
poz. 1186 

42. Uchwała Nr 
LVIII/310/2010 
Rady Miejskiej w 
Świebodzicach  
z dnia 24 lutego 
2010 r.  

miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego obszaru położonego przy  
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 35-
41 w Świebodzicach 

Dziennik Urzędowy 
Województwa 
Dolnośląskiego Nr 72 z 
dnia 19 kwietnia 2010 r. 
poz. 1128 

43. Uchwała Nr 
LXV/345/2010 
Rady Miejskiej w 
Świebodzicach  
z dnia 10 sierpnia 
2010 r.  

miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego obszaru położonego przy  
ul. Strzegomskiej w Świebodzicach, 
obręb Śródmieście 3 

Dziennik Urzędowy 
Województwa 
Dolnośląskiego Nr 193 z 
dnia 15 października 
2010 r. poz. 2948 

44. Uchwała Nr 
LXV/346/2010 
Rady Miejskiej w 
Świebodzicach  
z dnia 10 sierpnia 
2010 r.  

miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego obszaru położonego przy  
ul. Kamiennogórskiej i ul. 
Jeleniogórskiej w Świebodzicach 

Dziennik Urzędowy 
Województwa 
Dolnośląskiego Nr 198 z 
dnia 22 października 
2010 r. poz. 3031 

45. Uchwała Nr 
VI/27/2011 
Rady Miejskiej w 
Świebodzicach 
z dnia 16 lutego 
2011 r. 

miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego obszaru obejmującego 
teren Zimnego Dworu w 
Świebodzicach, obr ęb Pełcznica 2 

Dziennik Urzędowy 
Województwa 
Dolnośląskiego Nr 62 z 
dnia 22 marca 2011 r. 
poz. 915 

46. Uchwała Nr 
XII/58/2011 
Rady Miejskiej w 
Świebodzicach 
z dnia 21 
czerwca 2011 r. 

miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego dla obszarów położonych 
w rejonie ulicy Solnej , obręb Pełcznica 2 

Dziennik Urzędowy 
Województwa 
Dolnośląskiego Nr 172 
z dnia 17 sierpnia 2011 
r. poz. 2987 
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47. Uchwała Nr 
XV/80/2011 
Rady Miejskiej w 
Świebodzicach 
z dnia 29 
września 2011 r. 

miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego terenu położonego przy 
ul. Św. Ojca Pio w Świebodzicach (działki 
nr 1097/1;2;3, obr. Śródmieście 3) 

Dziennik Urzędowy 
Województwa 
Dolnośląskiego z dnia 
02 grudnia 2011 r. poz. 
4397 

48. Uchwała Nr 
XXVII/150/2012 
Rady Miejskiej w 
Świebodzicach 
z dnia 22 sierpnia 
2012 r. 

miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego obszaru położonego przy 
ul. Zamkowej , obręb Pełcznica 2 

Dziennik Urzędowy 
Województwa 
Dolnośląskiego z dnia 
22 października 2012 
r., poz. 3556 

49. Uchwała Nr 
XXVII/151/2012 
Rady Miejskiej w 
Świebodzicach 
z dnia 22 sierpnia 
2012 r. 

miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego obszaru położonego w 
rejonie UL. ŚW. OJCA PIO, obręb 
Śródmieście 

Dziennik Urzędowy 
Województwa 
Dolnośląskiego z dnia 
26 września 2012 r., 
poz. 3248 

50. Uchwała Nr 
XXVII/153/2012 
Rady Miejskiej w 
Świebodzicach 
z dnia 22 sierpnia 
2012 r. 

miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego obszaru obejmującego 
Dzielnic ę Ciernie 

Dziennik Urzędowy 
Województwa  
Dolnośląskiego z dnia 
22 października 2012 
r. poz. 3557  

51. Uchwała Nr 
XXVII/152/2012 
Rady Miejskiej w 
Świebodzicach 
z dnia 22 sierpnia 
2012 r. 

miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego obszaru położonego w 
rejonie ulicy Rekreacyjnej , obręb 
Śródmieście 3 

Dziennik Urzędowy 
Województwa 
Dolnośląskiego z dnia 
26 września 2012 
r.poz. 3249 

52. Uchwała Nr 
XXV/139/2012 
Rady Miejskiej w 
Świebodzicach 
z dnia 20 
czerwca 2012 r. 

miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego dla terenu położonego w 
rejonie Osiedla Piastowskiego w 
Świebodzicach, obr ęb Pełcznica 1 

Dziennik Urzędowy 
Województwa 
Dolnośląskiego z dnia 
02 sierpnia 2012 r., 
poz. 2777 

53. Uchwała Nr 
XXV/140/2012 
Rady Miejskiej w 
Świebodzicach 
z dnia 20 
czerwca 2012 r. 

zmiana miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 
obszaru położonego w rejonie Osiedla 
Piastowskiego w Świebodzicach 

Dziennik Urzędowy 
Województwa 
Dolnośląskiego z dnia 
02 sierpnia 2012 r., 
poz. 2778 

54. Uchwała Nr 
XLI/242/2013 
Rady Miejskiej w 
Świebodzicach 
z dnia 11 lipca 
2013 r. 

miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego dla obszaru położonego 
w rejonie ul. Strzegomskiej w 
Świebodzicach – tereny kolejowe 

Dziennik Urzędowy 
Województwa 
Dolnośląskiego z dnia 
18 lipca 2013 r. poz. 
4411 

55. Uchwała Nr 
XLI/243/2013 
Rady Miejskiej w 
Świebodzicach 
z dnia 11 lipca 
2013 r. 

zmiana miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 
obszaru położonego w rejonie ul. 
Strzegomskiej w Świebodzicach w 
obr ębie działki nr 253/9 zlokalizowanej 
przy ul. Strefowej 

Dziennik Urzędowy 
Województwa 
Dolnośląskiego z dnia 
18 lipca 2013 r. poz. 
4412 
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56. Uchwała Nr 
XLV/269/2013 
Rady Miejskiej w 
Świebodzicach 
z dnia 30 
października 
2013 r. 

zmiana miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 
obszaru wielofunkcyjnego 
ograniczonego ulicami: Wolno ści, 
Strzegomsk ą oraz terenem ogrodów 
działkowych przy ul. Tadeusza 
Kościuszki i tras ą linii kolejowej w 
Świebodzicach w obr ębie Placu 
Dworcowego – działki nr 171/8, 171/21 

Dziennik Urzędowy 
Województwa 
Dolnośląskiego z dnia 
18 listopada 2013 r., 
poz. 5762 

57. Uchwała Nr 
XLV/270/2013 
Rady Miejskiej w 
Świebodzicach 
z dnia 30 
października 
2013 r. 

zmiana miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 
obszaru poło żonego przy ul. 
Kamiennogórskiej i ul. Jeleniogórskiej 
w obszarze cz ęści działek nr: 11, 12, 
13, obr ęb Pełcznica 2, AM2 w 
Świebodzicach 

Dziennik Urzędowy 
Województwa 
Dolnośląskiego z dnia 
18 listopada 2013 r. 
poz. 5763 

58. Uchwała Nr 
XLV/271/2013 
Rady Miejskiej w 
Świebodzicach 
z dnia 30 
października 
2013 r. 

miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego obszaru poło żonego w 
rejonie planowanej lokalizacji kanału 
ulgi dla rzeki Pełcznicy w 
Świebodzicach 

Dziennik Urzędowy 
Województwa 
Dolnośląskiego z dnia 
18 listopada 2013 r. 
poz. 5764 

59. Uchwała Nr 
XLVI/280/2013 
Rady Miejskiej w 
Świebodzicach 
z dnia 27 
listopada 2013 r. 

miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego obszaru w s ąsiedztwie 
ul. Kamiennogórskiej, obr ęb Pełcznica 
2, AM 3 w Świebodzicach 

Dziennik Urzędowy 
Województwa 
Dolnośląskiego z dnia 
13 grudnia 2013 r. poz. 
6457 

60. Uchwała Nr 
LIX/352/2014 
Rady Miejskiej w 
Świebodzicach 
z dnia 8 
października 
2014 r. 

miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego obszaru poło żonego w 
sąsiedztwie ul. Ogrodowej, obr ęb 
Pełcznica w Świebodzicach 

Dziennik Urzędowy 
Województwa 
Dolnośląskiego z dnia 
16.października 2014 
r. poz. 4370 

61. Uchwała Nr 
IV/17/2015 
Rady Miejskiej w 
Świebodzicach 
z dnia 28 stycznia 
2015 r. 
 

miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego obszaru położonego w 
rejonie ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 
i ul. Wałbrzyskiej w Świebodzicach 

Dziennik Urzędowy 
Województwa 
Dolnośląskiego z dnia 
04 lutego 2015 r., poz. 
386 

62. Uchwała Nr 
IX/50/2015 
Rady Miejskiej w 
Świebodzicach 
z dnia 6 czerwca 
2015 r. 

miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego dla działki nr 524 obr ęb 
Śródmie ście w Świebodzicach 

Dziennik Urzędowy 
Województwa 
Dolnośląskiego z dnia 
9 lipca 2015r. poz. 
3047 

63. Uchwała Nr 
X/59/2015 
Rady Miejskiej w 
Świebodzicach 
z dnia 24 sierpnia 

miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego obszaru 
staromiejskiego poło żonego w obr ębie 
Śródmie ście miasta Świebodzice  

Dziennik Urzędowy 
Województwa 
Dolnośląskiego z dnia 
27 sierpnia 2015 r. 
poz. 3528 
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2015 r. 

64. Uchwała Nr 
XVI/111/2016 
Rady Miejskiej w 
Świebodzicach 
z dnia 19 
stycznia 2016 r. 

miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego obszarów poło żonych 
w rejonie: ul. Kolejowej na dz. nr 306, 
ul. Browarowej na dz. nr 546/1 i 546/2. 
ul. Strzegomskiej na dz. nr 44/5 i 44/6, 
obr ęb Śródmie ście 3 w Świebodzicach  

Dziennik Urzędowy 
Województwa 
Dolnośląskiego z dnia 
28 stycznia 2016 r. 
poz. 435  

65. Uchwała Nr 
XVI/112/2016 
Rady Miejskiej w 
Świebodzicach 
z dnia 19 
stycznia 2016 r. 

 

miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego obszaru położonego w 
rejonie ul. Mieszka I na części dz. nr 
461/17, obręb Pełcznica 1 w 
Świebodzicach  

Dziennik Urzędowy 
Województwa 
Dolnośląskiego z dnia 
28 stycznia 2016 r., 
poz. 436 

66. Uchwała Nr 
XXXIII/235/2017 
Rady Miejskiej w 
Świebodzicach 
z dnia 22 maja 
2017 r. 

 

miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego obszaru położonego w 
rejonie ul. Długiej na działkach nr 200/2 i 
197/1, obręb Pełcznica 2 w 
Świebodzicach  

Dziennik Urzędowy 
Województwa 
Dolnośląskiego z dnia 
30 maja 2017 r., poz. 
2632 

67. Uchwała Nr 
XXXIII/236/2017 
Rady Miejskiej w 
Świebodzicach 
z dnia 22 maja 
2017 r. 

 

miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego obszaru położonego w 
rejonie ul. Jasnej na dz. nr 56/1 oraz 
części działek nr 56/2 i 64, obręb 
Pełcznica 2 w Świebodzicach  

Dziennik Urzędowy 
Województwa 
Dolnośląskiego z dnia 
30 maja 2017 r., poz. 
2633 

68. Uchwała Nr 
XXXIII/237/2017 
Rady Miejskiej w 
Świebodzicach 
z dnia 22 maja 
2017 r. 

 

miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego obszaru położonego w 
rejonie ul. Jeleniogórskiej i ul. Cichej, 
obręb Pełcznica 2 w Świebodzicach  

Dziennik Urzędowy 
Województwa 
Dolnośląskiego z dnia 
20 czerwca 2017 r., 
poz. 2866 

69. Uchwała Nr 
XXXVII/259/2017 
Rady Miejskiej w 
Świebodzicach 
z dnia 28 
września 2017 r. 
 

miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego obszaru położonego w 
rejonie ul. Kazimierza Odnowiciela na 
Osiedlu Piastowskim,  obręb Pełcznica 2 
w Świebodzicach 

Dziennik Urzędowy 
Województwa 
Dolnośląskiego z dnia 
10 października 2017 
r., poz. 4151 

 
Rada Miejska w Świebodzicach podjęła 4 uchwały o przystąpieniu do 
sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, dla 
terenów w rejonie ulic: Kościuszki, Długiej, Strefowej i Sezamkowej.  
Granice opracowań planistycznych wymienionych powyżej w tabeli, zaznaczone 
są na planszy uwarunkowań nr U.7. 
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I-5. CELE I KIERUNKI POLITYKI PRZESTRZENNEJ PA ŃSTWA W OBSZARZE 
GMINY I W JEJ OTOCZENIU. 

1. Cele i kierunki polityki przestrzennej państwa w rejonie miasta Świebodzice 
oraz dla terenów samego miasta określa „Plan Zagospodarowania 
Przestrzennego Województwa Dolnośląskiego” przyjęty 27 marca 2014 r. 
uchwałą Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Nr XLVIII/1622/14 (Dz.U.W.D. z 
dnia 22 maja 2014 r. poz.2448). 

 
2. 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). 

 
3. W wykazie zadań przewidzianych do finansowania w ramach limitów 

zobowiązań określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Samorządu 
Województwa Dolnośląskiego została wprowadzona inwestycja celu 
publicznego o znaczeniu ponadlokalnym - wojewódzkim - "Przebudowa drogi 
wojewódzkiej nr 374 na odcinku od skrzyżowania z ul. Wodną do skrzyżowania 
z drogą powiatową nr 2888 w m. Świebodzice" (Lp. 8.17). 

 
4. W nawiązaniu do polityki przestrzennej Samorządu Województwa 

Dolnośląskiego w projekcie zmiany studium uwzględnia się: 
− wskazanie roli miasta, jako wielofunkcyjnego ośrodka usług lokalnych,  
− zintegrowaną ochronę zasobów przyrodniczo - krajobrazowych i racjonalne ich 

wykorzystanie oraz udostępnienie, a także stworzenie spójnego, regionalnego 
systemu obszarów chronionych, 

− zintegrowaną ochronę i rewitalizację zasobów dziedzictwa kulturowego oraz 
utrzymanie tożsamości i odrębności kulturowej regionu, 

− harmonijny rozwój przestrzenny i społeczno - gospodarczy, 
− ukształtowanie sprawnych, bezpiecznych systemów transportu i komunikacji, 

powiązanych z systemem krajowym, 
− ukształtowanie sprawnych, bezpiecznych systemów sieci infrastruktury 

technicznej, zapewniającym dostawę wody i energii, właściwą gospodarkę 
odpadami. 

 
5. W nawiązaniu do polityki kierunków Planu Zagospodarowania Przestrzennego 

Województwa Dolnośląskiego, w studium uwzględnia się: 
− modernizację 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 220kV, 

− realizację stacji elektroenergetycznych 110/20kV, poprzez rozbudowę rozdzielni 
sieciowej 20 kV R- Pełcznica o rozdzielnię 110 kV oraz dowiązanie 
(napowietrzne lub kablowe 110 kV ) rozdzielni 110 kV do przebiegającej w 
pobliżu istniejącej linii napowietrznej 110 kV, 

− modernizację linii kolejowej nr 274 Wrocław - Zgorzelec na odcinku Wrocław - 
Jelenia Góra, 
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− wyznaczenie rezerw terenowych pod potencjalny przebieg postulowanej drogi 
S8, 

− wyznaczenie rezerw terenowych pod potencjalny przebieg linii dużych 
prędkości. 

 

CZĘŚĆ II  - UWARUNKOWANIA ZAGOSPODAROWANIA 
 
II-1. DOTYCHCZASOWE PRZEZNACZENIE, ZAGOSPODAROWANIE  I 

UZBROJENIE TERENU (rys. nr U.1 i nr U.8) 
 

1. Położenie miasta. 
Miasto Świebodzice położone jest w odległości około 70 km na południowy zachód 
od Wrocławia, w bezpośrednim sąsiedztwie miasta Wałbrzycha, na skraju 
Książańskiego Parku Krajobrazowego. Świebodzice należą do powiatu 
świdnickiego i przynależą do Aglomeracji Wałbrzyskiej, składającej się z 22 gmin 
w regionie. Na północny wschód od Świebodzic wznosi się masyw Ślęży.  
Miasto jest położone w środkowym biegu górskiej rzeki Pełcznicy, będącej 
największym, prawym dopływem Strzegomki, na Pogórzu Świebodzickim u stóp 
Gór Wałbrzyskich.  
Gmina Świebodzice zajmuje powierzchnię 30,43 km2. Przez obszar gminy 
przebiegają dwie drogi krajowe i trzy drogi wojewódzkie oraz linia kolejowa. W 
południowo-wschodniej części miasta przebiega droga krajowa nr 35 Wrocław – 
Świebodzice – Wałbrzych - Golińsk. Od niej na północny-zachód odchodzi droga 
krajowa nr 34 Świebodzice - Dobromierz do drogi krajowej nr 5. W gminie znajduje 
się także droga wojewódzka nr 374 Świebodzice – Strzegom – Jawor. Ponadto na 
terenie miasta wyznaczono krótkie odcinki dróg wojewódzkich nr 371 i 373 
łączące drogi krajowe. Przez gminę przebiega linia kolejowa nr 274 Wrocław – 
Jelenie Góra.  
W obręb miasta włączono dwie dawne wsie, obie położone wzdłuż rzeki Pełcznicy: 
na południowym zachodzie śródgórską Pełcznicę, zaś na północnym-wschodzie 
równinne Ciernie. Gmina miejska Świebodzice składa się z trzech jednostek 
osadniczych: 
•  miasto Świebodzice - charakteryzuje się dość gęstą zabudową mieszkalną i 

przemysłową, w jego obrębie zlokalizowane są głównie usługi ogólno miejskie, 
główne zakłady przemysłowe, urządzenia obsługi komunalnej oraz zabudowa 
mieszkaniowa; 

•  Pełcznica, włączona w 1957 r. w granice miasta Świebodzice - pełni funkcje 
mieszkaniowe i przemysłowe oraz w ograniczonym zakresie rekreacyjne; 

•  Ciernie, włączone w 1972 r. w granice miasta Świebodzice – jednostka 
osadnicza o podstawowej funkcji mieszkaniowej i rolniczej, obecnie 
przekształcana, na jej teren jest wprowadzana również działalność produkcyjna 
i usługowo – produkcyjna. 

 
Struktura urbanistyczna poszczególnych jednostek osadniczych jest odmienna i 
uzależniona od położenia geograficznego oraz uwarunkowań historycznych. 
Luźna zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna występuje w dzielnicach: 
Pełcznica, Ciernie, Osiedle Słoneczne, część Osiedla Sudeckiego, osiedle na 
Wilczej Górze. Zabudowę zagrodową z budynkami inwentarskimi i gospodarczymi 
można spotkać głównie w obrębie Cierni. Zabudowa wielorodzinna o charakterze 
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osiedlowym znajduje się na Osiedlu Piastowskim i częściowo na Osiedlu 
Słonecznym. Pozostała, większa część miasta w obrębie Śródmieścia, 
charakteryzuje się zabudową wielorodzinną w układzie kamienicowym, 
szeregowym, lokowaną wzdłuż ulic. Prawie wszystkie większe zakłady 
przemysłowe znajdują się w sąsiedztwie osiedli mieszkalnych. Ponad 38% 
ludności miasta zamieszkuje w zabudowie osiedlowej (Osiedle Sudeckie i Osiedle 
Piastowskie), a ok. 52% w starej zabudowie miejskiej (Stare Miasto, Pełcznica). 
Tylko około 6% to mieszkańcy nowej zabudowy jednorodzinnej (Osiedle 
Słoneczne i Osiedle Wilcza Góra). Najmniejsza grupa 4% społeczeństwa 
zamieszkuje zabudowę zagrodową. 

 
2. Realizacja zagospodarowania przestrzennego miasta Świebodzice, odbywa się 

na podstawie obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego wymienionych w pkt. I-4. 
Procesy inwestycyjne dla obszarów nie objętych ważnymi miejscowymi planami 
zagospodarowania przestrzennego były realizowane na podstawie wydawanych 
decyzji o warunkach zabudowy.  
 

3. Miasto Świebodzice wyposażone jest we wszystkie media: wodę, kanalizację, 
energię elektryczną, gaz ziemny. W obszarze miasta znajduje się oczyszczalnia 
ścieków. Szczegółowy opis poszczególnych elementów infrastruktury 
technicznej zawarty jest w rozdziale II-11. 
 

4. Rodzinne ogrody działkowe w Świebodzicach, pozostające w wieczystym 
władaniu PZD zajmują około 169,5878 ha i są rozmieszczone w 7 Rodzinnych 
Ogrodach Działkowych. Zajmują około 5,57% powierzchni miasta.  
Są to następujące ogrody: 

• Stokrotka     –    ~  37,9783 ha 

• Rafio      –    ~    4,7381 ha 

• Włókniarz    –    ~    6,7912 ha 

• Predom-Termet –    ~    5,2526 ha 

• Wrzos      –    ~    10,4510 ha 

• Relaks      –    ~    18,3310 ha 

• Lilia       –    ~    86,0456 ha 

Rodzinne ogrody działkowe są zlokalizowane zarówno na obrzeżach miasta,  
jak i w centrum. Zróżnicowane są również pod względem wielkości. Ogrody 
mają głównie charakter rekreacyjno-uprawny. ROD w centrum miasta sąsiadują 
z zabudową wielo i jednorodzinną.  

W obowiązujących miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego 
część ogrodów działkowych ma już docelowo zapisane inne przeznaczenie. 
Dotyczy to części ogrodów ROD Stokrotka przy ul. Jeleniogórskiej, 
przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną i ROD Wrzos 
przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniowa jednorodzinną. 
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II-2. STAN ŁADU PRZESTRZENNEGO I WYMOGÓW JEGO OCHRO NY 
 
1. Miasto Świebodzice posiada klarowny, przejrzysty układ urbanistyczny. 

Centrum miasta o charakterze usługowo-mieszkaniowym, w którym znajduje się 
część historyczno zabytkowa miasta okolona plantami. Śródmieście miasta 
stanowią zabudowania o charakterze zwartej, pierzejowej zabudowy o wysokim 
współczynniku zabudowy i intensywności zabudowy.  

 Obecny układ funkcjonalno – przestrzenny został ukształtowany historycznie, 
warunkami fizjograficznymi, układem dróg kołowych i kolejowych. Struktura 
przestrzenna miasta jest bardzo czytelna. Miasto rozwijające się wokół 
historycznego centrum ma swoją wyróżniającą się tożsamość. Układ 
urbanistyczny miasta, wiele zabytkowych obiektów, a także obszarów zieleni 
miejskiej i plant, chronionych jest prawem. 

 Miasto od strony zachodniej i północno - zachodniej położone jest w obrębach 
ewidencyjnych: Pełcznica 1 i Pełcznica 2. Są to tereny wielofunkcyjne o 
przewadze funkcji mieszkaniowej (wielorodzinnej i jednorodzinnej) z funkcjami 
usług o charakterze lokalnym i zakładami produkcyjnymi. W obszarze Pełcznica 
1 położone jest osiedle mieszkaniowe wielorodzinne - Osiedle Piastowskie, z 
pełnym wyposażeniem w usługi komercyjne i usługi publiczne: oświaty, sportu i 
zdrowia. 

 W obszarze tym znajduje się również nowa cześć przemysłowa miasta: 
podstrefa Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Invest Park”. 

 Obszar obrębu Pełcznica 2 charakteryzuje się zabudową rozwijającą się wzdłuż 
ulic usytuowanych w pobliżu biegu rzeki Pełcznicy. Ta część miasta jest 
najbardziej urokliwa pod względem krajobrazowym, z ulic: Sikorskiego, 
Mikulicza, Solnej i Zamkowej można podziwiać uroki Książańskiego Parku 
Krajobrazowego i Przełomów Pełcznicy pod Książem. Krajobraz psuje 
istniejąca stara zabudowa przemysłowa zakładów TERMET SA. 

 Są to tereny wielofunkcyjne, z przewagą zabudowy jednorodzinnej, istniejącą 
pierzejową zabudową wielorodzinną i starą oraz nową zabudowa przemysłowo-
składową.  

 Dwa następne obręby ewidencyjne to Ciernie 4 i Ciernie 5. Tereny te są 
położone w części wschodniej i południowo - wschodniej miasta. Zabudowa 
lokowana wzdłuż głównej ulicy Ciernie, po dwóch stronach rzeki Pełcznicy. Ta 
część miasta charakteryzuje się typowym krajobrazem wiejskim, z rozproszoną 
zabudową jednorodzinną i zagrodową, w formie historycznych folwarków.  

 W jednostce Ciernie 4 znajduje się oczyszczalnia ścieków, położona wzdłuż 
ulicy Strzegomskiej. Od strony Południowej, pomiędzy granicami miasta, a 
terenami kolejowymi znajduje się następna część podstrefy Wałbrzyskiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Invest Park”, do której dojazd jest od strony ul. 
Świdnickiej. 

 
2. Miasto ma 8 podstawowych barier przestrzennych: 

• obszar torowisk, stanowiących obszary zamknięte, przebiegające przez 
miasto w kierunku południowym i wschodnim, 

• drogę krajową nr 35 w ciągu ulic: Świdnicka, Obwodnica i część 
Wałbrzyskiej, 

• drogę krajową nr 34 w ciągu ulic: Jeleniogórska, Marszałka Piłsudskiego i 
część Wałbrzyskiej do skrzyżowania z Obwodnicą, 
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• rzekę Pełcznicę, dzielącą miasto na część północną i południową z terenami 
zalewowymi szczególnego zagrożenia powodzią, 

• elektro-energetyczne napowietrzne sieci przesyłowe 220kV z szerokimi 
strefami technologicznymi (od 25 m do 35 m w każdą stronę o zewnętrznej 
linii napowietrznej), 

• elektro-energetyczne napowietrzne linie przesyłowe 110kV ze strefami 
technologicznymi, 

• Obszary Natura 2000: PLH020034 Dobromierz i PLH020020 Przełomy 
Pełcznicy pod Książem, 

• obszar Książańskiego Parku Krajobrazowego z otuliną. 
 

3. Główne działania miasta winny być skierowane na likwidowanie barier 
związanych z komunikacją lub podkreślenie ich walorów, w stosunku do barier 
o charakterze przyrodniczo krajobrazowym. Zagospodarowanie terenów wzdłuż 
rzeki Pełcznica, wprowadzenie zielonych bulwarów na terenach przyległych do 
rzeki, budowa większej ilości kładek pieszych „odwróci” miasto w kierunku rzeki. 
Trudnym zadaniem pod względem ekonomicznym jest zlikwidowanie bariery 
przestrzennej, jaką stanowią sieci przesyłowe. 

 
 

II-3. STAN ŚRODOWISKA, W TYM STAN ROLNICZEJ I LE ŚNEJ PRZESTRZENI 
PRODUKCYJNEJ, WIELKO ŚCI I JAKOŚCI ZASOBÓW WODNYCH ORAZ 
WYMOGÓW OCHRONY ŚRODOWISKA  (rys. nr U.2) 

 
1. Powierzchnia ziemi geograficznie  
 

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.  

 
2. Opis ukształtowania rze źby terenu opracowania  
 

Miasto położone jest w dolinie rzeki Pełcznicy, będącej prawym dopływem 
Strzegomki. Wysokości bezwzględne na obszarze gminy wahają się od 235 m 
npm do 425 m npm. Świebodzice leżą na średniej wysokości 260-330 m n.p.m. 
Najniżej położonym punktem jest dolina Pełcznicy poniżej ujścia do niej 
Lubiechowskiej Wody - 235 m n.p.m., zaś najwyższy punkt w mieście to zbocze 
Góry Grabnik- 425 m n.p.m. 

 
3. Budowa geologiczna  
 
Pod względem geologicznym gmina Świebodzice leży w granicach dwóch 
jednostek tektonicznych: Sudetów Środkowych w części zachodniej i południowo-
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zachodniej oraz bloku 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. 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 jednostką geologiczną 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 

 
4. Warunki hydrogeologiczne i wody podziemne  

 
Zgodnie z regionalizacją hydrogeologiczną według Atlasu hydrogeologicznego 
Polski pod redakcją B. Paczyńskiego obszar gminy Świebodzice znajduje się w 
obrębie subregionu przedsudeckiego. Na terenie gminy Świebodzice występują 
piętra wodonośne czwartorzędowe, karbońskie i proterozoiczne (krystalicznego 
podłoża). 

Czwartorzędowe piętro wodonośne związane jest z małej miąższości utworami 
piaszczystymi i żwirowymi teras rzecznych, występuje jedynie w dolinach 
rzecznych. Ze względu na ograniczony zasięg tych osadów ma ono podrzędne 
znaczenie użytkowe. 

Karbońskie piętro wodonośne związane jest z utworami górnego i dolnego 
karbonu takimi jak: piaskowce, zlepieńce, łupki ilaste. W utworach tych bardzo 
dobrze rozwinięta jest sieć uskoków i szczelin naturalnych. Przepływ wód 
infiltracyjnych ma charakter szczelinowy, w mniejszym stopniu porowy. Poziomy 
wodonośne w utworach karbonu dolnego związane są z piaskowcami, 
zlepieńcami, mułowcami serii skalnych karbonu dolnego i mają charakter 
szczelinowoporowy. Poziomy wodonośne karbonu dolnego mają charakter 
„naturalny” i nigdy nie były zakłócane eksploatacją prowadzoną w obrębie karbonu 
górnego. 

Proterozoiczne piętro wodonośne związane jest ze szczelinowatymi gnejsami i 
migmatytami. Piętro wodonośne w skałach krystalicznych w regionie sudeckim jest 
bardzo słabo rozpoznane. Występuje poziom wód w spękanych i szczelinowych 
utworach krystalicznych oraz zasilający je okresowo przypowierzchniowy poziom 
rumoszowy. Oba te poziomy różnią się zasadniczo rodzajem krążenia: w 
pierwszym przypadku jest to przepływ szczelinowy (sporadycznie 
zintensyfikowany procesami krasowymi), a w drugim przepływ porowy. 
Wodonośce szczelinowe krystaliniku sudeckiego zaliczyć należy do skał słabo 
przepuszczalnych z zaznaczającymi się lokalnie strefami średnio- i dobrze 
przepuszczalnymi. Zwierciadło wód podziemnych w wodonoścach krystalicznych 
regionu sudeckiego ma charakter swobodny. W obecnej sytuacji 
hydrogeologicznej rejonu Świebodzic, w związku z długoletnią podziemną 
eksploatacją górniczą (poza granicami gminy), prowadzonym odwodnieniem i 
sczerpywaniem zasobów statycznych, nie można szczegółowo scharakteryzować 
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warunków hydrogeologicznych obszaru. Aktualnie zwierciadło wód podziemnych 
po zakończeniu eksploatacji węgla kamiennego odbudowało się i osiągnęło 
poziom lokalnych baz drenażu. W celu zapewnienia grawitacyjnego odwodnienia 
górotworu, w rejonie ulic Armii Krajowej i Parkowej wykonano sztolnię 
umożliwiająca grawitacyjne odprowadzenie wody podziemnej wypływającej 
szybem „Friedrich-Wilhelm” do Pełcznicy. 

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

 
5. Wody powierzchniowe  

 
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. 
Zgodnie z obowiązującym podziałem wód powierzchniowych na JCWP na 
obszarze gminy znajdują się dwa odcinki rzeki Pełcznicy o nazwie – Pełcznica od 
źródła do Milikówki (kod JCWP: PLRW600041348689) oraz Pełcznica do 
Milikówki do ujścia (kod JCWP: PLRW600081348699). JCWP obejmuje także 
dopływy Pełcznicy, takie jak Cienia i Lubiechowska Woda. Rzeka Pełcznica jest 
prawostronnym dopływem Strzegomki, będącej lewobrzeżnym dopływem 
Bystrzycy. Pełcznica ma swoje źródła w Górach Wałbrzyskich, około 450 m npm i 
płynie w kierunku północnym przepływając przez pogórze Wałbrzyskie. Poniżej 
dzielnicy Świebodzic - Pełcznica - rzeka przekracza sudecki uskok brzeżny i 
wypływa na Przedgórze Sudeckie na tereny Obniżenia Podsudeckiego i dalej 
Równiny Świdnickiej. Pełcznica poza granicami gminy Świebodzice oraz 
częściowo na obszarze gminy tworzy wąską, skalistą dolinę. Podobny charakter 
biegu rzeki ma dopływ Pełcznicy – Lubiechowska Woda, która w górnym biegu 
tworzy wąską dolinę i wypływa na przedpole Sudetów. Natomiast ciek Cienia 
przepływa całkowicie przez obszar Przedgórza Sudeckiego. Poza Pełcznicą przez 
Świebodzice przepływają jeszcze następujące cieki wodne:  
• Szczawnik      -  potok, największy lewobrzeżny dopływ Pełcznicy, wpada 

       do niej w górnej części dzielnicy Pełcznica,  
• Lubiechowska Woda - potok, który wpada do Pełcznicy poniżej dzielnicy Ciernie, 
• Cienia      - potok mający swoje źródła u podnóża Góry Garbnik,   

        wpada do Pełcznicy poniżej Świebodzic. 
 

5.1. Ocena stanu czystości wód powierzchniowych i podziemnych. 
W zlewni rzeki Pełcznicy na obszarze gminy wydzielono dwie jednolite część wód 
(JCWP). Według typologii abiotycznej rzeka Pełcznica od źródła do Milikówki (kod 
JCWP: PLRW600041348689) to potok wyżynny krzemianowy z substratem 
gruboziarnistym – zachodni, a na odcinku od Milikówki do ujścia (kod JCWP: 
PLRW600081348699) – Mała rzeka wyżynna krzemianowa. Jednolite części wód 
powierzchniowych w zlewni Pełcznicy na obszarze gminy mają status części wód 
silnie zmienionych. Dla jednostek tych zagrożone jest osiągnięcie celów 
środowiskowych określonych w Ramowej Dyrektywie Wodnej do roku 2015. 
Istnieje możliwość określenia dla niej derogacji (odstępstw) od osiągnięcia celów 
środowiskowych, które mogą polegać na przesunięciu terminu osiągnięcia celów 
środowiskowych (maksymalnie do roku 2027), wyznaczeniu mniej rygorystycznych 
celów lub nieosiągnięciu stanu ze względu na nowe zmiany fizyczne. 
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Uzasadnieniem derogacji w przypadku JCWP Pełcznicy jest stopień 
zanieczyszczenia wód spowodowany rodzajem zagospodarowania zlewni, który 
uniemożliwia osiągnięcie założonych celów środowiskowych. Brak jest też 
środków technicznych umożliwiających przywrócenie odpowiedniego stanu wód w 
wymaganym okresie czasu. 
Ocena stanu ekologicznego wód w zlewni rzeki Pełcznicy prowadzona jest przez 
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu. Na terenie miasta 
Świebodzice (bądź w najbliższej okolicy) w 2013 roku przeprowadzono badania 
wód powierzchniowych w dwóch punktach pomiarowych: Pełcznica – poniżej 
oczyszczalni Ciernie oraz Czarnucha – ujście do Strzegomki. 
Monitoring prowadzony w roku 2014 roku potwierdziły wcześniejsze badania. Dla 
JCWP określono klasę elementów biologicznych jako IV i II (stan/potencjał zły), 
klasę elementów hydromorfologicznych – I (stan/potencjał dobry), klasę 
elementów fizykochemicznych – PPD (poniżej stanu/potencjału dobrego), stan 
potencją ekologiczny – zły (Ocena stanu jednolitych części wód powierzchniowych 
na terenie województwa dolnośląskiego w roku 2014, Wrocław, 2015). 
Na terenie miasta Świebodzice funkcjonuje kanalizacja ogólnospławna oraz 
rozdzielcza, tj. deszczowa i sanitarna. Osiedla Wilcza Góra, Słoneczne oraz 
Piastowskie posiadają system kanalizacji rozdzielczej, przy czym kanalizacja 
sanitarna włączona jest do kolektorów sanitarnych zakończonych oczyszczalnią 
ścieków. Oczyszczalnia ścieków zlokalizowana jest w dzielnicy Ciernie na 
obrzeżach miasta Świebodzice. Jest to obsługująca aglomerację wałbrzyską 
oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna. Oczyszczalnia „Ciernie” przyjmuje ścieki 
z części Świebodzic, jak również z aglomeracji wałbrzyskiej. Obecnie jej 
przepustowość wynosi ok. 200 000 RLM, 40 000 m3/dobę, ze względu na to 
podlega Wojewodzie Dolnośląskiemu (zarządzana przez Wałbrzyskie 
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji). Ścieki ze Świebodzic stanowią 
jednak tylko nieznaczną część oczyszczanych ścieków, gdyż oczyszczalnia 
oczyszcza ścieki z 85 % Wałbrzycha. Odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest 
rzeka Pełcznica. 
Nie cały obszar miasta jest jednak skanalizowany, dlatego na obszarach 
nieskanalizowanych najczęściej stosowanymi urządzeniami do usuwania ścieków 
bytowych i komunalnych są bezodpływowe osadniki gnilne, okresowo opróżniane 
(o różnym stopniu technicznym i różnych warunkach eksploatacyjnych). Na terenie 
oczyszczalni ścieków zlokalizowany jest punkt zlewny, do którego dowożone są 
taborem wozów asenizacyjnych ścieki z terenu gminy. Na terenie miasta 
funkcjonują także przydomowe oczyszczalnie ścieków. 
Ponadto na obszarze miasta powstają ścieki opadowe związane z obecnością 
terenów utwardzonych. Na obszarze Świebodzic kanalizację deszczową stanowią 
często urządzenia zdekapitalizowane, niedrożne, niespełniające swoich funkcji. 
Zdarzają się przypadki nielegalnych podłączeń elementów kanalizacji sanitarnej 
czy odprowadzania innego rodzaju ścieków poprzez kanalizację deszczową. 
Ogólna długość kanalizacji deszczowej na terenie miasta wynosi 22,6 km. Część 
wód opadowych uważa się umownie za wody czyste, więc odprowadzane są w 
sposób naturalny po powierzchni terenu i istniejącymi ciekami lub w razie braku 
takiej możliwości sztucznymi kanałami otwartymi. Ścieki opadowe odprowadza się 
do kanałów krytych przez wpusty uliczne, wpusty podwórzowe i przewody 
spustowe deszczowe (rynny). Sieć deszczowa pracuje okresowo i stosunkowo 
krótko, zaledwie kilkadziesiąt dni w ciągu roku, przy pełnym wykorzystaniu 
przekrojów raz na kilka lat, w zależności od prawdopodobieństwa pojawienia się 
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deszczu miarodajnego przyjętego do obliczenia sieci. W celu realizacji Krajowego 
Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych 2010 na terenie gminy 
Świebodzice utworzono aglomerację priorytetową dla wypełnienia wymogów 
Traktatu Akcesyjnego - PLDO002 – Wałbrzych (w skład której wchodzi Gmina 
Świebodzice). 
Ocena stanu jednolitych części wód podziemnych JCWP prowadzona jest na 
podstawie stanu chemicznego i ilościowego przez Państwowy Instytut 
Geologiczny i Państwowy Instytut Badawczy w ramach zadania Państwowej 
Służby Hydrogeologicznej. Przeprowadzone badania monitoringowe w roku 2010 
wykazały, że stan wód podziemnych był dobry, a osiągnięcie celów 
środowiskowych niezagrożone. 
Ocenę jakości wód podziemnych przeprowadza Wojewódzki Inspektorat Ochrony 
Środowiska we Wrocławiu. Na terenie gminy Świebodzice w 2013 roku został 
wyznaczony jeden punkt pomiarowo-kontrolny w ramach monitoringu 
diagnostycznego PIG, w ramach jednolitej części wód podziemnych (JCWP) nr 
112. Punkt pomiarowy Świebodzice – Pełcznica obejmował wody wgłębne w 
obrębie czwartorzędowego piętra wodonośnego (w ramach JCWP 112). W 
badanym punkcie wody podziemne zostały zakwalifikowane do I klasy jakości wód 
podziemnych, a więc wody bardzo dobrej jakości. W 2014 roku nie prowadzono 
pomiarów w Świebodzicach, a na pozostałych punktach pomiarowych w obrębie 
JCWP 112 jakość wód podziemnych była dobra. 
Wody podziemne poziomów użytkowych nie wykazują większych zanieczyszczeń i 
wymagają jedynie prostego uzdatniania, aczkolwiek z przyczyn naturalnych nie 
zawsze są dobrej jakości. Wody płytkie pierwszego horyzontu, nie będące 
użytkowymi, nie były monitorowane i brak jest informacji o ich cechach 
jakościowych (w tym także o stanie sanitarnym). 
 
6. Gleby  

 
W wyniku przyłączenia do Świebodzic typowo rolniczych dzielnic Pełcznicy i Cierni 
na obszarze gminy dość znaczne powierzenie zajmują grunty orne. Powierzchnia 
użytków rolnych na terenie miasta wynosi 2 154 ha, co stanowi ok. 70,7 % ogólnej 
powierzchni miasta. W użytkach rolnych dominują grunty orne – 84,0 %, udział łąk 
to 5,5 %, pastwisk – 4,7 %. Znaczny udział posiadają sady – 5,7 %, choć są to 
głównie plantacje przydomowe i zorganizowane w ogrodach działkowych. 
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 gminy 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. Ze względu na klasy bonitacyjne na obszarze gminy występują gleby: 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. 
 
W 2010 roku WIOŚ we Wrocławiu przeprowadził badania gleb w sąsiedztwie trasy 
komunikacyjnej Wałbrzych-Świebodzice, która stanowi odcinek drogi krajowej nr 
35. Na terenie Wałbrzycha częścią tej trasy jest ul. Wrocławska, natomiast w 
Świebodzicach ul. Wałbrzyska, a następnie obwodnica przechodząca w ul. 

Id: E45BD4AB-96D0-4D24-8363-89FC26EEA714. Podpisany Strona 29 z 186



ZMIANA STUDIUM  UWARUNKOWA Ń  I  KIERUNKÓW  ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
 MIASTA ŚWIEBODZICE  

 

str. 30 

 

Świdnicką. Otoczenie trasy na tym odcinku jest zróżnicowane, są to obszary 
miejskie, pola uprawne, ogrody działkowe i tereny zadrzewione. W pobliżu ul. 
Wrocławskiej w Wałbrzychu znajduje się hipodrom oraz zbudowania należące do 
Stadniny Koni w Książu. Teren ten w większości oddzielony jest od trasy pasmem 
zadrzewień. Próby gleb pobrane zostały z pięciu punktów pomiarowych. Próby 
gleb do badań pobierane były z okolicznych pól uprawnych oraz z ogrodów 
działkowych. Analizowane gleby wykazały skład granulometryczny gliny średniej 
pylastej oraz gliny ciężkiej pylastej. Analizowane gleby wykazywały odczyn lekko 
kwaśny. Zakres pH wynosił od 5,1 do 6,3. Badane próby charakteryzowały się 
zawartością próchnicy na poziomie od 4,84 % do 7,79 %. Zawartość badanych 
metali ciężkich wg skali IUNG przedstawiała się następująco: zawartość kadmu 
odpowiadała zawartości naturalnej (stopień 0) we wszystkich punktach 
pomiarowych, zawartość ołowiu odpowiadała naturalnej zawartości (stopień 0) 
oraz stwierdzono podwyższoną zawartość tego metalu (stopień I), zawartość 
cynku w punktach odpowiadała podwyższonej zawartości (stopień I), jedynie przy 
obwodnicy w Świebodzicach stwierdzono słabe zanieczyszczenie tym metalem 
(stopień II). W odniesieniu do wartości dopuszczalnych (grupa B) zawartych w 
rozporządzeniu w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości 
ziemi stwierdzono przekroczenie wartości dopuszczalnej w zakresie zawartości 
ołowiu (ogrody działkowe w Świebodzicach). W pozostałych przypadkach nie 
stwierdzono przekroczeń zawartości badanych metali ciężkich. Stężenie 
benzo(a)pirenu przekroczyło wartość dopuszczalną określoną w w/w 
rozporządzeniu. Zakres zawartości benzo(a)pirenu w glebach na analizowanym 
terenie wynosił 0,039–0,326 mg/kg s.m. W żadnym z badanych punktów przy 
trasie komunikacyjnej Wałbrzych - Świebodzice nie stwierdzono przekroczeń w 
zakresie zawartości benzyny i oleju mineralnego w stosunku do wartości 
dopuszczalnych określonych w obowiązującym rozporządzeniu. 

 
Tab. Lokalizacja punktów pomiarowo-kontrolnych poboru próbek gleb wokół trasy komunikacyjnej 

Wałbrzych-Świebodzice 
Poziom pobrania  Rodzaj u żytku  Lokalizacja  

0 - 30 Ogrody działkowe Przy obwodnicy w Świebodzicach 

0 - 30 Ogrody działkowe 
Między ul. Świdnicką i obwodnicą w 

Świebodzicach 
 

Tab. Niektóre właściwości chemiczne oraz całkowita zawartość wybranych metali ciężkich, benzyny, 
oleju mineralnego i benzo(a)pirenu w glebach pobranych wokół trasy komunikacyjnej Wałbrzych-

Świebodzice 

Nr punktu 

Odczy
n w 1 n 

KCL 
[pH] 

C - org. 
[%] 

Zawarto ść 
próchnicy 

[%] 

Metale w [mg/kg 
gleby] Benzyna 

[mg/kg] 

Olej 
mineralny 
[mg/kg]  

Benzo(a)
piren 

[mg/kg] 
Zn Pb Cd 

Przy obwodnicy 
w 
Świebodzicach 

6,2 3,84 6,62 269 
49,
6 

0,1
2 

< 0,8 < 10 0,152 

Miedzy ul. 
Świdnicką 
 i obwodnicą w 
Świebodzicach 

6,3 3,80 6,55 243 140 
0,2
3 

< 0,8 < 10 0,326 

 
W 2011 roku WIOŚ we Wrocławiu przeprowadził badania gleb na terenie obszaru 
Natura 2000 – „Przełomy Pełcznicy pod Książem”. Próby gleb pobrane zostały w 
pięciu punktach pomiarowo-kontrolnych, zlokalizowanych na terenie lasu 
mieszanego znajdującego się w pobliżu rzeki Pełcznicy i potoku Szczawnik oraz 
po różnych stronach drogi prowadzącej na wzgórze Skiba, jak również na szczycie 
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tego wzgórza (poza granicami gminy). Analizowane gleby wykazywały odczyn 
bardzo kwaśny we wszystkich badanych punktach pomiarowych. Badane próbki 
gleb charakteryzowały się bardzo wysoką zawartością próchnicy na poziomie od 
15 % do 25 %. Stwierdzono, że w większości przypadków zawartość metali 
odpowiadała naturalnej zawartości metali ciężkich (stopień 0). Podwyższoną 
zawartość (stopień I), stwierdzono wyłącznie w przypadku miedzi, ołowiu i chromu 
w jednym punkcie oraz w przypadku miedzi również w jednym punkcie. W 
stosunku do wartości dopuszczalnych określonych dla grupy B nie stwierdzono 
przekroczeń zawartości badanych metali ciężkich. W jednym punkcie 
przekroczona została dopuszczalna zawartość benzo(a)pirenu. Zawartość siarki 
siarczanowej w trzech punktach była naturalna w stopniach I i II w skali IUNG, 
natomiast w dwóch punktach stężenie siarki odpowiadało IV stopniowi, czyli 
zawartości podwyższonej antropogenicznie. 

Tab. Lokalizacja punktów pomiarowo-kontrolnych poboru próbek gleb na terenie rezerwatu Przełomy 
Pełcznicy pod Książem 

Nr punktu  Poziom pobrania  Rodzaj u żytku  Lokalizacja  
1 

0 - 20 Las mieszany 
Po prawej stronie drogi nad potokiem 

Szczawnik 
2 

0 - 20 Las mieszany 
Na wzgórzu w miejscu połączenia 
rzeki Pełcznicy i potoku Szczawnik 

3 
0 - 20 Las mieszany 

Po prawej stronie drogi prowadzącej 
na wzgórze Skiba, przed 

rozwidleniem dróg 
4 

0 - 20 Las mieszany 
Po lewej stronie drogi prowadzącej na 
wzgórze Skiba, za rozwidleniem dróg 

5 0 - 20 Las mieszany Na szczycie wzgórza Skiba 
 

Tab. Niektóre właściwości chemiczne oraz całkowita zawartość wybranych metali ciężkich, siarki i 
benzo(a)pirenu w glebach pobranych na terenie rezerwatu Przełomy Pełcznicy pod Książem 

Nr 
punktu 

Odczyn 
w 1 n 
KCL 
[pH] 

C - 
org. 
[%] 

Zawarto ść 
próchnicy 

[%] 

Metale w [mg/kg gleby] 
Siarka 

siarczanow
a 

[mg/100 g] 

Benzo(a
)piren 

[mg/kg] 
Zn Pb Cd Cr Cu Ni Hg As  

1 3,1 14,4 24,82 31,8 55,
9 0,259 20,

2 
29,
6 9,8 0,30

3 
16,
5 3,57 0,076 

2 3,5 9,52 16,41 51,8 
27,
9 0,267 

26,
2 

25,
9 

19,
8 

0,14
6 9,1 5,87 0,016 

3 3,3 11,2 19,48 39,4 22,
4 0,217 16,

7 
12,
5 

8,7
3 

0,11
9 

13,
6 3,46 0,0075 

4 3,5 8,73 15,05 42 
23,
1 0,249 

22,
6 

10,
1 

10,
9 

0,13
8 

11,
9 2,44 0,0096 

5 3,3 8,58 14,79 41,6 20,
9 0,213 24,

3 13 11,
3 

0,10
6 

10,
8 1,02 < 0,0039 

 
 
7. Warunki klimatyczne  

 
Zgodnie z regionalizacją klimatyczną wg A. Wosia i A. Schmucka gmina 
Świebodzice położona jest w obrębie Regionu Dolnośląskiego Środkowego, który 
obejmuje Nizinę Śląską i Przedgórze Sudeckie. Jedynie zachodnie fragmenty 
gminy znajdują się w Regionie Kamiennogórskim w piętrze umiarkowanie ciepłym 

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 
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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 i 
wierzchołków gór oraz występowanie efektów termicznych. Zjawisku temu 
towarzyszy zwykle silne obniżenie wilgotności powietrza oraz znaczne wahania 
ciśnienia barycznego. Klimat gminy Świebodzice charakteryzuje się warunkami 
przejściowymi pomiędzy klimatem pogórskim związanym z obszarami Pogórza 
Wałbrzyskiego, przedgórskim związanym z bezpośrednim przedpolem Sudetów 
oraz podgórskim związanym z Przedgórzem Sudeckim. Klimaty - pogórski, który 
obejmuje zachodnie i południowo-zachodnie krańce obszaru gminy oraz 
przedgórski lub przejściowy obejmujący centralną oraz północną część gminy 
charakteryzują się średnią temperaturą roczną poniżej 8°C i temperaturą okresu 
wegetacyjnego poniżej 14°C. Okres wegetacyjny rozpoczyna się w pierwszej 
dekadzie kwietnia i obejmuje od 179 do około 190 dni. Opady wynoszą średnio 
700 – 800 mm rocznie (największe opady występują w miesiącu lipcu, zaś 
najniższe w październiku). Klimat typu podgórskiego obejmuje obszary wschodnie 
miasta i charakteryzuje się wyższą średnią temperaturą roczną, niższymi 
opadami, dłuższym okresem wegetacyjnym oraz mniejszą liczbą dni zalegania 
pokrywy śnieżnej. 
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). 

 

7.1. Ocena stanu czystości powietrza. 
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 mają 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 
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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 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. 

W chwili obecnej na obszarze gminy Świebodzice nie są prowadzone pomiary 
jakości powietrza. Do roku 2010 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we 
Wrocławiu prowadził bezpośredni monitoring powietrza w oparciu o stacje 
pomiarową przy ul. Krzywoustego – w zakresie SO2, NO2 – pomiar pasywny. 

 
7.2. Wyniki klasyfikacji stref województwa dolnośląskiego za 2014 r. 
Zgodnie z podziałem na strefy, dla których określa się jakość powietrza 
atmosferycznego pod katem ochrony zdrowia obszar gminy Świebodzice znajduje 
się w granicach strefy dolnośląskiej. W zakresie zanieczyszczeń dwutlenkiem 
siarki, dwutlenkiem azotu, tlenkiem węgla, benzenem strefa dolnośląska posiada 
klasę A. Na podstawie rocznej oceny jakości powietrza i klasyfikacji stref 
województwa dolnośląskiego za rok 2014 stwierdzono przekroczenia poziomów 
dopuszczalnych lub docelowych ze względu na ochronę zdrowia ludzi dla strefy 
dolnośląskiej w zakresie PM10, arsenu, benzo(a)pirenu i ozonu, a strefa 
dolnośląska należy do klasy C. Największym problemem w skali województwa 
dolnośląskiego, w tym strefy dolnośląskiej, pozostaje wysoki poziom 
zanieczyszczenia powietrza pyłem zawieszonym, zarówno PM10, jak i PM2,5 oraz 
benzo(a)pirenem. Główną przyczyną występowania przekroczeń w okresie 
zimowym jest emisja z systemów indywidualnego ogrzewania budynków i 
utrudnione warunki rozprzestrzeniania zanieczyszczeń (szczególnie w kotlinach). 
Inne przyczyny występowania przekroczeń to m.in. emisja zanieczyszczeń z 
transportu drogowego oraz niezorganizowana emisja pyłu z dróg i terenów 
przemysłowych. W 2014 r. zanotowano przekroczenia dopuszczalnej liczby 
przekroczeń normy średniodobowej pyłu zawieszonego PM10 na 19 
stanowiskach, w tym w Wałbrzychu na stacji przy ul. Wysockiego przez 60 dni w 
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roku i w Świdnicy na Rynku przez 74 dni w roku. Na obszarze Świebodzic nie 
prowadzi sie pomiarów zanieczyszczenia powietrza, w tym pyłami, ale z uwagi na 
podobny sposób zaopatrzenia miasta w ciepło jak w sąsiadujących miastach 
należy przypuszczać, że również w Świebodzicach w okresie grzewczym 
przekroczone są dopuszczalne poziomy stężeń zanieczyszczeń pyłem PM10, 
PM2,5 i benzo(a)pirenem. 

 
8. Szata roślinna i świat zwierz ęcy 
 
8.1. Flora 
Na obszarze gminy występuje bogata flora, w tym związana z obszarami leśnymi 
zajmującymi 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 ciepłolubnych 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 obwodzie 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 wąwozów Pełcznicy oraz 
Szczawnika. Ponadto w wąwozach występuje wiele gatunków roślin zielnych, w 
tym rododendrony i azalie, a na zboczach wąwozów pojawiają się storczyki: 
podkolan biały i listeria jajowata oraz lilia złotogłowa i wawrzynek wilcze łyko. 

 
8.2. Fauna 
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. 
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). 
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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 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 obszarze Świebodzic występują przede wszystkim drobne zwierzęta i ptaki, 
wiele gatunków motyli, błonkówek, ryjowców i biegaczowatych oraz prawie 90 
gatunków mięczaków. Wśród nich spotkać można interesujące i rzadkie okazy, 
m.in. bursztynki wysmukłej, świdrzyka ozdobnego, świdrzyka pomrowego, czy 
ślimaka karpackiego. Bogato reprezentowany jest również świat pajęczaków 
(prawie 200 gatunków) oraz owadów. Wśród tych ostatnich występują liczne 
gatunki chronione, jak koziróg bukowiec, biegacz fiołkowy, biegacz zielonozłoty, 
tęcznik liszkarz i tęcznik mniejszy. Na uwagę zasługują też niektóre żyjące, objęte 
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. 

 
9. Klimat akustyczny  

 
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 
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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 

Dopuszczalny długookresowy średni poziom d źwięku A 
w dB 

Drogi lub linie kolejowe 
Pozostałe obiekty i 

działalno ść będąca źródłem 
hałasu 

LDWN LN LDWN LN 
przedział czasu odniesienia równy wszystk im 

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 
Tereny zabudowy zagrodowej 

Tereny mieszkaniowo – usługowe 
Tereny rekreacyjno - 

wypoczynkowe 

68 59 55 45 

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  

Uciążliwo ść 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 
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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). 

Miejscowo ść Oznaczenie 
drogi LAeq dB/A Q lekkie Q ci ężkie 

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 znajdują się 23 budynki 
wielorodzinne. Oszacowana liczba mieszkańców narażona na ponadnormatywny 
hałas wynosi 250. 
 

Tab. Wyniki pomiaru hałasu na terenie powiatu świdnickiego w 2013 r. – Świebodzice, ul. Wałbrzyska 
23 (WIOS, 2013) 

Lokalizacja punktów pomiarowych Natężenie ruchu 
poj/h ogółem 

Natężenie ruchu 
poj/h 

ciężarowych 

LAeq na granicy 
terenu 

chronionego 
[dB] 

Świebodzice Ul. Wałbrzyska 23 867 81 72,5 
 
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 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 
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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 
[km 2] 

Osoby nara żone 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 
[km 2] 

Osoby nara żone 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 
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. 
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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. 

 
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 
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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. 
 
10. Promieniowanie niejonizuj ące 
 
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.  
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 dnia 30 października 2003 r. w sprawie 
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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). 

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 
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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 na 
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 bazy 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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11. Walory środowiska przyrodniczego, obiekty i obszary chronio ne 
 
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”. Ponadto w tabeli znajdują się 
przybliżone odległości do pozostałych, najbliższych form ochrony przyrody (w 
promieniu 30 km). 

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

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

Formy ochrony 
przyrody Obszary chronione 

Odległo ść 
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 
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 
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Formy ochrony 
przyrody Obszary chronione 

Odległo ść 
od granic 

gminy [km] 
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 

 
 
 

11.1. Rezerwat Przyrody „Przełomy pod Ksi ążem”  
 
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 (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 – 
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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). 

 
11.2. Książański Park Krajobrazowy  
 
Utworzony 28.10.1981 r. uchwałą nr 35/81 WRN w Wałbrzychu zajmuje 
powierzchnię 3155,4 ha. Powierzchnia otuliny to 5933 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 
drzewostanu 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. 

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 
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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, bluszcz 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 
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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. 

 
 

11.3. Obszar Natura 2000 - Przełomy Pełcznicy pod K siążem PLH020020 

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 
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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); 

•  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; 
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•  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 
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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 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 
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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; 

•  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 

Id: E45BD4AB-96D0-4D24-8363-89FC26EEA714. Podpisany Strona 51 z 186



ZMIANA STUDIUM  UWARUNKOWA Ń  I  KIERUNKÓW  ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
 MIASTA ŚWIEBODZICE  

 

str. 52 

 

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. 

 
 

11.4. Obszar Natura 2000 - Dobromierz PLH020034  
 
Obszar o powierzchni 1162,1 ha, obejmuje północno-zachodnią część Pogórza 
Bolkowsko-Wałbrzyskiego, w obrębie gmin: Świebodzice, Dobromierz i Stare 
Bogaczowice. Podłoże geologiczne stanowią głównie różne typy skał magmowych 
(diabazy, łupki zieleńcowe, mylonity) z wychodniami skalnymi i piargami. 
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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 
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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). 

•  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 
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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. 

•  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 
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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. 
 

11.5. Gatunki chronione ro ślin  
 
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. 
 
11.6. Gatunki chronione ptaków  
 
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 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 
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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. 

 

11.7. Pomniki przyrody  
 
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.  

Obowi ązująca 
podstawa prawna 

wraz z oznaczeniem 
miejsca ogłoszenia 

aktu prawnego 

Opis 
pomnika 
przyrody 

Obwód 
na 

wysoko ś
ci 

1,3 m 
[cm] 

Obręb 
ewidencyjn

y 

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 

czerwonolistn
a (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 

czerwonolistn
a (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 

czerwonolistn
a (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 

czerwonolistn
a (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. 

Wałbrzycha” w 
Książańskim 

Parku 
Krajobrazowym. 

Nazwa 
potoczna 
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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. Urz. 

Woj. Dol. Nr 221 z 
dnia 19 sierpnia 

2008 r. poz. 2494) 

Dąb 
szypułkowy 
(Quercus 

robur) 

340 Pełcznica 2 911 

rośnie przy ul. 
Moniuszki 8, 

przed 
leśniczówką 
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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 
dnia 19 sierpnia 

2008 r. poz. 2494) 

Cis pospolity 
(Taxus 

baccata) 
pojedyncze 

drzewo-
forma 

wielopniowa 

134+169 Śródmieście 
3 

529/4 

Park Caritasu, 3 
m od 

ogrodzenia przy 
ul. Mickiewicza, 

w otoczeniu 
dwóch 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 
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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 
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 
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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 

 
 
 
11.8. Korytarze ekologiczne  
 
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 
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ekologicznych łączących Europejską Sieć Natura 2000 w Polsce. Zakład Badania 
Ssaków PAN, Białowieża 2011). 

 

II-4. STAN DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR 
KULTURY WSPÓŁCZESNEJ (rys. nr U.3) 

 
1. Rys historyczny (wg Historii miasta Świebodzice - www.swiebodzice.pl)  
 
Świebodzice są jednym z 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. 
W 1241 roku osada Świebodzic została zniszczona przez wojska tatarskie. Po 
najeździe tatarskim, Świebodzice przechodzą jako lenno we władanie Merbeto de 
Czetaros, który buduje w osadzie z drewna i gliny swój zamek.  
W 1279 roku książę wrocławski Henryk Probus nadał Świebodzicom ważny 
przywilej. Oznajmił on, że "Henryk książę Śląska i Pan Wrocławia zezwala swoim 
mieszczanom ze Świebodzic, aby swoje pastwiska położone daleko od miasta 
przeznaczyli na ogrody chmielowe". Dokument ten, w którym występują pojęcia 
"miasto" i "mieszczanie" jest niezbitym dowodem, że Świebodzice były już wtedy 
znane i określane jako miasto. Przywilej Henryka Probusa miał dla mieszkańców 
Świebodzic duże znaczenie. Likwidował uciążliwe pędzenie bydła na odległe 
pastwiska oraz (i to było dla mieszczan daleko ważniejsze) dawał szansę na 
zwiększenie produkcji piwa, co stanowiło dla świebodziczan jeszcze jedno intratne 
źródło dochodów.  
Dalszy rozwój miasta wiąże się zapewne z panowaniem księcia Bolka I Surowego, 
który w 1291 roku przyłącza do swojego dziedzicznego Jawora okoliczne ziemie 
wraz ze Strzegomiem, Świdnicą i Strzelinem. W 1291 roku Bolko I Surowy, książe 
jaworski, włączył w granice swego księstwa duże tereny, między innymi z ważnymi 
miastami takimi jak Świdnica, Strzegom i Strzelin - zaczął umacniać południową 
granicę księstwa silnymi grodami warownymi. Jednym z tych górskich zamków był 
sąsiadujący ze Świebodzicami dzisiejszy „Stary Książ”. Wkrótce potem powstał 
zapewne i zamek Książ. Niektóre przekazy informują, że przed rokiem 1291 całe 
Świebodzice zostały otoczone umocowaniami. Początkowo był to wał drewniano - 
ziemny, a wkrótce solidny kamienny mur, zbudowany był z kamienia polnego i 
łamanego. Średniowieczne mury miejskie Świebodzic posiadały tylko jeden 
pierścień. Prowadziły przez nie początkowo dwie, potem trzy bramy. Na 
wschodzie była brama świdnicka, na zachodzie Brama Bolkowska (górna) i Brama 
Strzegomska (dolna). W roku 1344 mury przeszły chrzest bojowy, który nie wypadł 
zbyt pomyślnie. Miasto zostało wówczas zdobyte przez wojska czeskie. 
W pierwszej połowie XV wieku miejskie obwarowania zostały wzmocnione 
dodatkowymi wałami ziemnymi i fosą. Sukcesem zakończyła się obrona 
trzykrotnego ataku wojsk husyckich na Świebodzice w 1427 roku. Mury obronne 
były drugim systemem obronnym naszego miasta, po zamku świebodzickim. 
Liczne przebudowy świebodzickiej starówki spowodowały, że miejscowy zamek 
zniknął z krajobrazu miasta, wtapiając się w okoliczną zabudowę. Wokół 
powstałego zamku i miejscowego kościoła św. Mikołaja zaczyna rozrastać się 
gród, będący gospodarczym odpowiednikiem i przeciwwagą warowni Świebodzic. 

Id: E45BD4AB-96D0-4D24-8363-89FC26EEA714. Podpisany Strona 63 z 186



ZMIANA STUDIUM  UWARUNKOWA Ń  I  KIERUNKÓW  ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
 MIASTA ŚWIEBODZICE  

 

str. 64 

 

Wraz z rozwojem grodu powstało prawdopodobnie podgrodzie, czyli osada 
rzemieślników, zaopatrująca gród w potrzebne rzeczy. W połowie XIII wieku na 
Dolny Śląsk zaczęły napływać liczne grupy kolonistów z Europy Zachodniej, 
zwłaszcza Niemców. Rozpoczął się proces kolonizacji ludności polskiej na tzw. 
prawo niemieckie i lokacje miast. Niemcy lokowali się głównie w miastach, co 
miało późniejsze skutki dla rozwoju języka i kultury polskiej. 
W 1464 roku Świebodzice na krótko stały się prywatną własnością króla Husyty, 
reformatora Jerzego Podiebradu, sprzymierzeńca króla Kazimierza Jagielończyka, 
który popierał monarchię. Jerzy z Podiebradu sprzedał jednak zamek z miastem 
swoim rycerzom. 
Władysław Jagielończyk przyznał Świebodzicom w 1492 r. przywilej zezwalający 
na organizowanie tzw. "ciepłych jarmarków" (we wrześniu, w dniu św. Mateusza). 
Następnym przywilejem z 1510 r. król ten przyznał mieszkańcom miasta prawo 
organizowania targów tygodniowych i targów końskich. Dogodne położenie miasta 
w środku rolniczego kręgu wsi oraz możliwości organizowania targów i jarmarków 
stwarzały dogodne warunki dla dalszego rozwoju rzemiosła i handlu. Tę dobrą 
koniunkturę przerwała jednak wojna 30-letnia (1618-1648). Oprócz zniszczeń 
spowodowanych działaniami wojennymi i przemarszem wojsk oraz strat 
materialnych związanych z obowiązkiem wyżywienia kwaterujących w mieście 
oddziałów, doznały Świebodzice w czasie tej wojny poważnych strat 
biologicznych. W czasie groźnej zarazy zapoczątkowanej w 1624 r. w samych 
tylko Świebodzicach zmarły 1402 osoby, a w Cierniach 700 osób. W 1648 r. 
zakończyła się wojna 30-letnia. Miasto powoli wracało do normalnego życia - 
stopniowo rozwijała się produkcja rzemieślnicza i zwiększała się liczba cechów 
poprzez krystalizowanie się nowych zawodów. Miasto stało się znowu ośrodkiem 
handlu dla okolicznych wsi. W 1702 r. cesarz austriacki Leopold I zatwierdził 
ponownie przyznany wcześniej przez Władysława Jagielończyka przywilej 
organizowania "ciepłych jarmarków".  
Od 1706 r. w Świebodzicach odbywały się targi zbożowe. Pomyślne perspektywy 
rozwoju Świebodzic przerwały długotrwałe wojny śląskie (pierwsza w latach 1740-
1742, druga w latach 1744-1745 i trzecia, zwana siedmioletnią, w latach 1756-
1763), których początek wiązał się z zagarnięciem Śląska należącego wówczas 
do Austrii przez króla pruskiego Fryderyka II. Wojny śląskie były dla mieszkańców 
miasta prawdziwym kataklizmem, ponieważ leżało ono na drodze przemarszu 
wojsk pruskich, austriackich i węgierskich. Narażone było bardziej niż inne 
miejscowości na grabieże i okrucieństwa żołnierzy. Już w 1741 roku do 
Świebodzic wkroczyły wojska pruskie. W 1757 roku miasto odzyskali Austriacy i 
na czas oblegania Świdnicy urządzili w nim główną kwaterę wojskową. W 
następnym roku Prusacy wyparli Austriaków, pozostając w Świebodzicach przez 
kilka miesięcy. Sytuacja taka powtarzała się jeszcze kilkakrotnie. Zaledwie 
skończyły się wyniszczające miasto wojny śląskie, a na Świebodzice spadło nowe 
nieszczęście. Był to potężny pożar, który wybuchł 26 lipca 1774 roku i w przeciągu 
czterech godzin strawił niemal całe miasto. Oprócz wszystkich budynków 
użyteczności publicznej (kościoły, szkoły, ratusz, szpital) pożar strawił 309 domów 
mieszkalnych. Spalone miasto odbudowano od podstaw. Dużej pomocy 
finansowej udzielił król pruski Fryderyk II, właściciel Książa Jan Henryk V 
Hochberg, władze miejskie, a także mieszkańcy okolicznych miejscowości. Dzięki 
tak wszechstronnej pomocy odbudowa przebiegała szybko i sprawnie, tym 
bardziej, że w mieście istniały cegielnie dostarczające materiału budowlanego. W 
latach 1775 1778 zbudowano 93 nowe domy mieszkalne. W 1779 roku rozpoczęto 
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budowę spalonego ratusza, którą ukończono w 1781 roku. W 1778 roku 
wzniesiono nowy kościół ewangelicki (dziś rzymsko-katolicki kościół św. Piotra i 
Pawła).  
W 1780 roku wytyczono przez Świebodzice "Drogę Węglową" z Wałbrzycha do 
Malczyc.  
Na początku XIX wieku do Świebodzic wkroczyły wojska francuskie, które 
zarządziły likwidację fortyfikacji i część murów miejskich (1809 rok). 
W 1811 roku ukończono odbudowę katolickiego kościoła św. Mikołaja. 
W następnych latach odbudowano szpital, szkołę w Cierniach i założono 
bibliotekę. Nowe miasto zaczęło żyć nowym życiem, szczególnie, gdy Fryderyk 
Kramsta założył w Świebodzicach w 1809 roku Fabrykę Lnu i Płótna. Oprócz 
przemysłu tkackiego w XIX wieku w Świebodzicach rozwinęła się także na 
szeroką skalę produkcja fabryczna zegarów. Pierwszą fabrykę uruchomił w 
mieście w 1847 roku, przybyły tu z Oleśnicy, zegarmistrz Gustaw Becker. Poza 
przemysłem fabrycznym w mieście rozwijała się nadal tradycyjna produkcja 
rzemieślnicza (garbarstwo, rymarstwo, stolarstwo i inne). Duże znaczenie dla 
gospodarczego rozwoju miasta miało wybudowanie linii kolejowej łączącej 
Świebodzice z Wrocławiem. Idea jej zbudowania zrodziła się już w 1830 roku 
wśród kupców wrocławskich.  
28 października 1843 roku nastąpiło uroczyste otwarcie drugiej na Śląsku linii 
kolejowej (pierwszy na Śląsku odcinek kolei Wrocław - Oława uruchomiono I maja 
I842 roku), łączącej Wrocław ze Świebodzicami. W 10 lat później, w 1853 roku, 
przedłużono linię kolejową do Wałbrzycha. Od tego czasu ranga Świebodzic na 
Dolnym Śląsku wzrosła jeszcze bardziej i to nie tylko pod względem 
gospodarczym.  
W czasie II wojny światowej (szczególnie od 1943 roku) prawie cały przemysł 
Świebodzic przestawiony został na wojenne potrzeby III Rzeszy. W mieście 
znajdowała się także filia obozu koncentracyjnego Gross-Rossen. 
Do najważniejszych wydarzeń w powojennej historii Świebodzic możemy zaliczyć: 
przyłączenie do miasta okolicznych wsi: Cierni i Pełcznicy. Nie można także 
pominąć faktu wystąpienia w latach 1997 i 2002 katastrofalnych powodzi, które 
spustoszyły dzielnice: Ciernie i Pełcznicę. 

 
2. Najważniejsze zabytki w mie ście 

• 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 

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. 
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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 Asy żu 
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 
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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. 
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. Wolno ści 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. Ł ączna 
Znajdują się w nim zabytkowe XIX wieczne piece. 
 
• Barokowy budynek plebani przy ko ściele św. Mikołaja  

 
• Budynek plebani przy ko ściele św. Piotra i Pawła 
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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 Ró żą" 
Secesyjna kamienica przy ul. Świdnickiej o interesującej elewacji i bardzo 
ciekawej bramie wejściowej z kolumnami i kutymi kratami w kształcie krzewów róż. 
 
• 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 Ksi ążańska 
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 
 
3. Stan bada ń archeologicznych  

 
W gminnej ewidencji zabytków znajdują się 4 obszary ochrony archeologicznej: 

1) obszar obserwacji archeologicznej średniowiecznego miasta w tym ochrony 
archeologicznej otoczenia budowli średniowiecznych, 
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2) obszar obserwacji archeologicznej historycznych przedmieść, w tym ochrony 
archeologicznej otoczenia budowli średniowiecznych 

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

4) obszar obserwacji archeologicznej dla nowożytnego siedliska wsi o 
średniowiecznej metryce, w tym obszar ochrony archeologicznej reliktów 
kościoła z XIVw. 

 
W obrębie miasta znajduje się 17 stanowisk archeologicznych, zaznaczonych na 
rysunku uwarunkowań nr U.3 :  
1) Nr 1/17  -  ślad osadnictwa - późne średniowiecze XIV - XV w., dz. nr 294/3 i 

  294/4; 
2) Nr 2/2  -  ślad osadnictwa - epoka kamienia, dz. nr 318; 
3) Nr 3/3  -  ślad osadnictwa - epoka kamienia, dz. nr: 887/4, 866/40, 876/19, 

  888/3, 889/2; 
4) Nr 4/1  -  ślad osadnictwa - późne średniowiecze XIV - XV w, dz. nr: 548,  

  648; 
5) Nr 5/11  -  ślad osadnictwa - epoka kamienia, dz. nr: 179/7, 179/6; 
6) Nr 6/7  -  ślad osadnictwa - epoka kamienia (brak danych na kartach    

  adresowych); 
7) Nr 7/8  -  ślad osadnictwa - epoka kamienia (brak danych na kartach    

  adresowych); 
8) Nr 8/9  -  ślad osadnictwa - średniowiecze (brak danych na kartach    

   adresowych); 
9) Nr 9/10  -  cmentarzysko ciałopalne - epoka brązu (brak danych na kartach 

  adresowych); 
10) Nr 10/11  -  osada - późne średniowiecze, dz. nr: 240 i 241; 
11) Nr 11/12  -  ślad osadnictwa - późne średniowiecze , okres nowożytny, dz. nr: 

  95; 
12) Nr 12/9  -  ślad osadnictwa - epoka kamienia, dz. nr: 33; 
13) Nr 13/7  -  ślad osadnictwa - neolit, dz. nr: 912; 11/2; 
14) Nr 14/10  -  ślad osadnictwa - epoka kamienia, dz. nr: 473/2, 109/4, 109/5; 
15) Nr 15/8  -  ślad osadnictwa - neolit, dz. nr: 226;225, 234, 235, 236,  237,  

  238, 227, 904; 
16) Nr 16/9  -  ślad osadnictwa - okres wędrówek ludów, dz. nr: 226;225, 234,  

  235, 236,  237, 238, 227, 904; 
17) Nr 17/10  -  ślad osadnictwa - epoka kamienia, dz. nr: 226;225, 234, 235, 236, 

  237, 238, 227, 904. 
 

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. 
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4. System ochrony zabytków  

 
3.1. Dla zachowania wartości kulturowych miasta gmina miejska Świebodzice 

posiada gminną ewidencję zabytków, opracowaną w 2012 r. Na kartach 
adresowych ujętych jest 586 zabytków nieruchomych, w tym 15 rejestrowych. 
 

3.2. W gminnej ewidencji zabytków znajdują się 4 obszary zabytkowe, zaznaczone 
na rysunku uwarunkowań U.3: 

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

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

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

4) historyczny układ ruralistyczny Pełcznica wraz z układem zabudowy 
nawiązującym do miejskiej i osiedlami z I połowy XX w. 

 
3.3. Dla ochrony wartości kulturowych miasta w miejscowych planach 

zagospodarowania przestrzennego poza obszarami wymienionymi w pkt. 4.2, 
ustalano strefy i obszary ochrony konserwatorskiej. Tabela poniżej obrazuje 
dla wybranych opracowań planistycznych ustalone zapisami planu obszary i 
strefy ochrony konserwatorskiej z wytycznymi konserwatorskimi. 
 

Nr  Nazwa mpzp  Obszary i strefy ochrony 
konserwatorskiej 

Wybrane z asady ochrony  

1. Mpzp obszaru 
staromiejskiego 
położonego w obrębie 
Śródmieścia miasta 
Świebodzice (uchwała 
Nr X/59/2015) 

1. obszar ścisłej ochrony 
konserwatorskiej 

2. obszar chroniony wzdłuż 
murów obronnych 

3. obszar ochrony zabyt-
kowych układów zieleni 
kształtowanej 

Dla terenów znajdujących się w granicach obszaru ścisłej 
ochrony konserwatorskiej ustala się: 

1) utrzymanie istniejącego ukształtowania terenu; 
2) zakaz wprowadzania elementów zagospodarowania 

dysharmonijnych z otoczeniem; 
3) zakaz dominacji nowej zabudowy nad zabudową 

historyczną; 
4) zakaz budowy obiektów z dominantami 

architektonicznymi powyżej 12 m; 
5) zakaz budowy nowych napowietrznych linii 

infrastruktury technicznej; 
6) zakaz nadbudowy istniejących budynków 

gospodarczych w obszarach oznaczonych symbolami 
MW, MWU bez zmiany przeznaczenia; 

7) zakaz stosowania na elewacjach okładzin z tworzyw 
sztucznych; 

8) zakaz stosowania pokryć dachowych z blach 
trapezowych i falistych; 

9) nakaz zachowania, odtworzenia i wyeksponowania 
elementów układu przestrzennego, tj. linii zabudowy i 
kompozycji wnętrz urbanistycznych oraz kompozycji 
zieleni; 

10) nakaz stosowania na dachach o spadkach powyżej 20° 
pokrycia dachówką ceramiczną, karpiówką w kolorze 
naturalnej terakoty. Na wszystkich budynkach 
tworzących od strony przestrzeni publicznych ciąg 
zabudowy nakazuje się stosowanie jednorodnego 
pokrycia dachu w zakresie materiału i kolorystyki; 

11) nakaz kształtowania nowej zabudowy z dostosowaniem 
do charakteru istniejącej zabudowy i układów 
przestrzennych w zakresie skali, wysokości kalenicy, 
okapu, ilości kondygnacji, formy architektonicznej, 
użytych materiałów wykończeniowych elewacji oraz 
pokrycia i kształtu dachu; 

12) nakaz stosowania na elewacjach okładzin i wykończeń 
takich jak: tynki, cegła, ceramiczne i kamienne 

Id: E45BD4AB-96D0-4D24-8363-89FC26EEA714. Podpisany Strona 70 z 186



ZMIANA STUDIUM  UWARUNKOWA Ń  I  KIERUNKÓW  ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
 MIASTA ŚWIEBODZICE  

 

str. 71 

 

materiały licowe, drewno, szlachetne okładziny 
metalowe i szkło; 

13) nakaz stosowania pastelowej, stonowanej kolorystyki 
elewacji; 

14) nakaz stosowania materiałów naturalnych, 
ceramicznych dla zadaszonych osłon lub pomieszczeń 
ze ścianami pełnymi lub ażurowymi do gromadzenia 
odpadów. Zakaz stosowania siatki ogrodzeniowej i 
blachy; 

15) nakaz stosowania kostki i płyt kamiennych w 
nawierzchniach ulic i placów z wyjątkiem dróg: 1.KD-
Gp(Z), 1.KD-D, 2.KD-D; 

16) nakaz budowy, przebudowy i remontów ogrodzeń 
zgodnie z ustaleniami określonymi w § 6 ust.3; 

17) zakaz lokalizacji nośników reklamowych; 
18) zasady realizacji nowych elementów informacji 

wizualnej: 
a) zakaz umieszczania szyldów w formie banerów, 
b) uwzględnienie w projektach nowych i przebudowywanych 

budynków, z dopuszczoną ustaleniami planu funkcją 
usługową, stałych miejsc i rozwiązań technicznych pod 
elementy szyldów i informacji wizualnej, w tym pod znaki 
firmowe instytucji, 

c) przy projektowaniu nośnika informacji wizualnej należy 
uwzględnić układ już istniejących szyldów na danym 
obiekcie, jednocześnie ustala się stosowanie jednej 
formuły tablicy/ ramy dla szyldów różnych firm na elewacji 
danego obiektu, 

d) dostosowanie gabarytów szyldów do skali budynku i 
dostępnych powierzchni pomiędzy otworami okiennymi i 
drzwiowymi, z zakazem przesłaniania dekoracji 
architektonicznych, 

e) zakaz przesłaniania całości lub przeważających 
powierzchni elewacji frontowych i bocznych budynków, od 
strony bezpośrednio przyległej do przestrzeni 
publicznych, 

f) dopuszczenie lokalizacji w poziomie parteru, zespolonych 
systemowych tablic informacyjnych  

o prowadzonych w budynkach formach działalności 
gospodarczej, 

g) dopuszczenie elementów informacji wizualnej 
wolnostojących w formie i skali mebla miejskiego, 
adresowanych do odbiorców pieszych; 

19) nakaz stosowania zasad dotyczących realizacji 
szyldów zintegrowanych z obiektami zabytkowymi 
określonych w ust. 8. 

 
Dla terenów w granicach obszaru chronionego wzdłuż 
murów obronnych określonego na rysunku, ustala się: 
1) dopuszczenie prac rozbiórkowych w celu uporządkowania 

terenu i odsłonięcia murów obronnych; 
2) zakaz budowy nowych obiektów kubaturowych; 
3) zakaz zasłaniania zielenią krzewiastą murów obronnych. 
 
Dla terenów w granicach obszaru ochrony zabytkowych 
układów zieleni kształtowanej określonej na rysunku, ustala 
się: 
1) dla drzewostanu istniejącego nakaz konserwacji, zakaz 

wycinania z dopuszczeniem wycinki drzew chorych 
zgodnie z przepisami odrębnymi; 

2) założenie „ogrodu różanego” nawiązującego układem 
przestrzennym do form historycznych; 

3) stosowanie wysokiej jakości naturalnych materiałów do 
budowy ścieżek, krawężników, elementów małej 
architektury; 

4) zakaz zasłaniania zielenią krzewiastą murów obronnych. 

2. Mpzp obszaru 
położonego przy ul. 
Strzegomskiej w 
Świebodzicach 
(uchwała Nr 
LXV/345/2010) 

1. strefa B - ochrony 
konserwatorskiej; 

2. strafa OW obserwacji 
archeologicznej 

3. ochronę osi widokowych 
- ekspozycji sylwety 
starego miasta 

Dla obszaru w strefie B: 
− należy zachować zasadnicze elementy historycznego 

rozplanowania, 
− w przypadku restauracji i modernizacji technicznej 

obiektów o wartościach kulturowych należy dostosować 
współczesną funkcje do wartości obiektów, 

− w obiektach zabytkowych należy zachować bryłę, formę 
dachu, wielkość oraz tradycyjne podziały otworów 
okiennych i drzwiowych, a także zachować pierwotny 

Id: E45BD4AB-96D0-4D24-8363-89FC26EEA714. Podpisany Strona 71 z 186



ZMIANA STUDIUM  UWARUNKOWA Ń  I  KIERUNKÓW  ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
 MIASTA ŚWIEBODZICE  

 

str. 72 

 

Świebodzice wystrój elewacji; 
 

Dla obszaru w strefie OW obserwacji archeologicznej: 
− wszelkie zamierzenia inwestycyjne ma tym obszarze 

związane z pracami ziemnymi należy uzgodnić z 
właściwymi służbami konserwatorskimi, co do 
konieczności prowadzenia prac archeologicznych i za 
pozwoleniem właściwych służb konserwatorskich; 

 
Dla ochrony osi widokowych - ekspozycji sylwety starego 
miasta: 

− na obszarze planu wyklucza się możliwość budowy 
masztów, urządzeń telekomunikacyjnych o znacznej 
wysokości, przysłaniających widok na panoramę miasta. 

3. Mpzp obszaru 
obejmującego 
sródmieście miasta 
Świebodzice 
(uchwala nr 
XXXIII/282/04) 

1. strefa B - ochrony 
konserwatorskiej; 

2. strefa ochrony zabudowy 
fabrycznej; 

3. strefa ochrony 
zabytkowej zieleni 
kształtowanej 
 

Dla terenów zabudowy zagrodowej obejmującej część byłej 
wsi położonej w strefie B ochrony konserwatorskiej ustala 
się: 
− zachowanie istniejącej zabudowy zagrodowej dla 

zobrazowania jej charakteru, 
− w obiektach zabytkowych należy zachować bryłę i 

wysokość budynków, wjazdy, kompozycję elewacji, 
stolarkę drzwiową i okienną, ogrodzenia oraz układ 
wnętrz, formę dachu i ich ceramiczne pokrycie; 

 
Dla terenu zabudowy pofabrycznej (produkcyjno - 
usługowej) położonej w strefie B ochrony konserwatorskiej, 
ustala się zachowanie: 
− przedstawionych na rysunku planu układów zabudowy 

fabrycznej, 
− obiektów ujętych w ewidencji zabytków nieruchomych 

oznaczonych na rysunku planu, 
− istniejące kompeksy przemysłowe podlegać winny 

rehabilitacji oraz modernizacji, 
− na terenach zabudowy produkcyjno - usługowej 

(oznaczonych na rysunku planu symbolem P/U) możliwa 
jest realizacja obiektów: produkcyjnych, usługowych, 
magazynowych, składowych oraz budynków 
pomocniczych, a także obiektów infrastruktury technicznej 
i towarzyszących w zakresie: komunikacji wewnętrznej, 
obiektów małej architektury, zieleni towarzyszącej, 
izolacyjnej oraz ogrodzeń. 

 
Dla terenów w strefie ochrony układów zieleni kształtowanej 
ustala się: 
− należy zachować teren zabytkowych założeń zieleni w 

granicach historycznych, 
− obowiązuje zakaz dzielenia tych terenów na działki 

użytkowe, należy zachować własność całości lub dążyć 
do scalania gruntów, 

− na obszarach chronionych założeń zielonych wprowadza 
się zakaz prowadzenia inwestycji bez uzgodnień z WKZ 
oraz Konserwatorem Przyrody, 

− należy zachować i utrzymać pierwotne funkcje 
(przeznaczenie) zabytkowych układów zieleni oraz ich 
części, 

− zachować przebieg, układ oraz kompozycję  zabytkowych 
parków, wlei i szpalerów drzew, aleje i szpalery należy 
konserwować odtwarzając i uzupełniając ubytki tymi 
samymi gatunkami drzew. 
 

Ustala się zachowanie starodrzewu towarzyszącego 
zabudowie, a także zwartych zadrzewień. 

4. Mpzp obszaru 
wielofunkcyjnego 
ograniczonego 
ulicami : Marszałka 
Józefa Piłsudskiego, 
Jeleniogórsk ą, 
Kamiennogórsk ą, 
Kasztanow ą, 
Wałbrzysk ą w 
Świebodzicach 

1. strefa B - ochrony 
konserwatorskiej; 
 

Dla obszaru obejmujących zabudowę mieszkaniową, 
usługową oraz produkcyjną zlokalizowaną w strefie B 
ochrony konserwatorskiej ustala się: 
− modernizację budynków z przywróceniem wartości 

początkowej i dostosowaniem do współczesnych 
wymogów cywilizacyjnych oraz zachowanie pierwotnego 
charakteru budynków a w szczególności: wysokości 
zabudowy, wystroju zewnętrznego (zachowanie 
charakteru istniejących elewacji, jej podziałów \ 
pionowych i stolarki) oraz formy i pokrycia dachu, 

− uporządkowanie zagospodarowania wnętrz blokowych. 
Istnieje możliwość realizacji zabudowy uzupełniającej 
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(uchwała Nr 
XXXIII/281/04) 
 

funkcjonalnie związanej z podstawowym przeznaczeniem 
terenu (garaże, budynki gospodarcze;elementy małej 
architektury) - ich realizacja uwarunkowana jest 
wykonaniem planu zagospodarowania terenu. Usługi 
mogą być realizowane jako wbudowane - 
nieprzekraczające 30% powierzchni całkowitej budynku, a 
także na wydzielonych działkach z zachowaniem 
warunków wynikających z rysunku planu, 

− przy realizacji zabudowy uzupełniającej muszą być 
uwzględnione następujące warunki: nawiązanie do 
charakteru sąsiadującej zabudowy w zakresie jej 
wysokości, charakteru elewacji, formy i pokrycia 
dachowego oraz istniejącej linii zabudowy. 

5. Mpzp obszaru 
obejmującego 
Dzielnic ę Ciernie 
(uchwała Nr 
XXVII153/2012) 

1. strefa A ścisłej ochrony 
konserwatorskiej dla 
kościoła parafialnego pw. 
św. Franciszka z Asyżu w 
obrębie muru kamiennego 
otaczającego kościół i 
cmentarz oraz dla pałacu 
Hochbergów. 

2. strefa W ochrony 
archeologicznej tożsama  
ze strefą A 

3. ochronę układów i typów 
zabudowy osiedli do 
zachowania 

4. ochronę układu 
ruralistycznego i strefę 
obserwacji 
archeologicznej w 
granicach historycznie 
ukształtowanej zabudowy 
wiejskiej 

Dla terenów w strefie A ścisłej ochrony konserwatorskiej 
ustala się:  
− obowiązuje bezwzględny priorytet wymagań i ustaleń 

konserwatorskich nad względami  wynikającymi z 
działalności inwestycyjnej, 

− należy zachować i konserwować zachowany zabytkowy 
układ przestrzenny oraz poszczególne elementy tego 
układu, 

− nowe inwestycje dopuszczalne wyłącznie jako 
uzupełnienie już istniejącej formy zainwestowania terenu, 
przy założeniu maksymalnego zachowania i utrwalenia 
historycznej relacji oraz pod warunkiem, iż nie kolidują 
one z historycznym charakterem założenia 

Dla ochrony układów i typów zabudowy ustala się: 

− należy zachować zasadnicze elementy historycznego 
rozplanowania, takie jak układ dróg, przebieg linii 
zabudowy, podział i sposób zagospodarowania działek 
oraz układów zielni kształtowanej, 

− nowa zabudowę należy dostosować do historycznej 
kompozycji przestrzennej oraz otoczenia w zakresie 
usytuowania skali, sposobu kształtowania bryły i elewacji 
oraz materiałów wykończeniowych i kolorystyki; w strefie 
tej należy prowadzić działalność inwestycyjną 
uwzględniając istniejące już związki przestrzenne i 
planistyczne 

 
Dla ochrony układu ruralistycznego i strefy obserwacji 
archeologicznej w granicach historycznie ukształtowanej 
zabudowy wiejskiej, ustala się: 
− ochronie podlegają zasadnicze elementy historycznego 

rozplanowania: układ zabudowy i dróg, podziały i sposób 
zagospodarowania działek, kształt zewnętrzny zabudowy, 
a także jej powiązania z zielenią i krajobrazem, 

− ochronie podlegają nawarstwienia o charakterze 
antropogenicznym, 

− nową zabudowę dostosować do historycznej kompozycji 
przestrzennej wsi w zakresie: skali, ryły i formy 
architektonicznej, w tym kształtu i wysokości dachu, 

− nawiązać formami współczesnymi i stosowanymi 
materiałami do lokalnej tradycji architektonicznej oraz 
ukształtować tak, by nie przyczyniła się do gruntownych 
zamian historycznie ukształtowanego krajobrazu wsi 
(stosować tradycyjny, historyczny rodzaj pokrycia 
dachowego, kolorystykę uwzględniającą walory 
estetyczne otoczenia jak i rozwiązania kolorystyczne 
występujące w zabudowie wsi, zakazuje się stosowania 
tworzyw sztucznych (np. siding) jako materiałów 
okładzinowych, blachodachówki i blachy trapezowej jako 
pokryć dachowych 

6. Mpzp obszaru 
obejmującego 
dzielnic ę Pełcznica w 
Świebodzicach  
(Uchwała Nr 
XXXIII/283/04) 
 

1. strefa B - ochrony 
konserwatorskiej; 

 

Dla strefy B ochrony konserwatorskiej ustala się: 

− należy zachować zasadnicze elementy historycznego 
rozplanowania, takie jak układ dróg, przebieg linii 
zabudowy, podział i sposób zagospodarowania działek 
oraz układów zielni kształtowanej, 

− w przypadku restauracji i modernizacji technicznej 
obiektów o wartościach kulturowych należy dostosować 
współczesną funkcje do wartości obiektów, 

− nową zabudowę dostosować do historycznej kompozycji 
przestrzennej oraz otoczenia w zakresie: usytuowania, 
skali, sposobu kształtowania bryły i elewacji oraz 
materiałów wykończeniowych i kolorystyki; 
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− w obiektach zabytkowych należy zachować: bryłę, formę 
dachu, wielkość i tradycyjne podziały otworów okiennych i 
drzwiowych, a także zachować pierwotny wystrój 
elewacji, 

− w przypadku nowej zabudowy dopuszczalne są dwie 
kondygnacje z użytkowym poddaszem, dachy o 
symetrycznych, stromych połaciach, połączonych 
wspólną kalenicą, pokrycie dachu - dachówką ceramiczną 

 
Dla obszaru w strefie ochrony układów zabudowy 
mieszkaniowej i w strefie OW obserwacji archeologicznej 
ustala się: 
− należy zachować historyczne ukształtowanie i 

zagospodarowanie zabytkowych założeń, 
− należy zachować pierwotne funkcje zabytkowych ukladów 

zieleni oraz ich części, 
− przy realizacji prac melioracyjnych w granicach strefy 

należy dążyć do odtworzenia dawnego systemu 
wodnego, 

 
 
 
3.4. Obiekty wpisane do rejestru zabytków, podlegające ścisłej ochronie 

konserwatorskiej. Według stanu na dzień 31.06.2016 r., do rejestru zabytków 
wpisane są w Świebodzicach następujące obiekty:  

 
L.p.  Obiekt  Adres  Nr decyzji  data 

1. kościół parafialny p.w.św.Mikołaja pl. Kościelny  A/1753/1200 14.12.1964 

2. 
 

kościół parafialny p.w. Piotra i Pawła ul. B. Prusa A/1828/1687 12.05.1966 

3. kościół parafialny p.w. św. 
Franciszka z Asyżu 

ul. Strzegomska A/5213/630 05.03.1960 

4. kościół p.w.św. Anny - ruina Mikulicza J. A/5211/631 05.03.1960 

5. mury obronne Piłudskiego, 
Krasickiego 

A/2578/629 05.03.1960 

6. ratusz  Rynek 1 1688 12.05.1966 

7. Pałac tzw. Hugo Schloss - Dom 
Pomocy Społecznej dla dzieci 

Mickiewicza 8 A/1377 16.10.2009 

8. Zespół  
założenie rezydencjonalne Książ w 
Wałbrzychu i Świebodzicach ( 
działki w obrębie miasta 
Świebodzice Obręb 003-
Śródmieście 3, AM-17,   nr 1085, 
1086, 1087, 1088, 1089, 1090; 
Obręb 0002 -Pełcznica 2, AM-19, 
działka 916 ) 

Wałbrzyska A/572/1-3 24.05.2006 

8a brama wjazdowa do parku w 
zespole zamku Książ 

Wałbrzyska 44-46 1231/Wł 16.06.1987 
 

8b. dom szwajcarski w zespole zamku 
Książ 

Wałbrzyska 44 1215/Wł 16.06.1987 
 

8c. dom szwajcarski w zespole zamku 
Książ 

Wałbrzyska 46 1214/Wł 16.06.1987 
 

     

11. mauzoleum rodziny von Kramsta Wałbrzyska A/1024 25.09.2007 

12. gospoda "Zum Fursten Blucher" Jeleniogórska 9 1243/Wł 19.12.1988 
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13. Budynek łaźni, ob.dom handlowy Al. Lipowe12 1289/Wł 19.10.1989 

14. d. słodownia, część podziemna, ob.. 
nieużytkowana 

Krasickiego 15 A/5212/1323/Wł 
 

07.03.1991 

 
 

3.5. W obszarze miasta do wyróżniającego się obiektu kultury współczesnej należy 
zaliczyć pomnik papieża Jana Pawła II, który jest usytuowany na placu Jana 
Pawła II w części staromiejskiej Świebodzic. Pomnik ten jest chroniony 
ustalenia mpzp obszaru staromiejskiego położonego w obrębie Śródmieścia 
miasta Świebodzice (uchwała Nr X/59/2015). 

 

II-5. WARUNKI I JAKO ŚĆ ŻYCIA MIESZKAŃCÓW, W TYM OCHRONY ICH 
ZDROWIA 

 
1. Gospodarka mieszkaniowa  

 
Ilość budynków mieszkalnych Świebodzicach z roku na rok sukcesywnie wzrasta i 
w latach 2010 - 2015 zwiększyła się o113 budynki mieszkalne. 
 

ZASOBY MIESZKANIOWE W MIE ŚCIE ŚWIEBODZICE - WSKAŹNIKI (dane BDL sierpień 2016) 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Liczba mieszkań 8777 8791 8823 8938 8984 
Mieszkania na 1000 mieszkańców 376,3 377,5 378,6 386,1 387,3 
Mieszkania na 1000 mieszkańców 
w Polsce 

349,6 352,6 356,1 359,9 363,4 

Mieszkania na 1000 mieszkańców 
w woj. dolnośląskim 

367,7 371,0 375,9 381,6 386,2 

Przeciętna powierzchnia użytkowa 
mieszkania na 1 osobę  

22,6 22,7 22,9 23,5 23,7 

Przeciętna powierzchnia użytkowa 
mieszkania na 1 osobę w Polsce 

25,3 25,6 25,9 26,3 26,7 

Przeciętna powierzchnia użytkowa 
mieszkania na 1 osobę w woj. 
dolnośląskim 

26,3 26,6 27,0 27,5 27,9 

Przeciętna liczba osób na 1 
mieszkanie 

2,66 2,65 2,64 2,59 2,58 

Przeciętna liczba osób na 1 
mieszkanie w Polsce 2,86 2,84 2,81 2,78 2,75 

Przeciętna liczba osób na 1 
mieszkanie w woj. dolnośląskim 

2,72 2,70 2,66 2,62 2,59 

Przeciętna liczba osób na 1 izbę 0,79 0,79 0,78 0,77 0,77 
 
Zasoby mieszkaniowe w mieście rosną rok do roku, ilość osób na 1 mieszkanie 
jest niższa niż średnie w kraju i porównywalne do średniej w województwie 
dolnośląskim. Natomiast przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 
osobę jest znacznie niższa od krajowej i wojewódzkiej. 
 

MIESZKANIA WYSPOSA ŻONE W INSTALACJE W % OGÓŁU MIESZKA Ń (dane BDL sierpień 2016) 

 2010 2011 2012 2013 2014 

w woj. dolnośląskim - wodociąg  99,4 99,4 99,4 99,4 99,4 
w Świebodzicach - wodociąg 99,1 99,1 99,1 99,1 99,1 
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w woj. dolnośląskim - łazienka 93,6 93,7 93,8 93,9 93,9 
w Świebodzicach - łazienka 88,9 88,9 88,9 89,1 89,1 
w woj. dolnośląskim - centralne 
ogrzewanie 

82,0 82,2 82,4 82,7 82,9 

w Świebodzicach - centralne 
ogrzewanie 

78,5 78,5 78,6 78,9 79,0 

 
Wyposażenie mieszkań w instalacje jest niższe niż w województwie dolnośląskim, 
procent mieszkań wyposażonych w poszczególne instalacje przedstawia tabela 
poniżej. 

  Mieszkania wyposa żone w instalacje 
techniczno-sanitarne   

  Mieszkania wyposa żone w instalacje - w % 
ogółu mieszka ń 

      wodociąg 8904 99,00% 

      ustęp spłukiwany 8183 91,1% 

      łazienka 8009 89,1% 

      centralne ogrzewanie 7097 79,0,% 

      gaz sieciowy 8312 92,5% 
(dane BDL sierpień 2016) 

2. Oświata  
 

W Świebodzicach w 2015 r. było 6 przedszkoli, z których 2 prowadzonych jest 
przez samorząd gminny. Ogólna liczba oddziałów w przedszkolach wynosi 28 i w 
2015 roku przebywało w nich 603 dzieci.  
Do przedszkoli publicznych i niepublicznych należą: 
• Publiczne Przedszkole nr 2 z oddziałami integracyjnymi, im. Jana Pawła II, ul. 

Księcia Bolka 17, 
• Publiczne Przedszkole nr 3 „Niezapominajka”, ul. Spokojna 2. 
• Niepubliczne Przedszkole Językowe „Chatka Puchatka”, ul. Królowej Elżbiety 1 
• Przedszkole Niepubliczne „Koniczynka I”, ul. Świdnicka 32-34, 
• Przedszkole Niepubliczne „Kraina Marzeń”, ul. Ciernie 133, 
• Przedszkole Niepubliczne „Koniczynka”, ul. Osiedle Sudeckie 12 
 
Od września 2015 r. funkcjonują w Świebodzicach 4 szkoły podstawowe, w tym 
jedna integracyjna, jedna z oddziałami integracyjnymi, wszystkie prowadzone 
przez samorząd gminny. W szkołach podstawowych są łącznie 60 oddziały, do 
których uczęszcza 1262 uczniów. Liczba uczniów szkół podstawowych 
sukcesywnie spada i w stosunku do 2010 zmniejszyła się o 200 dzieci, co stanowi 
15,6% uczniów. 
Są również 2 szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży specjalnej, prowadzone 
przez samorząd powiatowy, do których uczęszcza 39 uczniów. 
 

 
• Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im Władysława Broniewskiego, ul. 

Świdnicka 13 
• Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 im. Janusza Korczaka, ul. Ofiar 

Oświęcimskich 58, 
• Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w 

Zespole Szkół Podstawowo - Gimnazjalnych z oddziałami integracyjnymi, ul. 
Mieszka Starego 4, 
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• Publiczna Szkoła Integracyjna im. Henryka Sienkiewicza, w Zespole Szkół 
Integracyjnych, ul. Ciernie 30, 

• Szkoła Podstawowa nr 7 (specjalna), w Zespole Szkół Specjalnych ul. 
Sienkiewicza 30, 

• Szkoła Podstawowa nr 8 (specjalna) w Zespole Szkół Specjalnych, im. Siostry 
Marii Antoniny Kratochwil ul. Sienkiewicza 30 

 
W mieście funkcjonują 4 gimnazja, z których 3 są podporządkowane samorządowi 
gminnemu. W gimnazjach są 23 oddziały, do których uczęszcza 474 uczniów. 
Liczba uczniów w gimnazjach również spada i w stosunku do 2010 roku 
zmniejszyła się o 21,7%.  
Są również w Świebodzicach 2 gimnazja dla dzieci i młodzieży specjalnej, 
prowadzone przez samorząd powiatowy, do których uczęszcza 11 uczniów. 

 
• Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Sybiraków, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 28, 
• Publiczne Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Zespole Szkół 

Podstawowo - Gimnazjalnych z oddziałami integracyjnymi, ul. Mieszka 
Starego 4, 

• Publiczne Gimnazjum Integracyjne w Zespole Szkół Integracyjnych, ul. Ciernie 
30, 

• Gimnazjum Nr 3, w Zespole Szkół Specjalnych, ul. Sienkiewicza 30, 
• Gimnazjum Nr 4, w Zespole Szkół Specjalnych, im. Siostry Marii Antoniny 

Kratochwil, ul. Sienkiewicza 30, 
• Społeczne Gimnazjum Akademickie, ul M. Skłodowskiej Curie 9. 

 
Szkolnictwo ponadgimnazjalne w Świebodzice wygląda następująco: 
• w 2 zasadniczych szkołach zawodowych z 5 oddziałami uczy się 99 uczniów, 
• w 2 szkołach policealnych, w 4 oddziałach uczy się 57 osób, 
• w 1 technikum w 2 oddziałach uczy się 41 uczniów 
• w 2 liceach ogólnokształcących w 8 oddziałach uczy się 201 uczniów. 
 

W Świebodzicach funkcjonują 3 żłobki, w tym 2 gminne który dysponują 46 
miejscami. W ostatnich latach obserwuje się zwiększone zapotrzebowanie na tę 
formę opieki. Przy obecnym wzroście urodzeń można podejrzewać, że w 
najbliższych latach wystąpi znaczny deficyt miejsc w żłobkach w Świebodzice. 
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3. Ochrona zdrowia  

 
W Świebodzicach funkcjonuje jeden prywatny szpital Mikulicz (sieć EMC Szpitale), 
oferujący usługi medyczne w ramach NFZ. Posiada 7 oddziałów: chirurgii ogólnej, 
chorób wewnętrznych, ginekologiczno - położniczy, geriatryczny, neonatologii i 
hospicjum. W ramach szpitala działa zakład opiekuńczo - leczniczy, w którym 
udzielane są całodobowe świadczenia zdrowotne (pielęgnacja, rehabilitacja osób 
niewymagających hospitalizacji). 
 
W Świebodzicach istnieje 5 przychodni (w tym 1 podległa samorządowi 
gminnemu), które w 2015 roku udzieliły 122433 porad (z czego 56 568 podległe 
samorządowi gminnemu), 4 praktyki lekarskie. Istnieje również 11 aptek, w których 
zatrudnionych jest 17 mgr farmacji. Na 1 aptekę w mieście przypada 2096 osób. 

 
W Polsce w 2015 r. zmarło około 395 tysiące osób, o około 1,8 tysiąca więcej niż 
w 2014 r. W województwie dolnośląskim zmarło 31540 osób, o 1663 więcej niż w 
2014, a w mieście Świebodzice odnotowano 283 zgony, o 49 osób więcej niż w 
2014r. Współczynnik zgonów na 1000 mieszkańców kształtował się na poziomie: 
− w Polsce              - 10,27%, 
− w województwie dolnośląskim    - 10,86%, 
− w Świebodzicach          - 12,25%. 
W Polsce prawie 45,1% zgonów spowodowanych jest chorobami określanymi 
chorobami układu krążenia, 26,6% nowotworami złośliwymi oraz 5,4% chorobami 
układu oddechowego. W województwie dolnośląskim wskaźniki te są bardziej 
niekorzystne. 

 
Struktura zgonów według przyczyn – grup chorobowych w powiecie świdnickim i województwie 

dolnośląskim w latach 2010-2014 wyrażona w %* 
 STRUKTURA ZGONÓW (dane BDL sierpie ń 2016) 
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przyczyna zgonu  2010 2011 2012 2013 2014 

powiat wojewó-

dztwo 

powiat wojewó-

dztwo 

powiat wojewó

-dztwo 

powiat wojewó

dztwo 

powiat wojewód

ztwo 

nowotwory  25,2 25,2 25,5 26,2 28,5 26,5 25,9 25,6 27,2 27,5 

zaburzenia psychiczne 1,0 0,6 0,3 0,4 0,1 0,2 0,1 0,2 - 0,2 

choroby układu 
krążenia 

49,4 47,7 52,7 47,7 46,5 47,5 48,4 47,4 44,6 45,1 

choroby układu 
oddechowego 

3,7 3,7 3,1 3,8 3,9 3,9 3,8 5,4 5,6 5,8 

 

W stosunku do lat poprzednich zmniejsza się ilość zgonów spowodowanych  
chorobami układu krążenia, natomiast wzrasta umieralność z powodu chorób 
nowotworowych. 

 
4. Opieka społeczna  

 
4.1.Pomocą społeczną w mieście zajmuje się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

położony przy ul. Piłsudskiego 8. Działalność jego polega na realizacji pomocy 
dla potrzebujących w formie świadczeń pieniężnych, rozpoznawaniu pomocy 
prawnej w środowiskach zagrożonych patologią społeczną. Ośrodek wykonuje 
również zadania z zakresu świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego 
oraz zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, 
narkomanii i przemocy w rodzinie. 

 
4.2.Pomoc społeczną prowadzi również Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci 

prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Szkolnych de Notre Dame, położony 
przy ul. Mickiewicza 8.  Zapewnia niezbędne formy pomocy dla dzieci i 
młodzieży. Dom sprawuje opiekę nad 60 chłopcami niepełnosprawnymi 
intelektualnie, którzy funkcjonują w trzech grupach wychowawczych (grupa 
dzieci nie chodzących i słabo chodzących, grupa dzieci w wieku przedszkolnym 
i wczesnoszkolnym oraz grupa młodzieży). Każdy mieszkaniec posiada „osobę 
pierwszego kontaktu”, która koordynuje działaniami wynikającymi z 
indywidualnego planu opieki. 

 
4.3.Ważnym elementem pomocy społecznej jest Stowarzyszenie Charytatywno - 

Opiekuńcze im. Bł. Marii Teresy Gerhardinger przy Domu Pomocy Społecznej 
dla Dzieci. Stowarzyszenie wspiera Dom Pomocy Społecznej Dla Dzieci 
prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Szkolnych De Notre Dame w zakresie 
rehabilitacji leczniczo - społecznej. Umożliwia im dostęp do kultury i rekreacji. 
Dba również o integrację społeczną wychowanków oraz polepszenie warunków 
socjalno - bytowych domu 

 
5. Kultura  

 
5.1. Upowszechnianiem kultury w mieście Świebodzice zajmują się samorządowe 

instytucje kultury, tj.:  
•  Miejski Dom Kultury dysponujący zlokalizowany przy ul. Wolności 13: 
• Miejska Biblioteka Publiczna im Marii Dąbrowskiej zlokalizowana przy ul. 
Świdnickiej 15, z oddziałem dziecięcym z siedzibą przy ul. Wolności 23 
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5.2. W MDK w Świebodzicach działa 8 sekcji tematycznych: 
− sekcja wokalna  
− sekcja instrumentalna 
− sekcja teatralna 
− sekcja plastyczna 
− sekcja modelarska 
− sekcja taneczna 
− sekcja języka angielskiego 

 
5.3. W MDK w Świebodzicach dysponuje: 
− dużą salą reprezentacyjną, 
− małą salą bankietową, 
− salą kominkową dydaktyczno - wystawową, 
− salą językową dydaktyczną. 

 
5.4. Miejska Biblioteka Publiczna w Świebodzicach dysponuje bogatym 

księgozbiorem, prowadzi kartotekę regionalną. W bibliotece organizowane są  
liczne spotkania autorskie i spotkania klubowiczów Dyskusyjnego Klubu 
Książki, lekcje edukacji regionalnej, wykłady, przedstawienia teatralne i 
konkursy literackie, recytatorskie i imprezy biblioteczne, wystawy. 
Na jedną bibliotekę przypada aż 22 890 osób, co w porównaniu do powiatu 
świdnickiego (3 387 osób) i województwa dolnośląskiego (3 873 osób) jest 

�bardzo dużo. Jest to niekorzystna sytuacja dla mieszkańców Świebodzic. 
 

5.5.  Poniższa tabela obrazuje działalność kulturalną w zakresie organizowania 
imprez kulturalnych i ilości uczestników. 
 
 

DZIAŁALNO ŚĆ CENTRÓW DOMÓW, OŚRODKÓW KULTURY, KLUBÓW I ŚWIETLIC  
W ŚWIEBODZICACH  (dane BDL) 

 2011 2012 2013 2014 2015 

ilość imprez 54 39 60 64 40 
Ilość uczestników imprez 6730 5350 5620 6470 6350 

 
 

5.6. Najważniejsze imprezy, festyny i imprezy sportowo-kulturalne: 
 

• Giełda Staroci i Różności – każda pierwsza sobota miesiąca, 
• Świebodzickie Targi Przedsiębiorczości i Planowania Kariery Zawodowej – marzec, 
• Rock Fest – kwiecień, 
• Zlot Motocykli – kwiecień, 
• Święto Czekolady – maj, 
• Świebodzickie Targi Pracy – maj, 
• Polska Biega – maj, 
• Dni Świebodzic – czerwiec, 
• Odlotowy Piknik Lotniczy – sierpień, 
• Happening Rowerowy – wrzesień, 
• Święto Ziemniaka – październik, 
• Bieg Niepodległości – listopad, 
• Dyktando Miejskie – listopad, 
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• Jarmark Bożonarodzeniowy - grudzień. 
 

6. Sport, rekreacja i turystyka  
 

6.1. W Świebodzicach działa OSiR Świebodzice sp. z o. o. Zarządza on 
następującymi obiektami: 

• hala sportowo - widowiskowa przy ul. Mieszka Starego 6, 
• Wodne Centrum Rekreacji, 
• obiekt piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Sportowej, 
• obiekt sportowy przy ul. Rekreacyjnej, 
• boisko wielofunkcyjne przy ul. Wolności, 
• boisko ORLIK, 
• boisko na Os. Piastowskim, 
• boisko piłkarskie przy ul. Ciernie, 
• plac sportowy na Os. Sudeckim. 

 
6.2. Działalność sportowa prowadzona jest przez kluby sportowe: 
• MKS Victoria, 
• Klub Sportowy „Rekin”. 

 
MKS Victoria zajmuje się szkoleniem około 200 dzieci i młodzieży.  
Klub Sportowy „Rekin” zrzesza dzieci i młodzież oraz dorosłych chcących 
uprawiać pływanie sportowe. 
UKS Jedynka to klub działający przy Publicznym Gimnazjum nr 1, w ramach 
którego młodzież w wieku szkolnym trenuje kręglarstwo. 
UKS Ameoli Świebodzice zrzesza dzieci i młodzież trenującą łucznictwo. 
Stowarzyszenie Bona Fide jest organizacją pozarządową, której działalność 
statutowa przejawia się poprzez pobudzanie różnych form aktywności sportowej: 
kickboxing, kulturystyka, breakdance, brydż, kolarstwo. 
 

6.3. Ponadto w Świebodzicach funkcjonują obiekty sportowe zarządzane przez 
szkoły podstawowe i gimnazjalne. 

 
7. Baza noclegowa  
 
W Świebodzicach funkcjonuje: 
• 1 hotel - Hotel „Księżyc”, położony przy ul. Jeleniogórskiej 52 (droga Krajowa nr 

34), z 14 pokojami dla 28 osób, 
• 2 pensjonaty: Pensjonat Sportowy położony przy ul. Rekreacyjnej i Pensjonat 

Galery położony przy ul. Ciernie 161, 
• RD Majka (pokoje do wynajęcia), położony przy ul. H. Modrzejewskiej 12. 
 
Baza noclegowa w Świebodzice oceniana jest jako niewystarczająca. 
 
8. Baza gastronomiczna i rozrywkowa  
 
Według informacji dostępnych na stronach internetowych w 2015 r. w Świebodzice 
funkcjonują następujące lokale gastronomicze : 

• Restauracja „Istanbul”, 
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• Lokal gastronomiczny „Gardenia”, 
• Lokal gastronomiczny „Misz Masz Pizza&bar”, 
• Pizzeria „Green Day”, 
• „Pierogarnia u Ziny”, 
• Bar „U Przemka”, 
• Lokal gastronomiczny „Kolej na pierogi”, 
• Pizzeria „Benek”, 
• restauracja „Księżyc”, 
• restauracja „Korona Śląska”, 
• Pizzeria „Roma”, 
• Drink Bar „Galery 2000”, 
• Bar „Kufelek”, 
• Cukiernia „Kremówka”, 
• Pizzeria „Gregor”, 
• Bar Smakosz, 
• Bar Iza, 
• cukiernia „Frąckowiak”, 
• pizzeria „Sportowa”. 

 
Sytuacja w zakresie gastronomii jest niezadowalająca. Widoczny jest brak 
kawiarni oraz pubów i klubów młodzieżowych, nastawionych na obsługę ruchu 
turystycznego, gdzie turyści i mieszkańcy  mogliby spędzić wolny czas.  

 

II-6. ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA LUDNOŚCI I JEJ MIENIA 
 

Bezpieczeństwo publiczne w Świebodzicach zapewnia: Komenda Powiatowa 
Policji, Straż Miejska, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej. 

 Za jeden z najważniejszych czynników wpływających na stan bezpieczeństwa 
uznaje się również „bezpieczeństwo ekologiczne” - czyli ochronę ludzi i zasobów 
przyrody przed zagrożeniami związanymi z zanieczyszczaniem wody, powietrza, 
gleby, a także innych komponentów środowiska, w którym została naruszona 
równowaga.  

 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. 

 Cechami charakterystycznymi zdarzeń związanych z poważnymi awariami jest ich 
niepowtarzalność, losowość, wieloprzyczynowość i różnorodność bezpośrednich 
skutków. Mogą one powodować zagrożenie zdrowia i życia ludzi, degradację 
środowiska czy też poważne straty gospodarcze.  

 Najważniejszym w przeciwdziałaniu powstania tych zagrożeń jest prewencja, czyli 
ograniczenie do minimum prawdopodobieństwa wystąpienia katastrofy lub awarii. 
Ponieważ katastrof nie można uniknąć, ani im całkowicie zapobiec, istotne 
znaczenie ma przewidywanie ich skutków, opracowanie wcześniej właściwych 
planów ratowniczych, procedur postępowania, zapewnienie sił i środków, 
przygotowanie systemów powiadamiania i ewakuacji ludności.  
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 W ustawie prawo ochrony środowiska, w tytule IV „Poważne awarie ” zawarte są 
przepisy ogólne, instrumenty prawne służące przeciwdziałaniu poważnej awarii 
i poważnej awarii przemysłowej, obowiązki prowadzącego zakład stwarzający 
zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej oraz obowiązki organów 
administracji związane z awariami. 

 Zgodnie z ustawą prawo ochrony środowiska:  
• poważna awaria - to zdarzenie, w szczególności emisja, pożar lub eksplozja 

powstała w trakcie procesu przemysłowego, magazynowania lub transportu, w 
których występuje jedna lub więcej niebezpiecznych substancji, prowadzące do 
natychmiastowego powstania zagrożenia życia lub zdrowia ludzi lub środowiska 
lub powstania takiego zagrożenia z opóźnieniem. 

• poważna awaria przemysłowa - to poważna awaria w zakładzie.  
 
Według rejestru prowadzonego przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony 
Środowiska we Wrocławiu oraz Państwową Straż Pożarną, na terenie 
Świebodzice 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. 

 
II-7. POTRZEBY I MOŻLIWOŚCI ROZWOJU MIASTA 

Potrzeby rozwojowe miasta zmieniają się pod wpływem przemian politycznych, 
społecznych i gospodarczych. Główne cele polityki zmierzają do poprawy 
standardów zamieszkiwania, zmniejszenia bezrobocia poprzez aktywizację 
gospodarczą miasta i przyciągniecie inwestorów strategicznych. Strategia rozwoju 
miasta pod nazwą „Strategia rozwoju społeczno - gospodarczego miasta 
Świebodzice na lata 2012-2020” identyfikuje główne problemy rozwojowe miasta, 
a przede wszystkim formułuje cele strategiczne miasta, wskazuje siedem 
obszarów rozwojowych miasta oraz prezentuje Wieloletni Plan Inwestycyjny na 
lata 2011 - 2020.  
Rynek pracy w Świebodzicach związany jest przede wszystkim z przemysłem i 
działalnością handlowo - usługową. Rolnictwo na terenie gminy odgrywa 
nieznaczna rolę. 
Do głównych pracodawców w mieście zalicza się: 
• Śnieżka Invest Sp. z o.o., 
• PWPO-T Promont Sp. z o.o., 
• Moneva Sp. z o.o., 
• Defalin Group S.A., 
• Kelvion 
• Masterform Sp. z o.o, 
• Termet S.A., 
• Tester Sp. z o.o, 
• Grajewscy S.J. 
• Schneider Electric 
• Segepo-Refa 
• Enwar 
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• Metal-Plast 
• Cast. 

 
1. Analizy środowiskowe i społeczne  
 

Analizy przedstawiają mocne i słabe strony rozwoju miasta, jak również jego 
szanse, cele i zagrożenia. Zostały sporządzone w oparciu o wykonaną 
inwentaryzację miasta - rys. U.1, statystyki Banku Danych Lokalnych 
zamieszczone w rozdziale II-5 tekstu Studium i opracowanie pn. „Strategia 
rozwoju społeczno - gospodarczego miasta Świebodzice na lata 2012-2020”.  
 

 
SFERA INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ 

 
MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

1) położenie miasta na skrzyżowaniu dróg krajowych 
i wojewódzkich 

2) wielofunkcyjność struktury przestrzennej, 
3) sąsiedztwo miasta Wałbrzycha, 
4) trasa kolejowa relacji Wrocław - Wałbrzych, 
5) wyposażenie w sieci infrastruktury technicznej: 

wodociągową, kanalizacyjna, gazową, elektro-
energetyczną, ciepłowniczą, 

6) istniejąca oczyszczalnia ścieków, 
7) pewne źródło zaopatrzenia w wodę, 
8) istniejące lądowisko, 

1) problemy komunikacyjne związane z płynnością i 
bezpieczeństwem ruchu drogowego, 

2) brak przestrzennych możliwości poszerzenia dróg 
krajowych i wojewódzkich w centrum miasta, 

3) niedostateczna integracja komunikacyjna miasta, 
4) brak mieszkań, 
5) niezadawalający stan techniczny infrastruktury 

technicznej 

SZANSE ZAGROZENIA 
1) rozwój Podstrefy Świebodzice Wałbrzyskiej 

Specjalnej Strefy Ekonomicznej, 
2) rozbudowa lotniska, 
3) zwiększenie atrakcyjności i funkcjonalności 

posiadanych zasobów miasta, 
4) poprawa estetyki miasta, 
5) przygotowanie nowych terenów pod budownictwo 

mieszkaniowe 

1) odpływ inwestorów, 
 

 
SFERA TURYSTYKI I REKREACJI 

 
MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

1) atrakcyjne tereny sprzyjające uprawianiu turystyki 
aktywnej, 

2) znacząca ilość ciekawych obiektów zabytkowych, 
3) bliskie sąsiedztwo Zamku Książ, 
4) malownicze szlaki rowerowe, 
5) szeroka baza rekreacyjno sportowa 
6) liczne imprezy kulturalne, 
7) rewitalizacja murów obronnych, 

1) niedostateczne wykorzystanie wartości 
krajobrazowych, 

2) zabudowa produkcyjno - magazynowa w 
Pełcznicy 2, 

3) niewielka baza agroturystyczna, 
4) słabe zagospodarowanie istniejących szlaków 

turystycznych, 
5) brak centrum wolnego czasu 

SZANSE - CEL ZAGROZENIA 
1) aktywny wypoczynek  jako model cywilizacyjny, 
2) wyeksponowanie atrakcji turystycznych i 

rekreacyjnych, 
3) wykorzystanie i ochrona zabytków do 

kształtowania przestrzeni publicznej, 
4) kształtowanie i ochrona wartości krajobrazowych, 
5) budowa nowych ścieżek rowerowych 

odpływ turystów do pobliskich miast, 
 

 
SFERA EDUKACJI, KULTURY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 

 
MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

1) dobrze rozwinięta baza oświatowa, 
2) prężnie działający MDK, 
3) liczne imprezy kulturalne, 

1) mała dostępność do obiektów edukacyjnych i 
kulturalnych dla osób niepełnosprawnych, 

2) niekorzystna struktura wykształcenia, 
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4) silne poczucie tożsamości lokalnej i regionalnej 
5) funkcjonowanie pomocy społecznej w MOPS, 
6) duża ilość organizacji pozarządowych 

wspierających pomoc społeczną, 
7) monitoring niekorzystnych zjawisk i problemów 

społecznych 

3) nieliczna oferta pracy dla osób z wyższym 
wykształceniem, 

4) wysokie długotrwałe bezrobocie, również wśród 
ludzi młodych, 

5) brak obiektów pobytowych i opiekuńczych dla 
osób starszych, niepełnosprawnych 

SZANSE - CEL ZAGROZENIA 
1) rozwój współpracy lokalnej między podmiotami 

związanymi z rynkiem pracy a szkolnictwem 
ponadgimnazjalnym, w tym zawodowym, 

2) edukacja młodzieży w kierunku zawodów 
deficytowych na rynku pracy, 

3) integracja społeczna i zawodowa osób 
niepełnosprawnych, 

4) wyeksponowanie atrakcji turystycznych i 
rekreacyjnych, 

5) zwiększenie dostępności do przedszkoli i żłobków 

1) migracja młodzieży, 
2) postępujące zubożenie społeczeństwa, 

 
 

 
SFERA OCHRONY ZDROWIA 

 
MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

1) funkcjonowania publicznego zakładu opieki 
zdrowotnej, prywatnego szpitala oraz NZOZ-ów, 

2) dostępność do kilkunastu rodzajów 
specjalistycznych usług medycznych, 

3) działalność poradni osób uzależnionych, 
4) szeroka sieć całodobowych aptek 

1) niedostateczna jakość świadczonych usług 
zdrowotnych, 

2) niedostateczna wiedza mieszkańców na temat 
zapobiegania i profilaktyki chorób 
 
 

SZANSE - CEL ZAGROZENIA 
1) poprawa jakości i dostępności specjalistycznych 

usług medycznych, 
2) szeroki dostęp do programów profilaktyki i 

promocji zdrowia 

1) rosnąca zapadalność na choroby cywilizacyjne, 
2) zbyt późne wykrywanie chorób 

 
 

 
SFERA OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWO 

 
MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

1) dostęp do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, 
2) system selektywnej zbiórki i utylizacji odpadów, 
3) dobre warunki przyrodnicze do produkcji rolniczej 

1) brak odpowiedniej infrastruktury 
przeciwpowodziowe. dla rzeki Pełcznicy, 

2) brak zbiorników retencyjnych, 
3) zanieczyszczenie wód powierzchniowych, 
4) zanieczyszczenie atmosfery, 

SZANSE - CEL ZAGROZENIA 
1) ochrona środowiska naturalnego, 
2) rozwój nowoczesnych gospodarstw rolnych, 
3) rozwój agroturystyki, 
4) rozwój przetwórstwa rolno - spożywczego, 
5) zabezpieczenie rzeki Pełcznicy i potoków 

stwarzających zagrożenie powodziowe 

1) rozproszona urbanizacja miasta,  
2) wzrastający ruch pojazdów kołowych, 

 

 
2. Podstawowe potrzeby miasta w trzech sferach życia  

 
2.1. Sfera społeczno - środowiskowa: 
• aktywizacja bezrobotnych i reintegracja osób zagrożonych wykluczeniem 

społecznym,  
• zapewnienie miejsc pracy dla absolwentów – przyciągnięcie nowych inwestycji 

usługowych i przemysłowych, głównie związanych z nowymi technologiami, 
• rozwijanie nowych form pomocy społecznej,  
• zwiększenie dostępności żłobków i przedszkoli, 
• poprawa bezpieczeństwa publicznego, 
• poprawa warunków zamieszkiwania,  
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• zapewnienie wysokiego poziomu szkolnictwa i modernizacja systemu oświaty 
oraz stworzenie warunków dla nauki interaktywnej, 

• rozwój oferty kulturalnej, 
• zatrzymanie emigracji zarobkowej zwłaszcza wśród ludzi młodych, 
• poprawa warunków zdrowotnych mieszkańców poprzez wzrost jakości usług 

zdrowotnych i zwiększenie dostępności, 
• zapewnienie rehabilitacji dla osób starszych i niepełnosprawnych, oraz 

zapewnienie im warunków aktywnego spędzania czasu. 
 
2.2. Sfera gospodarczo-ekonomiczna: 

• wspieranie przedsiębiorczości mieszkańców, 
• rozwój miejskich stref aktywności gospodarczej, 
• wspieranie działań na rzecz wzrostu zatrudnienia, 
• wspieranie inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej, 
• usprawnienie ruchu na węzłowych skrzyżowaniach poprzez budowę rond i 

sygnalizacji, 
• zapewnienie dostawy mediów poprzez rozbudowę urządzeń i sieci 

infrastruktury technicznej, 
• rozwiązanie spraw utylizacji i składowania odpadów komunalnych, wdrażanie 

systemu segregacji śmieci. 
 
2.3. Sfera turystyczno - rekreacyjna: 

• rozwój i poprawa jakości bazy rekreacyjnej, 
• wykorzystanie i ochrona zabytków miasta do kształtowania przestrzeni 

publicznej, 
• kształtowanie i ochrona wartości krajobrazowych, 
• remont i modernizacja infrastruktury sportowej i rekreacyjnej, 
• budowa nowych ścieżek rowerowych 
• rewitalizacja zespołu staromiejskiego, 

 
3. Możliwo ści rozwoju miasta  

 
• dynamicznie rozwijająca się Podstrefa Świebodzice WSSE „Invest – Park”, 
• stabilna liczba osób w wieku produkcyjnym, 
• tradycje kupieckie i przemysłowe, 
• położenie przy głównych szlakach drogowych i kolejowych, stwarza możliwości 

na prowadzenie różnorodnych form działalności gospodarczej i turystycznej, 
• zabytkowy charakter miasta z licznymi cennymi obiektami ujętymi w rejestrze 

zabytków, stwarza szansę na przyciągnięcie wielu zwiedzających i rozwój 
turystyki, 

• bezpośrednie sąsiedztwo z rezerwatem przyrody „Przełomy pod Książem” i 
Książańskim Parkiem Krajobrazowym, 

• bliskie sąsiedztwo Zamku Książ, 
• brak istotnych ograniczeń przestrzennych w rozbudowie infrastruktury 

technicznej, 
• korzystna struktura zwartych zasobów gruntów komunalnych. 
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4. Analizy ekonomiczne  

 
Analizy ekonomiczne prezentują możliwości finansowe gminy realizacji 
różnorodnych kierunków rozwoju miasta. Zostały sporządzone w oparciu o 
statystyki Banku Danych Lokalnych, „Strategia rozwoju społeczno - 
gospodarczego miasta Świebodzice na lata 2012-2020”, "Wieloletnią Prognozę 
Finansowa Gminy Świebodzice na lata 2016 - 2023.  

 
4.1. Analizy ekonomiczne statystyczne w oparciu o Bank Danych Lokalnych. 

 
Dochody własne budżetu miasta Świebodzice: 

Dochody własne  (dane BDL sierpień 2016) 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Razem dochody 
własne (zł) 

37 797 976,02 41 047 851,71 50 802 845,07 44 966 044,25 46 625 622,31 46 791 344,36 

Dochody podatkowe z 
podatku rolnego (zł) 186843,41 198597,4 359 612,38 390298,14 363074,95 326 503,88 

Dochody podatkowe z 
podatku leśnego (zł) 4 849 5 263 6 575 6 479,8 5 939 6 673 

Dochody podatkowe z 
podatku od 
nieruchomości (zł) 

9 879 334,76 9 469 992,48 12 489 748,3 13 788 194,35 14 490 397,25 14 472 739,35 

Dochody podatkowe z 
podatku od środków 
transportowych (zł) 

195 037,26 207 715,04 240 284,72 261 586,18 253 037,4 251 252,6 

Dochody z majątku(zł) 6 129 374,23 9 013 215,90 14 485 804,07 5 584 216,70 6 219 219,61 6 754 920,63 
Wpływy  z usług (zł) 3 400 887,66 4 118 820,53 3 661 279,52 3 064 466,4 665 766,37 645 038,39 

 
Dochody własne gminy miejskiej Świebodzice, rosną stopniowo, rok do roku. 
Największe wpływy do budżetu pochodzą z podatku od nieruchomości. Znacznie 
zmniejszyły się wpływy z usług, w stosunku do 2010 r, prawie pięciokrotnie. 

 
Udział wydatków na drogi publiczne w wydatkach ogółem: 

Udział wydatków w %  (dane BDL sierpień 2016) 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Świebodzice 
 

5,0 3,05 5,6 7,8 7,1 5,8 

 
Wydatki z budżetu / 1 mieszkańca : 

Dochody własne  (dane BDL sierpień 2016) 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Ogółem wydatki 
razem w m. 
Świebodzice (zł) 

2 698,85 2661,87 2676,94 2880,75 3059,97 3245,11 

Ogółem wydatki 
razem w pow. 
świdnickim (zł) 

2 794,69 2859,99 2767,52 2910,60 3173,12 3205,66 

Wydatki na oświatę i 
edukację w m. 
Świebodzice (zł) 

757,99 896,40 810,48 798,50 843,26 880,73 

Wydatki na oświatę i 
edukację w pow. 
świdnickim (zł) 

767,49 836,37 877,15 898,42 925,74 998,43 

Wydatki na kulturę i 64,24 40,59 75,52 51,80 70,65 52,75 
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ochronę dziedzictwa 
narodowego w m. 
Świebodzice (zł) 
Wydatki na kulturę i 
ochronę dziedzictwa 
narodowego w pow. 
świdnickim (zł) 

137,37 125,60 111,90 107,88 129,76 135,57 

Wydatki z budżetu na 1 mieszkańca rosną rok do roku, są nieznaczenie mniejsze 
niż w powiecie świdnickim. Największy udział mają wydatki na oświatę i edukację, 
stanowią około 27% wydatków ogółem. 
 
Wydatki ogółem miasta Świebodzice wg działów Klasyfikacji Budżetowej : 

Dochody własne  (dane BDL sierpień 2016) 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Dział -Rolnictwo 
 i łowiectwo 72 711,75 137 161,31 127 464,26 178 701,65 195 469,94 148 806,97 

Dział-  Transport  
i łączność 3 455 700,98 2 190 676,55 3 949 997,47 5 765 320,39 5 765 320,39 9 568 239,53 

Dział - Gospodarka 
mieszkaniowa 8 039 184,45 9 198 628,64 8 468 748,87 7 008 848,92 6 816 323,11 6 389 666,9 

Dział - Działalność 
usługowa 315 803,51 267 039,84 230 401,75 274 229,08 304 773,02 292 112,77 

Dział - Administracja 
publiczna 7 126 455,25 5 693 160,74 5 978 784,55 6 058 572,72 7 064 840,67 7 257 935,68 

Dział - Urzędy 
naczelnych organów 
władzy państwowej, 
kontroli i ochrony 
prawa oraz 
sądownictwa 

108011,0 41903,00 4026,00 4018,83 176257,97 214412,44 

Dział - 
Bezpieczeństwo 
publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa 

371529,78 396000,90 482539,164 479160,91 454968,09 474963,48 

Dział - Obsługa długu 
publicznego 610862,28 942515,81 1096110,23 667435,13 510782,08 479747,38 

Dział - Oświata i 
Wychowanie 17667985,79 20883348,24 18883277,05 18561938,91 19542537,83 20436603,52 

Dział - Ochrona 
zdrowia 1422755,80 2766921,43 476412,66 521879,58 511854,37 899414,03 

Dział - Pomoc 
społeczna 8219072,16 8414927,08 8984472,44 9594012,22 9809145,31 10049358,55 

Dział - Edukacyjna 
opieka 
wychowawcza 

494708,95 571546,66 628815,52 779433,25 775263,97 857415,83 

Dział - Gospodarka 
komunalna i ochrona 
środowiska 

5425974,17 4267601,60 5400174,38 7500965.,62 12482179,24 12802771,39 

Dział - Kultura i 
ochrona dziedzictwa 
narodowego 

1497474,65 945700,00 1759587,15 1204194,72 1637248,14 1218706,45 

Dział - Kultura 
fizyczna  - 5246754,67 5898891,76 8367571,26 4709414,31 3126870,90 

 
Według działów Klasyfikacji Budżetowej największe wydatki miasto gmina ponosi 
na: oświatę i wychowanie, pomoc społeczną, kulturę i ochronę dziedzictwa 
narodowego. Rosną wydatki  znacząco na: transport i łączność, urzędy 
naczelnych organów władzy państwowej, oświatę i wychowanie, poc społeczną, 
gospodarkę komunalną i ochronę środowiska. 
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Maleją wydatki dotyczące obsługi długu publicznego, gospodarkę mieszkaniową, 
kulturę fizyczną. 

 
4.2.  Analizy ekonomiczne w oparciu o „Strategia rozwoju społeczno - 

 gospodarczego miasta Świebodzice na lata 2012-2020”: 
 

Elementem Strategii jest Wieloletni Plan Inwestycyjny (WPI), który pomaga w 
zarządzaniu projektami inwestycyjnymi. Ma za zadanie przyczynić się do rozwoju 
gospodarczego miasta i wdrażania strategii lokalnego rozwoju. 
 
Do najważniejszych przedsięwzięć wykonanych w latach 2012 r. - 2016 r. należą: 

•  rekonstrukcja zabytkowych murów obronnych wraz z zagospodarowaniem 
terenu przy ul. Piłsudskiego. Poprawa zdegradowanych obszarów miejskich, 

•  rewitalizacja obszaru ulic Młynarska - Piaskowa - rewitalizacja 
zdegradowanych obszarów miejskich, odnowienie ciągów komunikacyjnych 
miasta, 

•  budowa dróg i chodników wraz z uzbrojeniem na terenach aktywizacji 
gospodarczej przy ul. Strzegomskiej - Przemysłowej - wybudowanie 
infrastruktury drogowej na przyszłych terenach aktywizacji zawodowej, 

  
Źródłem finansowania rekonstrukcji murów obronnych i rewitalizacji obszaru ulic 
Młynarska - Piaskowa, były środki z budżetu miasta (35,23%) i Unii Europejskiej 
(64,77%).  
W całości wydatków na w/w inwestycje miasto pokryło 89,15% kosztów, a UE 
10,85%. 
WPI zakłada stabilizację dochodów miasta do 2020 r. na poziomie 
porównywalnym z rokiem 2015 - ~70.500.000,00 zł. 
WPI zakłada również stabilizację wydatków do 2020 r. na poziomie roku 2015 - 
56.000.000,00 zł. 
Z WPI wynika, że na lata 2016 - 2020 gmina miejska Świebodzice przewiduje 
wydatki majątkowe wielkości 11 mln zł rocznie. 

 
4.3.  Analizy ekonomiczne w oparciu o „Wieloletnią Prognozę Finansowa (WPF)  

gminy Świebodzice na lata 2016-2023”, przyjętą przez Radę Miejską w 
Świebodzicach uchwałą Nr XV/95/2015 w dniu 21 grudnia 2015 r. 

 
Z powyższego opracowania wynika, że w latach 2016 - 2019 będą rosnąć 
stopniowo dochody rok do roku, z poziomu: 69.248.672,00 zł do 72.100.000,00 zl. 
Natomiast w latach 2020 - 2022 dochody będą spadać z poziomu 71.400.000,00 
zł do 70.200.000,00 zł. Spowodowane to będzie zmniejszeniem się dochodów ze 
sprzedaży majątku i dochodów majątkowych. 
 
Wydatki będą rosnąć w latach 2016 - 2022, z poziomu 69.548.072,00 zł do 
70.200.000,00 zł. 
Nadwyżka budżetowa będzie w latach 2017 - 2021 i będzie przeznaczona na 
spłatę kredytów, pożyczek. 

 
W wykazie przedsięwzięć do WPF najważniejsze to: 
•  zagospodarowanie terenu przy ul. Plac Dworcowy w Świebodzicach na 

centrum przesiadkowe miasta w ramach zrównoważonej mobilności wraz z 
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ograniczeniem emisji. Poprawa infrastruktury drogowej wraz z ochroną 
środowiska, 

•  budowa dróg i chodników wraz z uzbrojeniem na terenach aktywizacji 
gospodarczej przy ul. Strzegomskiej - Przemysłowej - wybudowanie 
infrastruktury drogowej na przyszłych terenach aktywizacji zawodowej, 

•  budowa lotniska sportowo - dyspozycyjnego w Świebodzicach - Poprawa 
infrastruktury drogowej, 

•  rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Starym Jaworowie, 
•  opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2015 - 2025, 
•  uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej, 
•  uzbrojenie terenów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe w 

Świebodzicach. 
 

5. Prognozy demograficzne, w tym uwzgl ędniaj ące, tam gdzie to 
uzasadnione, migracje w ramach miejskich obszarów f unkcjonalnych 
ośrodka wojewódzkiego  
 

5.1. Demografia 
Zaludnienie miasta Świebodzice według stanu na grudzień 2015 r. liczyło 23053 
mieszkańców, z czego 10971 to mężczyźni a 12082 to kobiety (patrz. rozdz. I-2). 
W porównaniu do poprzedniego roku liczba ludności Świebodzicach zmniejszyła 
się o 144 osób, co stanowi 0,62% ludności. 
 
Przyrost naturalnym saldo migracji (dane BDL, sierpień 2016) 

Lata  Przyrost 
naturalny  

Saldo migracji  Ludno ść na 
1 km 2 

Ludno ść w wieku 
przedprodukcyjnym  

na 1000 ludności 

2010 -1,7 2,3 766 - 

2011 0,2 -1,7 765 - 

2012 -4,0 2,7 766 3905 

2013 -2,5 -0,6 761 3838 

2014 -1,9 2,4 762 3824 

2015 -4,8  758 3740 

 

Świebodzice jest miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 23 102, z czego 
52,5% stanowią kobiety, a 47,5% mężczyźni. W latach 2002-2015 liczba 
mieszkańców zmalała o 1,7%. Średni wiek mieszkańców wynosi 41,4 lat i jest 
porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa dolnośląskiego 
oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski. 

Miasto ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -45. Odpowiada to przyrostowi 
naturalnemu -1,9 na 1000 mieszkańców Świebodzic. W 2014 roku urodziło się 189 
dzieci, w tym 46,0% dziewczynek i 54,0% chłopców. Współczynnik dynamiki 
demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 
0,80 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy 
od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju. 
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W 2014 roku zarejestrowano 256 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 163 
wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla 
Świebodzic 93. W tym samym roku 14 osób zameldowało się z zagranicy oraz 
zarejestrowano 52 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych 
wynoszące - 38. 

62,6% mieszkańców Świebodzic jest w wieku produkcyjnym, 16,5% w wieku 
przedprodukcyjnym, a 20,9% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym. 
 
Struktura wiekowa ludności (dane BDL sierpień 2016) 

LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI i WIEKU  

w wieku: 
31.XII.2013 r. 31.XII.2014 r. 31.12.2015 

ogółem mężczyźni kobiety ogółe
m mężczyźni kobiety ogółe

m 
mężczyź

ni kobiety 

0-4 1118 581 547 1067 562 505 1020 541 479 
5-9 1096 575 521 1171 594 577 1154 589 565 

10-14 960 494 466 966 513 453 985 522 463 
15-19 1146 600 546 1118 586 532 1036 536 500 
20-24 1356 703 653 1309 666 643 1299 672 627 
25-29 1742 902 840 1628 833 795 1519 773 746 
30-34 1969 993 976 1976 985 991 1970 1010 960 
35-39 1834 937 897 1912 980 932 1917 977 940 
40-44 1521 750 771 1571 773 798 1648 822 826 
45-49 1314 624 690 1290 637 653 1296 653 643 
50-54 1611 784 827 1543 754 789 1489 705 784 
55-59 1988 922 1066 1940 902 1038 1805 866 939 
60-64 1895 844 1051 1920 853 1067 1987 888 1099 
65-69 1140 506 634 1317 580 737 1477 626 851 

70 lat i więcej 2452 792 1660 2469 810 1659 2451 791 1660 
Wiek przedprodukcyjny 

 3838 1999 1839 3824 1980 1844 3740 1945 1795 

Wiek produkcyjny 14.671 7710 6961 14.520 7658 6862 14286 7609 6677 
w tym mobilny 8914 4536 4378 8894 4512 4382 8808 4497 4311 

Wiek poprodukcyjny 4643 1298 3345 4853 1390 3463 5027 1417 3610 
Udział ludności w wieku 

przedprodukcyjnym  
W % ludności ogółem 

16,6   16,5   16,2   

Udział ludności w wieku 
poprodukcyjnym  

W % ludności ogółem 
20,1   20,9   21,8   

 

Analizując powyższe dane wynika, że Świebodzice jest społeczeństwem 
starzejącym się. W ostatnich latach widać systematyczny wzrost osób w wieku 
poprodukcyjnym natomiast spadek osób w wieku przedprodukcyjnym. W 
strukturze osób w Świebodzicach, w stosunku do 2013 roku liczba osób w wieku 
przedprodukcyjnym zmniejszyła się o 98 osób, o 0,2 pkt procentowego. Natomiast 
liczba osób w wieku poprodukcyjnym natomiast zwiększyła się o 384 osób, o 0,7 
pkt procentowego. 

 
WSKAŹNIK OBCIĄŻENIA DEMOGRAFICZNEGO  (dane BDL sierpień 2016) 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Ludność w wieku 
nieprodukcyjnym na 
100 osób w wieku 
produkcyjnym 

53,3 54,5 56,0 57,8 59,8 61,4 
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Ludność w wieku 
poprodukcyjnym na 
100 osób w wieku 
przedprodukcyjnym 

104,7 110,7 114,4 121,0 126,9 134,4 

Ludność w wieku 
poprodukcyjnym na 
100 osób w wieku 
produkcyjnym 

27,2 28,7 29,9 31,6 33,4 35,2 

 
Z powyższych danych wynika, że liczba osób nieprodukcyjnych i poprodukcyjnych 
w stosunku do osób produkcyjnych wzrasta z każdym rokiem. Wzrasta również 
liczba osób w wieku poprodukcyjnym do osób w wieku przedprodukcyjnym.  

 
 

BEZROBOCIE REJESTROWANE  (dane BDL sierpień 2016) 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Powiat świdnicki 7907 7510 8942 8138 6499 5740 

Miasto Świebodzice 1365 1206 1363 1238 1069 1045 
Stopa bezrobocia 
rejestrowanego w 
powiecie świdnickim 
w stosunku do kraju 
(Polska 100%) 

111,3% 103,2% 114,2% 103,0% 98,2% 101,0% 

 
Liczba bezrobotnych spada zarówno w powiecie jak i w mieście Świebodzice. 
Stopa bezrobocia w porównaniu ze średnią krajową jest nieznacznie wyższa, lecz 
również sukcesywnie spada, a w roku 2014 była nawet niższa. 

 
MIGRACJE WEWNETRZNE I ZAGRANICZNE  (dane BDL sierpień 2016) 

 2014 2014 2014 2014 2014 2015 

Zameldowania 
ogółem 

266 216 296 248 270 - 

Zameldowania z 
miast 

181 141 208 176 200 128 

Zameldowania ze 
wsi  

52 54 65 60 56 67 

Zameldowania z 
zagranicy 

33 21 23 12 14 - 

Wymeldowania 
ogółem 

213 256 233 263 215 - 

Wymeldowania do 
miast 

118 143 121 143 106 126 

Wymeldowania na 
wieś 

71 77 80 77 57 75 

Wymeldowania za 
granicę 24 36 32 43 52 - 

Saldo migracji 53 -40 63 -15 55 - 
Saldo migracji na 
1000 osób  

2,3 -1,7 2,7 -0,6 2,4 - 

Saldo migracji 
zagranicznych na 
1000 osób 

0,39 -0,64 -0,39 -1,33 -1,64 - 
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Saldo migracji w latach 2010 - 2014 było zmienne - raz na plusie, raz na minusie.  
W roku 2014 było „in plus” i wynosiło 55 osób. 

 
 

5.2. Prognoza demograficzna 
Prognozę demograficzną wykonaną przez Główny Urząd Statystyczny dla powiatu 
świdnickiego na lata 2014 - 2050, prezentujemy poniżej. 

 
 

PROGNOZA LUDNOŚĆ DLA POWIATU ŚWIDNICKIEGO WG WIEKU  (dane BDL, sierpień 2016) 
 
 

w wieku 2016 2020 2030 2040 2050 

 ogółem w 
miastach ogółem w 

miastach ogółem w 
miastach ogółem w 

miastach ogółem w 
miastach 

ogółem 159352 109352 156965 106688 149575 99061 139746 90095 129172 80933 
0-2 3978 2630  3798 2486 3176 2043 2931 1855 1648 1640 
0-14 21791 14243 21344 13852 17684 11240 15405 9614 14227 8689 
15-64 110511 74741 103668 69075 93704 60480 84591 52931 69604 42067 
65+ 27050 20375 31953 23761 38188 27341 39750 27550 45341 30177 
75+ 11275 8447 10859 8302 18895 14151 22348 15953 23066 15883 
80+ 6762 4961 7037 5335 9367 7228 15054 10926 14667 10267 
85+ 3087 2181 34552 2540 3502 2726 7818 5852 8951 6328 
Przedproduk-
cyjny 

26131 16997 25506 16496 21686 13743 18645 11720 17214 10466 

Wiek 
produkcyjny 

101688 68686 97846 65164 90895 58772 84208 53604 71250 43225 

mobilny 61314 41076 57206 37746 45399 28868 37002 23237 33769 20351 
niemobilny 40374 27610 40640 27418 45496 29904 47206 30367 37481 22874 
Poproduk-
cyjny 

31533 23676 33613 25028 36995 26546 35832 24771 40708 27242 

 
Przyjmując, że prognozy dla miast powiatu świdnickiego odzwierciedlają sytuację 
prognozy demograficznej dla miasta Świebodzice, wnioski nasuwają się 
następujące: 

• liczba ludności będzie się zmniejszać z dekady na dekadę. W latach od 2016 
do 2050, zmniejszy się o 26%; 

• liczba ludności w wieku przedprodukcyjnym będzie się zmniejszać z dekady 
na dekadę. W latach od 2016 do 2050, zmniejszy się o 38,4%; 

• liczba ludności w wieku produkcyjnym będzie się zmniejszać z dekady na 
dekadę. W latach od 2016 do 2050, zmniejszy się o 37,1%; 

• liczba ludności w wieku poprodukcyjnym będzie się zwiększać z dekady na 
dekadę. W latach od 2016 do 2050, zwiększy się o 15,4%. 
 

6. Możliwo ści finansowania przez gmin ę wykonania sieci komunikacyjnych i 
infrastruktury technicznej, a tak że infrastruktury społecznej, słu żących 
realizacji zada ń własnych gminy  
 

Priorytetowe kryteria wyboru nowych zadań inwestycyjnych w mieście 
Świebodzice to miedzy innymi te, które: 
• przyniosą największe korzyści dla mieszkańców, 
• poprawią stan infrastruktury technicznej. 

W latach 2012-2015 miasto wykonało inwestycje budowy nowych dróg, 
chodników i infrastruktury technicznej na kwotę 11.000.000,00 zł. Środki na 
wykonanie tych inwestycji pochodziły wyłącznie budżetu miasta. 
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Stosunek wydatków inwestycyjnych do wydatków budżetowych gminy ogółem w 
poszczególnych latach wynosił: 
• w 2011 r.    - 4,01%, 
• w 2012 r.   - 11,39%, 
• w 2013 r.   - 12,24%, 
• w 2014 r.   - 12,81%. 

 
 

7. Bilans terenów przeznaczonych pod zabudow ę 
 
Analiza bilansu terenów jest przedstawiona jest na planszach uwarunkowań: 
•  Bilans terenów mieszkaniowych   - rys. Nr 4.U, 
•  Bilans terenów usługowych     - rys. Nr 5.U, 
•  Bilans terenów przemysłowych   - rys. Nr 6.U. 
 
W analizach tych zostały zbilansowane tereny: 
•  zainwestowane w stanie istniejącym, 
•  niezainwestowane, wskazane pod zabudowę w obowiązujących miejscowych 

planach zagospodarowania przestrzennego, w granicach terenów 
zainwestowanych, 

•  niezainwestowane, wskazane pod zabudowę w obowiązujących miejscowych 
planach zagospodarowania przestrzennego, 

•  niezainwestowane, wskazane pod zabudowę w studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego, nie objęte miejscowymi planami 
zagospodarowania przestrzennego. 

 
Na rysunkach 4.U, 5.U i 6.U zostały zwaloryzowane obszary miasta pod 
względem terenów o funkcji mieszkaniowej, usługowej i przemysłowej. Do analiz 
tych zostały wykorzystane: inwentaryzacja miasta (rys. Nr 1.U), analiza opracowań 
planistycznych, mapy SWDE udostępnione przez Powiatowe Biuro Geodezji i 
Katastru w Świdnicy oraz mapy topograficzne BDOT. Na rysunkach Nr: 4.U , 5.U i 
6.U zostały wyznaczone granice: 

• terenów zainwestowanych (tereny o w pełni wykształconej zwartej strukturze 
funkcjonalno - przestrzennej) 

• terenów wskazanych pod zabudowę w miejscowych planach 
zagospodarowania terenu, 

• granica terenów wskazanych pod zabudowę w obowiązującym studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.  

 
W następnej kolejności w analizie tej oszacowano chłonność, położonych na 
terenie miasta Świebodzice, obszarów o w pełni wykształconej zwartej strukturze 
funkcjonalno - przestrzennej. Chłonność rozumiana jest jako możliwość 
lokalizowania nowej zabudowy na poszczególnych w.w. obszarach, wyrażona w 
ilości mieszkań, ilości działek budowlanych, ilości mieszkańców.  
Zgodnie ze stanowiskiem Ministra Infrastruktury i Budownictwa (pismo 
DPP.621.1.2016.1.RR z 29.04.2016 r.), pojęcie „w pełni wykształcona struktura 
funkcjonalno przestrzenna granicach jednostki osadniczej” jednoznacznie odnosi 
się do takich obszarów zurbanizowanych, w których struktura przestrzenna, ciągi 
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komunikacyjne i wyposażenie w sieci infrastruktury technicznej oraz infrastruktura 
społeczna zostały zrealizowane w takim zakresie, że zlokalizowanie na tych 
obszarach nowej zabudowy nie wymaga istotnych nowych inwestycji 
infrastrukturalnych (np. budowa nowych dróg czy szkoły, zwielokrotnienie 
przepustowości istniejących sieci uzbrojenia). Co więcej, analiza prowadząca do 
takich wniosków dotyczyć powinna obszarów o w miarę jednorodnym charakterze 
i powierzchni umożliwiającej ocenę, np. wystarczalności infrastruktury 
społecznej,…. 
Pod pojęciem nowej zabudowy rozumieć należy zabudowę, która dotąd nie była 
projektowana w obowiązującym studium". 
Z powyższego stanowiska wynika, że przepisy ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym nie dopuszczają projektowania tylko takiej 
zabudowy, która znajduje się poza obszarami o w pełni wykształconej zwartej 
strukturze funkcjonalno przestrzenne, poza obszarami objętymi obowiązującymi 
miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego i poza obszarami 
wyznaczonymi w obowiązującym studium. 
Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wymaga przedstawienia 
bilansu terenów, wyrażonego powierzchnią użytkową zabudowy, w podziale na 
funkcje zabudowy. 
Obecnie w polskim ustawodawstwie nie ma wprost definicji powierzchni użytkowej 
zabudowy. 
Jest definicja powierzchni zabudowy, którą rozumie się, jako powierzchnie rzutu 
poziomego budynku mierzoną po zewnętrznym obrysie ścian kondygnacji 
przyziemnej lub nadziemnej w przypadku, gdy jej obrys występuje poza obrys 
kondygnacji przyziemnej. 
Jest również definicja powierzchni użytkowej, która odnosi się do powierzchni 
budynku, która rozumie się jako powierzchnię pomieszczeń, na wszystkich 
kondygnacjach, służących do zaspokajania potrzeb związanych z przeznaczeniem 
budynku, a więc pokoi, kuchni, łazienek, piwnic, itp., z wyjątkiem klatek 
schodowych i szybów dźwigowych. Przy czym powierzchnię użytkową na 
poddaszu liczy się następująco: powierzchnie o wysokości powyżej 2,20 m liczy 
się w 100%, powierzchnię od wysokości 1,40 m do 2.20 m w 50%, natomiast 
powierzchnię poniżej 1,40 nie wlicza się. 
Wykonując analizy bilansu terenów, chłonności zabudowy, przyjęto szacunkowy 
model określenia powierzchni użytkowej zabudowy, dysponując następującymi 
danymi: powierzchnia terenów funkcjonalnych, szacunkowy udział powierzchni 
zabudowy w obrębie terenów, szacunkowa ilość kondygnacji zabudowy, 
szacunkowy współczynniki intensywności zabudowy, procentowy udział 
powierzchni użytkowej w powierzchni całkowitej budynku.  
 
7.1. Bilans terenów mieszkaniowych 

 
7.1.1. Obmiar wykonany na podstawie rysunku U.4 przedstawia poniższa tabela: 
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Tabela obmiaru terenu 

 
OBMIAR TERENÓW MW, MWU, MN, MNU, MW, RM 

 

Rodzaj zabudowy  

MW - zabudowa 
wielorodzinna 

(ha) 
(% powierzchni 

miasta) 

MN - zabudowa 
jednorodzinna, 

MNU - zabudowa 
jednorodzinna i 

zabudowa 
usługowa 

(ha) 

RM - 
zabudowa 
zagrodowa 

(ha) 

MWU - zabudowa 
wielorodzinna i 

zabudowa  
Usługowa 

(ha) 

Tereny w stanie 
istniejącym  95,8071 

(3,15%) 

115,7247 
(3,8%) 

 

20,4946 
(3,15%) 

 

3,7750 
(0,67%) 

 
Tereny projektowane pod 
nową zabudowę w MPZP 
w granicach terenów 
zainwestowanych 

6,0576 
(0,19%) 

20,49 
(0,67%) 

19,8874 
(0,65%) 

14,6477 
(0,48%) 

Tereny projektowane pod 
nową zabudowę w MPZP 
poza granicami terenów 
zainwestowanych 

- 
275,8792 
(13,07%) 

1,0348 
(0,03%) 

- 

Tereny projektowane pod 
nową zabudowę w 
Studium, poza granicami 
MPZP 

84,8695 
(2,79%) 

- 

 
 
 

7.1.2. Szacunkowe wyliczenia powierzchni użytkowej: 
 
Tabela szacunkowych wielkości wyliczenia powierzchni użytkowej 

Rodzaj zabudowy  Powierz -
chnia 
terenu 
(ha) 

Powierzchnia 
zabudowy  
 
(ha) 

Ilość 
kondyg-
nacji 

Intensywno ść 
zabudowy 

Powierzchnia 
całkowita 
 
(ha) 

Powierzchnia 
użytkowa 
 
(ha) 

MW w stanie 
istniej ącym 95,81 

95,81x 0.15 = 
14,37 od 3 do 6 

(3+6)/2x0,15 ~ 
0,6 

95,81x0,6 
= 57,48  

57,48 x70%  
= 40,24 

MW projektowane 
pod zabudow ę w 
MPZP w 
granicach 
terenów 
zainwestowanych  6,06 

6,06x0,2 = 
1,21  4 4x0,2 = 0,8 

6,06x0,8 
=4,85 

4,85  
 x 70% 
= 3,39 

MW projektowane 
pod zabudow ę w 
Studium, poza 
granicami MPZP 

 
 

0.3 x 
84,87 

=25,46  

 
 
 

25,46 x0,1 
= 5,09 

 
 
 
 

4 

 
 
 
 

0,4 

 
 
 

25,46 x0,8 
= 10,18 

 
 
 

10,18 x 0,7 
= 7.13 

MN, MNU w stanie 
istniej ącym 115,72 

115,72 x 0,2  
= 23,14 od 1 do 3 

(1+3)/2x0,2 
 ~ 0,4 

115,77 
x0,4 =46,29  

46,29 x 0,7 
= 32,40 

MN, MNU 
projektowane pod 
zabudow ę w 
MPZP w 
granicach 
terenów 
zainwestowanych  20,49 

20,49x0,2 
=4,1 2 0,4 

20,49x0,4 
= 8.2 

8.2x0,7 
 = 5.74 

MN, MNU 
projektowane pod 
zabudow ę w 
MPZP poza 275,87 

275,87x0,2 
= 52.82 2 0,4 

275,87x0,4 
= 110.35 

110.35x0,7 
= 77.24 
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granicami 
terenów 
zainwestowanych  
MN projektowane 
pod zabudow ę w 
Studium, poza 
granicami MPZP 

 
 

0.4 x 
84,87 

=33,95  

 
 
 

33,95x0,1 
= 3,39 

 
 
 
 

2 

 
 
 
 

0,2 

 
 
 

33,95x0,2 
=6,79 

 
 
 

6,79x0,7 = 
4.75 

MWU w stanie 
istniej ącym 

3,77 
3,77x0,25 

= 0.75 
 

4 
 

1,0 
3,77x1 
=3,77 

 
3,77x0,7 = 

2.64 
MWU 
projektowane pod 
zabudow ę  
w MPZP w 
granicach 
terenów 
zainwestowanych  14,65 

14,65x0,25 
= 3,66 

 
4 

 
1,0 

14,65x1 
=14,65 

 
14,65x0,7 = 

10.25 
RM w stanie 
istniej ącym 20,49 20,49x0,1 

= 2,049 
 

2 
 

0,2 
20,49x0,2 

= 4,1 

 
4,1 x0,7 = 

2.87 
RM projektowane 
pod zabudow ę w 
MPZP w 
granicach 
terenów 
zainwestowanych  19,89 

19,89x0,1 
=1,989 

 
2 

 
0,2 

19,89x0,2 
=3,98 

 
3,98x0,7 = 

2.78 
RM projektowane 
pod zabudow ę w 
MPZP poza 
granicami 
terenów 
zainwestowanych  1,03 

1,03x0,1 
=0,103 

 
2 

 
0,2 

1,03x0,2 
=2,06 

 
2,06x0,7 = 

1.44 
RM projektowane 
pod zabudow ę w 
Studium, poza 
granicami MPZP 

 
 

0.3 x 
84,87 

=25,46  

 
 
 

25,46 x0,1 
= 5,09 

 
 
 
 

2 

 
 
 
 

0,2 

 
 
 

25,46x0,2 
= 5,09 

 
 
 

5,09x0,7 = 
3.56 

 
Przyjęto następujące współczynniki zabudowy do analizy: 
• MW  w stanie istniejącym                      -  0,15 
• MW w stanie projektowanym                    -  0,2 
• MN  w stanie istniejącym                      -  0,15 
• MN, MNU w stanie projektowanym w granicach MPZP          -  0,2 
• MN w stanie projektowanym w granicach studium            -  0,1 
• MWU w stanie istniejącym i projektowanym              -  0,25 
• RM                               -  0,1. 

 
•  Razem powierzchnia użytkowa zabudowy mieszkaniowej: MN, MNU, MW. 

MWU, RM = 194.43 ha = 1944300 m2.  
 
 
 

7.1.3. Szacunkowe prognozowanie chłonności nowych terenów mieszkaniowych 
wskazanych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego i 
studium: 
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Tabela prognozowanej ilości nowych działek budowlanych i prognozowanej chłonności, w 
zabudowie jednorodzinnej i jednorodzinnej z usługami na podstawie ustaleń mpzp i 
obowiązującego studium 

 

Zabudowa jednorodzinna i jednorodzinna z 
usługami 
MN, MNU 

Zabudowa zagrodowa  
RM 

projektowana pod 
nową zabudowę w 
MPZP w granicach 
terenów 
zainwestowanych 

projektowana pod 
nową zabudowę w 
MPZP poza 
granicami terenów 
zainwestowanych 

projektowana pod 
nową zabudowę w 
Studium, poza 
granicami MPZP 

projektowana pod 
nową zabudowę w 
MPZP w granicach 

terenów 
zainwestowanych 

projektowana pod 
nową zabudowę w 
MPZP poza 
granicami terenów 
zainwestowanych 

projektowana 
pod nową 
zabudowę w 
Studium, poza 
granicami 
MPZP 

Powierzchnia 
(ha) 

19,47+1,02 
 = 20,49  

263,12 +12,75  
= 275,87 33,95 19,89 1,03 25,46 

Prognozowana 
ilość działek 
budowlanych 

204900 m2 

: 800 m2  
~ 256  

2758700 m2 
:1000 m2  

~ 2758  
339500 m2: 
1000 ~ 339 

198900 m2: 
1500 ~ 132  

10300 m2: 
2500 ~ 4  

254600 m2: 
2500 ~ 101  

Prognozowana 
chłonność ilości 
osób 

256 x 4 osoby 
= 1024 

2758 x 4osoby 
= 11032  

339x4 osoby 
= 1356 

132x4 osoby 
=528 

4 x 4 osoby 
= 16 

101 x 4 osoby 
= 404 

 
Przyjęto następujące wielkości nowych działek budowlanych: 
• MN, MNU  w granicach terenów zainwestowanych        -  800 m2 
• MN, MNU  poza granicami terenów zainwestowanych       -  1000 m2 
• RM  w granicach terenów zainwestowanych           -  1500 m2 
• RM  poza granicami terenów zainwestowanych          -  2500 m2    

    
Tabela prognozowanej ilości nowych mieszkań i prognozowanej chłonności w zabudowie 
wielorodzinnej i wielorodzinnej z usługami na podstawie ustaleń mpzp i studium 
 

Zabudowa wielorodzinna i wielorodzinna z usługami  
MW, MWU 

Rodzaj zabudowy  
projektowana pod nową zabudowę w 
MPZP w granicach terenów 
zainwestowanych 

projektowana pod nową zabudowę 
w MPZP  i studium poza granicami 
terenów zainwestowanych 

Powierzchnia 
(ha) 6,06+14,65 = 20,71  0 
Powierzchnia zabudowy 
(ha) 1,21+ 3,66 = 4.87  0 
Powierzchnia użytkowa 
(m2) 4,87 x 0,7 x 10000 = 34090 m2  0 

Prognozowana ilość mieszkań 34090 m2:70 m2  

= 487  0 

Prognozowana chłonność ilości osób 487 x 3 osoby = 1461  
 

0 

 
 

•  Razem chłonność liczby mieszkańców na nowych terenach: MN, MNU, MW. 
MWU, RM = 15821 osób  

 
7.1.4. Porównanie potrzeb miasta z chłonnością rezerw terenów mieszkaniowych 

w obowiązujących mpzp i studium. 
 

• Szacowanie zapotrzebowania na tereny mieszkaniowe - perspektywa na rok 
2030. 
1) ruch naturalny: 

23053 osób x 90,6%(prognozowany spadek ludności) = 20886 osób 
2) saldo migracji:  +50 osób 

Id: E45BD4AB-96D0-4D24-8363-89FC26EEA714. Podpisany Strona 98 z 186



ZMIANA STUDIUM  UWARUNKOWA Ń  I  KIERUNKÓW  ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
 MIASTA ŚWIEBODZICE  

 

str. 99 

 

3) wzrost powierzchni mieszkalnej na 1 os. ok. 20% do średniej = 22,6 m2 x 1,2 
= 27,12 m2. 

 
• Szacunkowe zapotrzebowanie powierzchni użytkowej zabudowy mieszkaniowej:  

Szac.Pow.Uż. = (20886 os.+ 50 os.) x 27, 12m2  = 567784,32 m2 

 

• Różnica pomiędzy zapotrzebowaniem powierzchni użytkowej zabudowy 
mieszkaniowej a powierzchnią użytkową terenów mieszkaniowych 
zapewnionych w stanie istniejącym i obowiązujących opracowaniach 
planistycznych:  

Szac.Pow.U ż. - Pow. Uż. = 567784,32m2 - 1944300 m2 = -1376515,68 m2 

 
Wnioski:  
•  Rezerwy terenów mieszkaniowych w obowiązujących opracowaniach 

planistycznych są nierealnie zawy żone  w stosunku do zapotrzebowania. 
•  Rezerwy terenów mieszkaniowych zapewnione w obowiązujących 

opracowaniach planistycznych, zakładają nierealne zwi ększenie  liczby 
mieszkańców o 15821 osób. 

•  Należy rozważyć zmniejszenie rezerw terenów  mieszkaniowych w studium. 
 

7.2. Bilans terenów usługowych 
 

7.3.1. Obmiar wykonany na podstawie rysunku Nr U.5 przedstawia poniższa 
tabela. 

 
Tabela obmiaru terenu 

 
OBMIAR TERENÓW U, UP, US, MU 

 

Rodzaj zabudowy  

U- zabudowa 
usługowa 

(ha) 
(% powierzchni 

miasta) 

UP- zabudowa 
usługowo - 

produkcyjna  
(% powierzchni 

miasta) 

US - zabudowa 
usług sportu i 

rekreacji 
(ha) 

(% powierzchni 
miasta) 

MU 
 (MWU, MNU) 
- zabudowa 

mieszkaniowa 
z usługami 

(ha) 
(% 

powierzchni 
miasta) 

Tereny w stanie istniejącym  
54,6235 
(1,79%) 

 
0,3007 
(0,01%) 

 

 
7,0254 
(0,23%) 

 

 
3,7750 
(0,12%) 

 
Nowe tereny projektowane 
pod zabudowę w MPZP w 
granicach terenów 
zainwestowanych 

7,3070 
(0,24%) 

12,6716 
(0,42%) 

- 

 
15,0963 
(0,50%) 

Tereny przekształcane z P 
pod zabudowę w MPZP w 
granicach terenów 
zainwestowanych 

0,8206 
(0,03%) 

25,3324 
(0,83%) 

- 

 
0,5730 
(0,02%) 

Tereny projektowane pod 
zabudowę w MPZP poza 
granicami terenów 
zainwestowanych 

9.9434 
(0,32%) 

271,7489 
(8,9%) 

- 

 
12,7545 
(0,42%) 

Tereny projektowane pod 
zabudowę w Studium, poza 
granicami MPZP 

48,6446 
(1,6%) 

- - 
 
- 
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7.3.2. Szacunkowe wyliczenia powierzchni użytkowej. 
Tabela szacunkowych wielkości wyliczenia powierzchni użytkowej 

Rodzaj zabudowy  Powierz -
chnia 
terenu 
(ha) 

Powierzchnia 
zabudowy  
 
(ha) 

Ilość 
kondyg-
nacji 

Intensywno ść 
zabudowy 

Powierzchnia 
całkowita 
 
(ha) 

Powierzchnia 
użytkowa 
 
(ha) 

U w stanie 
istniej ącym 54,62 54,62x0.4=21,85 od 1 do 2  1,5 x 0,4 ~ 0,6 

54,62x 0,6~ 
32,77 

32,77 x70%  
= 22,94 

U projektowane 
pod zabudow ę w 
MPZP w 
granicach 
terenów 
zainwestowanych  7,31 7,31x0,4 =2,92 od 1 do 2  1,5 x 0,4~ 0,6 

6,31x0,6 
=3,786 

3,79  
 x 70% 
= 2,65 

U przekształcane 
z P pod zabudow ę 
w MPZP w 
granicach 
terenów 
zainwestowanych  0,82 0,82x0,4 =0,33  od 1 do 2  1,5 x 0,4~ 0,6 

0,82x0,6 
=0,49 

0,49  
 x 70% 
= 0,34 

U projektowane 
pod zabudow ę w 
MPZP poza 
granicami 
terenów 
zainwestowanych  9.94 9,94x0,2 =1,99  od 1 do 2 1,5 x 0,2~0,3 

9,94x0,3 
=2,98 

2,98  
 x 70% 
= 2,08 

U projektowane 
pod zabudow ę w 
Studium, poza 
granicami MPZP 

 
 

48,64 

 
 
 

48,64 x0,1=4,86 1 

 
 
 
 

0,1 

 
 
 

48,64 x0,1 
= 4,86 

 
 
 

4,86 x 0,7 = 
3.40 

UP w stanie 
istniej ącym 0,30 0.3 x 0,5 = 0,15 od 1 do 2 1,5 x0,5~ 0,75 

0,3 x0,75 
=0,225  

0,225 x 0,7 
= 0,16 

UP nowe 
projektowane pod 
zabudow ę w 
MPZP w 
granicach 
terenów 
zainwestowanych  

12,67 
 

12,67x0,4 
=5,068 od 1 do 2 1,5 x 0,4~ 0,6 

12,67x0,6 
= 7,60 

7,60x0,7 
 = 5,32 

UP 
przekształcane 
pod zabudow ę w 
MPZP w 
granicach 
terenów 
zainwestowanych  25,33 

25,33x0,4 
=10,13 od 1 do 2 1,5 x 0,4~ 0,6 

25,33x0,6 
=15,20 

15,20x0,7 
 = 10,64 

UP projektowane 
pod zabudow ę w 
MPZP poza 
granicami 
terenów 
zainwestowanych  

271,75 
 

271,75x0,1 
= 27.175 od 1 do 2 1,5 x0,1~ 0,15 

271,75x0,15 
= 40.76 

40,76 x0,7 = 
28,53 

MU w stanie 
istniej ącym 

 
3,77 

3,77 x 0,25  
=0,94 od 1 do 2 1,5 x0,25~0,37 

3,77x0,37  
= 1,39  

1,39 x0,7 = 
0,97 

MU projektowane 
pod zabudow ę w 
MPZP w 
granicach 
terenów 
zainwestowanych  15,67 

15,67 x 0,25  
=3,92 od 1 do 2 1,5 x0,25~0,37 

15,67x0,37  
=5,80  

5,80 x 0,25  
=4,06 

MU projektowane 
pod zabudow ę w 
MPZP poza 
granicami 12,75 12,75 x 0,1 =1,27 1 ~0,1 

12,75x0,1  
= 1,27  

1,27x 0,25  
=0,88 
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terenów 
zainwestowanych  

 
 
 

Przyjęto następujące współczynniki zabudowy do analizy: 
• U  w stanie istniejącym                       -  0,4 
• U nowe w stanie projektowanym w granicach zainwestowania         -  0,4 
• U przekształcane w granicach zainwestowania             -  0,4 
• U w stanie projektowanym w mpzp poza granicami zainwestowania     -  0,2 
• U w stanie projektowanym w studium poza mpzp            -  0,1 
• UP  w stanie istniejącym                      -  0,5 
• UP w stanie projektowanym  w granicach zainwestowania        -  0,4 
• UP przekształcane  w granicach zainwestowania            -  0,4 
• UP w stanie projektowanym w mpzp poza granicami zainwestowania     -  0,1 
• MU w stanie istniejącym                      -  0,25 
• MU w stanie projektowanym w granicach zainwestowania         -  0,25 
• MU w stanie projektowanym w mpzp poza granicami zainwestowania    -  0,1 

 
 

•  Razem szacunkowa docelowa powierzchnia użytkowa zabudowy usługowej:  
∑Puż (U, UP, MU) = 79,62.43 ha = 819700 m2.  

•  Szacunkowa powierzchnia użytkowa zabudowy usługowej w stanie istniejącym: 
U + UP + MU = 24,07 ha = 240700 m2. 

 
•  Szacunkowa powierzchnia użytkowa zabudowy usługowej na 1 mieszkańca w 

perspektywie2030 r  
     ∑Puż (U, UP, MU)          

                prognozowana liczba  ludności w 2030 r. 

 
        = 819700 m2 : 20886 osób = 39,25 m2/1 osobę 
 
 

•  Szacunkowa powierzchnia użytkowa zabudowy usługowej na 1 mieszkańca 
w stanie istniejącym w roku 2016:  

            
        240700 m2 : 23053 osób = 10,44 m2/1 osobę 
 
Wnioski:  

•  Rezerwy terenów usługowych w obowiązujących opracowaniach 
planistycznych są nierealnie zawy żone  w stosunku do zapotrzebowania. 

•  Rezerwy terenów usługowych zakładają nierealne prawie 4-krotne 
zwiększenie  powierzchni użytkowej usług na 1 mieszkańca. 

•  Należy rozważyć zmniejszenie rezerw terenów  usługowych w studium. 
 
 

7.3. Bilans terenów przemysłowych 
 

7.3.1. Obmiar wykonany na podstawie rysunku Nr U.6 przedstawia poniższa 
tabela. 
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Tabela obmiaru terenu 
 

OBMIAR TERENÓW U, UP 
 

Rodzaj zabudowy  
P- zabudowa produkcyjna 

(ha) 
(% powierzchni miasta) 

UP- zabudowa usługowo - 
produkcyjna  

(% powierzchni miasta) 
Tereny w stanie istniejącym  

65,7757 
(2,16%) 

 
0,3007 
(0,01%) 

 
Tereny nowe projektowane pod zabudowę 
w MPZP w granicach terenów 
zainwestowanych 

- 
12,6716 
(0,42%) 

Tereny projektowane pod zabudowę w 
MPZP poza granicami terenów 
zainwestowanych 

- 
271,7489 

(8,9%) 

Tereny projektowane pod zabudowę w 
Studium, poza granicami MPZP 

83,42 
(2,7%) 

- 

Tereny P istniejące przekształcane pod 
inne funkcje U i MW w MPZP (ubytek 
terenów P) 

-1,2024 - 

Tereny P istniejące przekształcane pod 
inne funkcje UPw MPZP (ubytek terenów 
P) 

-25,7916 - 

 
 

7.3.2. Szacunkowe wyliczenia powierzchni użytkowej. 
 

Tabela szacunkowych wielkości wyliczenia powierzchni użytkowej 
Rodzaj zabudowy  Powierz -

chnia 
terenu 
(ha) 

Powierzchnia 
zabudowy  
 
(ha) 

Ilość 
kondyg-
nacji 

Intensywno ść 
zabudowy 

Powierzchnia 
całkowita 
 
(ha) 

Pow ierzchnia 
użytkowa 
 
(ha) 

P w stanie 
istniej ącym 

 
65,78 65,78x0.4=26,31 od 1 do 2  1,5 x 0,4 ~ 0,6 

65,78x 0,6~ 
39,477 

39,47 x70%  
= 27,63 

UP w stanie 
istniej ącym 0,30 0.3 x 0,5 = 0,15 od 1 do 2 1,5 x0,5~ 0,75 

0,3 x0,75 
=0,225  

0,225 x 0,7 
= 0,16 

UP nowe 
projektowane pod 
zabudow ę w 
MPZP w 
granicach 
terenów 
zainwestowanych  12,67 

12,67x0,4 
=5,07 od 1 do 2 1,5 x 0,4~ 0,6 

12,67x0,6 
= 7,60 

7,60x0,7 
 = 5,32 

UP projektowane 
pod zabudow ę w 
MPZP poza 
granicami 
terenów 
zainwestowanych  

271,75 
 

271,75x0,1 
= 27.175 od 1 do 2 1,5 x0,1~ 0,15 

271,75x0,15 
= 40.76 

40,76 x0,7 = 
28,53 

P projektowane 
pod zabudow ę w 
Studium, poza 
granicami MPZP 83,41 

83,41x0,2 
= 16,68 1  1 x0,2~ 0,2 

83,41x0,2 
= 16.68 

16,68 x0,7 = 
11,68 

Ubytek terenów P  
-26.99 

26,99x0,4 
= 10.80 od 1 do 2 1,5 x0,4~ 0,6 

-26,99x0,6 
= -16.19 

-16,19 x0,7 
= -11,34 

 
Przyjęto następujące współczynniki zabudowy do analizy: 
• P  w stanie istniejącym                       -  0,4 
• UP  w stanie istniejącym                      -  0,5 
• UP w stanie projektowanym  w granicach zainwestowania        -  0,4 
• UP w stanie projektowanym w mpzp poza granicami zainwestowania     -  0,1 
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• P w stanie projektowanym w studium poza granicami zainwestowania    -  0,2   
       

•  Razem szacunkowa docelowa powierzchnia użytkowa zabudowy produkcyjnej:  
∑Puż P, UP, -P) = 61,98 ha = 619800 m2.  

•  Szacunkowa powierzchnia użytkowa zabudowy produkcyjnej w stanie 
istniejącym: P + UP = 24,07 ha = 277900 m2. 

 
•  Szacunkowa powierzchnia użytkowa zabudowy produkcyjnej na 1 mieszkańca 

w perspektywie 2030 r  
           ∑Puż (P, UP, -P)          

           prognozowana liczba  ludności w 2030 r. 
 
        = 619800 m2 : 20886 osób = 29,68 m2/1 osobę 
 

•  Szacunkowa powierzchnia użytkowa zabudowy produkcyjnej na 1 
mieszkańca w stanie istniejącym w roku 2016:  

            
        277900 m2 : 23053 osób = 12,05 m2/1 osobę 
 
Wnioski:  

•  Rezerwy terenów produkcyjnych w obowiązujących opracowaniach 
planistycznych są zawyżone  w stosunku do zapotrzebowania. 

•  Rezerwy terenów produkcyjnych zakładają nierealne prawie 2,5 krotne 
zwiększenie  powierzchni użytkowej produkcyjnej na 1 mieszkańca. 

•  Należy rozważyć zmniejszenie rezerw terenów  produkcyjnych w studium. 
 

II-8. STAN PRAWNY GRUNTÓW (U.M. w Świebodzicach sierpie ń 2016) 
 

1. W mieście Świebodzice do Skarbu Państwa należy łącznie 860 ha. Głównymi 
posiadaczami tych gruntów są: Agencja Nieruchomości Rolnych, Lasy 
Państwowe i państwowe osoby prawne tj. uwłaszczone byłe przedsiębiorstwa 
państwowe – obecnie spółki Skarbu Państwa. 

2. Gmina Miejska Świebodzice posiada następującą powierzchnię gruntów 
komunalnych: 
1) ogółem - 577 ha, 
2) z wyłączeniem gruntów przekazywanych w użytkowanie wieczyste   - 430 

ha, 
3) przekazanych w trwały zarząd gminnym jednostkom organizacyjnym  - 17 

ha, 
4) przekazanych w użytkowanie wieczyste                - 129 

ha, 
5) przekazanych w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym       - 18 

ha, 
6) w użytkowaniu wieczystym spółdzielni mieszkaniowych        - 0 

ha.  
3. W skład gminnego zasobu nieruchomości wchodzą nieruchomości stanowiące 

przedmiot własności gminy, nie oddane w użytkowanie wieczyste oraz 
nieruchomości będące własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym 
gminy. Jego powierzchnia wynosi 430 ha. 
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4. Osoby fizyczne posiadają w mieście 1368 ha – w tym 1080 ha w obszarze 
gospodarstw rolnych. 

5. Gminne osoby prawne posiadają 9 ha gruntów. 
6. Do spółdzielni należy 86 ha – w tym: 

- 63 ha rolniczych spółdzielni produkcyjnych 
- 23 ha spółdzielni mieszkaniowych. 

7. Kościoły i związki wyznaniowe posiadają łącznie 9 ha. 
8. Własnością powiatu są 3 ha, województwa 13 ha, a do spółek prawa handlowego 

należy 127 ha. 
 
II-9. WYSTĘPOWANIE OBIEKTÓW I TERENÓW CHRONIONYCH NA 

PODSTAWIE PRZEPISÓW ODRĘBNYCH 
 

1. Na terenie miasta występują następujące obiekty i tereny chronione przepisami 
odrębnymi: 
• obiekty i tereny ujęte w Gminnej Ewidencję Zabytków, będące w rejestrze 

zabytków, 
• obiekty i tereny ujęte w Gminnej Ewidencję Zabytków, niebędące w rejestrze 

zabytków, 
• rezerwat przyrody „Przełomy pod Książem”, 
• Książański Park Krajobrazowy,  
• Obszar Natura 2000 „Przełomy Pełcznicy pod Książem" PLH020020, 
• Obszar Natura 2000 „Dobromierz" PLH020034, 
• pomniki przyrody ożywionej,  
• obszary szczególnego zagrożenia powodziowego. 

2. Na terenie miasta nie występują obszary naturalnych zagrożeń geologicznych. 
3. W obszarze miasta występują dwa złoża kruszywa naturalnego: „Świebodzice" i 

„Świebodzice II". 
4. Na terenie miasta nie ma utworzonych terenów górniczych. 
 
 
II-10. WYSTĘPOWANIE UDOKUMENTOWANYCH ZŁÓ Ż KOPALIN, ZASOBÓW 

WÓD PODZIEMNYCH ORAZ UDOKUMENTOWANYCH KOMPLEKSÓW 
PODZIEMNEGO SKŁADOWANIA DWUTLENKU W ĘGLA   

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

„Świebodzice II, zaznaczone na rysunku uwarunkowań (rys. nr 2U). 
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 
 
- - 
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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 
szczegółowo - R 

eksploatacja 
zaniechana - Z 

Zasoby geologiczne bilansowe C1 
 

904,44 tys. ton. 
Brak zasobów 
przemysłowych 

389,30 
Brak zasobów 
przemysłowych 

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

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

 
 
II-11. STAN SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY T ECHNICZNEJ. 

  (rys. nr U.8) 
 

1. Transport drogowy  
 

1.1. Przez miasto przebiega kilka ważnych szlaków komunikacyjnych: 
• droga krajowa główna ruchu przyśpieszonego nr 35, 
• droga krajowa główna ruchu przyśpieszonego nr 34, 
• droga wojewódzka główna nr 374.  
Droga krajowa nr 35 posiada przebieg: granica państwa - Mieroszów - Wałbrzych - 
Świebodzice - Świdnica – Wrocław. Na terenie Świebodzic drogę tą tworzą ulice: 
Wałbrzyska (od skrzyżowania z ul. Marszałka J. Piłsudskiego), Świdnicka 
(obwodnica). 
Droga krajowa nr 34 przebiegająca przez powiat świdnicki, łącząca drogę krajową 
nr 35 z droga krajową nr 5. Na terenie Świebodzic drogę tą tworzą ulice: 
Jeleniogórska i Marszałka J. Piłsudskiego). 
Droga wojewódzka nr 374 Jawor - Świebodzice, znajduje się w Świebodzicach w 
ciągu ulic : Wałbrzyskiej (do skrzyżowania z DK nr 35) i Strzegomskiej. 

 
Ruch tranzytowy prowadzony przez miasto tymi drogami, a zwłaszcza w ciągu 
dróg krajowych nr 34 i 35 stanowi poważne utrudnienie w jakości życia 
mieszkańców Świebodzic. 
 
1.2. Podstawowy układ komunikacyjny stanowią w/w drogi Nr 34, Nr 35, Nr 374 

uzupełnione siecią dróg powiatowych i gminnych.  
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, 
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• nr 3395 stanowi droga odbicie od ul. Kamiennogórskiej w kierunku na 
Cieszów.  

 
1.3. Ulice w ciągu dróg krajowych w centrum miasta nie posiadają normatywnych 

szerokości w liniach rozgraniczających jak dla dróg głównych ruchu 
przyśpieszonego i dróg głównych. Ze względu na zwartą zabudowę występuje 
brak technicznych możliwości uzyskania wymaganych przepisami 
szczególnymi standardów dla ulicy Marszałka J. Piłsudskiego i ulicy 
Wałbrzyskiej. 
 

1.4. Większość ulic zbiorczych i lokalnych w centrum miasta również nie posiada 
normatywnych szerokości w liniach rozgraniczających, ze względu na zwartą 
zabudowę. 
 

1.5. Łączna długość dróg krajowych na terenie gminy wynosi ok. 7,7 km, dróg 
wojewódzkich ok. 5,7 km, dróg powiatowych 12 km, dróg gminnych ok. 25 km. 
 

1.6. Od kilkunastu lat można zaobserwować wzrost natężenia ruchu na drogach 
krajowych i wojewódzkich. Od roku 1985, na trasie w kierunku Świebodzice - 
Wałbrzych, jego natężenie wzrosło o około 120%. 
 

1.7. Komunikacja miejska obsługiwana jest przez ZGK Świebodzice Sp. z o.o., na 
jednej trasie: linia 1 - Pełcznica ul. Długa pętla - Ciernie pętla. 
 

1.8. Komunikację podmiejską obsługują prywatne firmy m.in.: P.W.H.D, Bobo - 
Trans, Dex Trans, na 4 trasach: 

• linia 30: Świebodzice Os. Piastowskie - Wałbrzych Piaskowa Góra - 
Wałbrzych Pl. Grunwaldzki, 

• linia 31: Świdnica D.A. - Świebodzice - Wałbrzych Pl. Grunwaldzki, 
• linia 31 bis: Świdnica D.A. - Świebodzice - Szczawno Zdrój Tesco -

Wałbrzych Pl. Grunwaldzki, 
• linia 38: Świebodzice Os. Piastowskie - Świdnica Pl. Grunwaldzki. 

 
2. Transport kolejowy  
 
Linia kolejowa Nr 274 jest zelektryfikowana, dwutorowa łączy stacje Wrocław 
Główny ze Zgorzelcem, relacji: Zgorzelec - Jelenia Góra - Wałbrzych -
Świebodzice - Wrocław. Linia to została zmodernizowana, czas przejazdu pociągu 
został skrócony na trasie Wrocław - Jelenia Góra o 1,5 godziny. W mieście 
funkcjonuje jeden czynny dworzec kolejowy, wyremontowany w 2013 r.. Stacja 
posiada 2 perony. Głównym przewoźnikiem na trasie Wrocław Główny - 
Wałbrzych Główny - Jelenia Góra są Koleje Dolnośląskie. Połączenia 
dalekobieżne TLK oraz IC w kierunkach Warszawa Wschodnia, Białystok, Łódź 
Kaliska, Przemyśl Główny zapewnia PKP Intercity 

 
3. Transport lotniczy  
 
Na terenie miasta, przy ul. Lotniczej w kierunku na Olszany, zlokalizowane jest 
trawiaste lądowisko pn. „Lotnisko Dyspozycyjno - Sportowe”. Pas startowy ma 
długość 850 m. Świebodzickie lądowisko od 2012 roku figuruje w ewidencji 
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lądowisk Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Na lądowisku mogą być obsługiwane 
całodobowo samoloty o dopuszczalnej masie startowej do 5700 kg. Lądowisko 
służy także celom edukacyjnym oraz kulturalno-rozrywkowym. 
Decyzją znak: ULC-LTL-1/5020-0008/02/15 z dnia 23 grudnia 2015 r. Prezes 
Urzędu Lotnictwa Cywilnego wydał Burmistrzowi Miasta Świebodzice promesę 
zezwolenia na założenie lotniska użytku publicznego Świebodzice. 
 
4. Szlaki rowerowe  
 
Świebodzice usytuowane są na szlaku wielu tras rowerowych, atrakcyjnych ze 
względu na swoje położenie geograficzne (walory krajobrazowe terenów 
przedsudeckich i znane zabytki architektury śląskiej). 
 
1. Miejskie szlaki rowerowe: 

• szlak zielony: Wokół Cierni 
Szlak zielony to trasa łatwa technicznie, prowadzi w całości po płaskim terenie 
Równiny Świdnickiej, przystosowany do wycieczek rodzinnych, 
wielopokoleniowych. Częściowo szlak wytyczony jest po Drodze Węglowej, którą 
do czasu wybudowania kolei wożono węgiel z wałbrzyskich kopalni do portów 
odrzańskich. Pozostała część szlaku prowadzi drogami transportu rolnego. 
Na jej trasie możemy podziwiać pasmo Sudetów z Chełmcem, Wielka Sową i 
Masywem Trójgarbu, a przy dobrej widoczności również pasmo Karkonoszy ze 
Śnieżką. Miejscami godnymi do zobaczenia na trasie są: ruiny Pałacu Wdów 
(XVIII w), dworek, w którym w XIX w gościł W.Goethe, średniowieczne krzyże 
pokutne, grodzisko słowiańskie (IX w.). Szlak rowerowy ma około 13,6 km 
długości, najniższy punkt na trasie, to Kolonia Jawornik - 200m n.p.m., najwyższy 
punkt na trasie to ruiny Pałacu Wdów w Cierniach - 260m n.p.m. 

 
• szlak niebieski: Dookoła Świebodzic 

Szlak niebieski charakteryzuje się zróżnicowaną trudnością techniczną, część 
trasy przebiega płaskimi terenami Obniżenia Podsudeckiego i Równiny 
Świdnickiej, oraz przez obszar górzysty Pogórza Świebodzickiego i 
Wałbrzyskiego. Swoim zasięgiem obejmuje nie tylko obszar Świebodzic, ale 
również tereny gmin: Wałbrzycha, Świdnicy, Strzegomia oraz Starych 
Bogaczowic. Na trasie znajdują się trudne odcinki podjazdów i zjazdów, 
wymagające dobrej kondycji fizycznej. Szlak prowadzony jest częściowo po 
terenie leśnym kompleksu leśnego Książańskiego Parku Krajobrazowego. 
Na trasie godne zobaczenia są następujące miejsca: ruiny Pałacu Wdów (XVIII w), 
dworek, w którym w XIX w gościł W.Goethe, średniowieczne krzyż pokutny z VIV 
w., Stare Miasto, ruiny Zamku Cisy (XIII w.), ruiny Kościoła św. Anny w Pełcznicy 
(XII/XIII w.), pomnikowy cis „Bolko”, Stado Ogierów Książ, Palmiarnie w 
Lubiechowie, krzyż pokutny w Lubiechowie, zabytkowe zagrody w Lubiechowie, 
gotycki kościół św. Jadwigi w Mokrzeszowie (XIV w.), neogotycki pałac w 
Mokrzeszowie (XIX w.) 
Cały Szlak niebieski ma długość trasy około 32,5 km, czas przejazdu to około 4 
godzin. Najniższy punkt na trasie to Pałac Wdów (260m n.p.m.), najwyższy punkt 
na trasie to Cieszów Górny (420m n.p.m). Różnica wzniesień wynosi 160m. 

 
• szlak zielony: Wokół Książańskiego Parku Krajobrazowego 
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Trasa MTB (z ang. mountain biking) w całości biegnie drogami szutrowymi, 
polnymi i leśnymi. Szlak prowadzony jest w większości przez Gminę Wałbrzych, 
miasto Wałbrzych, w części przez miasto Świebodzice i gminę Stare 
Bogaczowice. Na trasie znajduje się jeden techniczny zjazd/podjazd, który 
wymaga większego wysiłku fizycznego. 
Na trasie poza pięknymi panoramami, miejscami godnymi do zobaczenia są: 
Zamek Książ (XIII w.), Stado Ogierów Książ, pomnikowy cis „Bolko”, ruiny 
Kościoła św. Anny w Pełcznicy (XII/XIII w.), gotycki kościół św. Anny w 
Szczawienku (XV w.). 
Cały szlak ma długość trasy około 18 km, czas przejazdu to około 2 godzin. 
Najniższy punkt na trasie to Pełcznica ul. Mikulicza (315m n.p.m.), najwyższy 
punkt na trasie to Podzamcze (440m n.p.m). Różnica wzniesień wynosi 125 m. 
 

• szlak czarny: Wokół Wilczej Góry 
Trasa MTB (z ang. mountain biking) prowadzona jest głównie przez miasto 
Świebodzice, obszar Pogórza Świebodzickiego. Jest mocno zróżnicowana 
technicznie, na trasie są liczne podjazdy/zjazdy. Trasa charakteryzuje się 
pięknymi panoramami, biegnie w większości w terenach leśnych kompleksu 
leśnego Książańskiego Parku Krajobrazowego. Na trasi egodne zon=baczenia są 
następujące miejsca: ruiny Kościoła św. Anny w Pełcznicy (XII/XIII w.), pomnikowy 
cis „Bolko”, Stado Ogierów Książ, Zamek Książ (XIII w.), Brama Książańska w 
Świebodzicach i Książu (XIII w.) 
Długość trasy to około 7,5 km, czas przejazdu to około 1 godzin. Najniższy punkt 
na trasie to Pełcznica ul. Ofiar Oświecimskich (300m n.p.m.), najwyższy punkt na 
trasie to okolice Stada Ogierów (400m n.p.m). Różnica wzniesień wynosi około 
100 m. 
 
2. Ponadto przez Świebodzice biegną:   

• szlak żółty (Szlak Bolka K-1) ze Świdnicy do Jawora przez 
Świebodzice, Dobromierz i Bolków, 

• szlak czarny  (Droga Węglowa K-3) z Wałbrzyskiego Muzeum 
Przemysłu i Techniki przez Świebodzice, Jaworzynę Śląską, żarów do 
Mietkowa 

• szlak zielony (Szlak Tkaczy K-4) ze Świebodzic do Kamiennej Góry. 
 

5. Parkingi  
 
Rozwój motoryzacji i nieustający wzrost ilości pojazdów kołowych jest poważnym 
problemem związanym z zapewnieniem odpowiedniej ilości miejsc parkingowych 
w centrum miasta, zwłaszcza w jego części historycznej w obrębie Rynku. Miasto 
nie posiada sieci parkingów strategicznych, parkowanie odbywa się głównie 
poprzez parkingi przyuliczne, znacznie komplikujące przepustowość ulic. 

 
6. Zaopatrzenie w wod ę 

 
6.1. 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 
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- 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. Długość 
czynnej sieci wodociągowej w Świebodzicach wynosi 85,7 km. Zużycie wody 
w ciągu roku na 1 mieszkańca wynosi około 33,6m3 (dane z BDL 2016r.). 
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. 
W obrębie opracowania jest zlokalizowane na działce nr 385/5 obręb 
Pełcznica 2, nieużytkowane obecnie ujęcie wody, dla którego ustanowiono 
decyzją Starosty Świdnickiego Nr ROŚ-6223/2/203/03 z dnia 31 marca 2013 r. 
strefę ochronną wielkości 3 m x 2,5 m. 

 
Tabela zużycia wody w roku 2015 (dane z BDL sierpień 2016) 

 
Zużycie wody na potrzeby ludno ści i gospodarki 

 

Rodzaj zu życia  Zużycie/ rok 2015  
dam3  (1 dam3 = 1000 m3) 

Ogółem 777,3 dam3  
Eksploatacja sieci wodociągowej 777,3 dam3 
Eksploatacja sieci wodociągowej - 
gospodarstwa domowe 629,3 dam3  
Zużycie wody na 1 mieszkańca 33,6 m3  

 
6.2. Stan sieci wodociągowej: 
1. Wg danych ZWiK Sp. z o.o. w Świebodzicach, sieć wodociągowa wykonana 

jest następująco: 
• Żeliwo – 36,7% 
• Stal – 27,6% 
• AC – 1,3% 
• PVC – 34,2% 
• PE – 0,2% 

2. Stan sieci wodociągowej wg okresu eksploatacji: 
• 1 – 10 lat – 15,24 % 
• 11 - 25 lat – 4,47 % 
• 26 - 50 lat – 57,99 % 
• 51 – 100 lat – 22,31 % 

Bardzo wysoką awaryjność wykazują rurociągi w ulicach: Strzegomskiej, 
Metalowców, Świerkowej, Akacjowej, Zamkowej, Sikorskiego, Sportowej, 
Spokojnej. 
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7.Odbiór i unieszkodliwianie ścieków  
 

7.1. Miasto Świebodzice posiada kanalizację mieszaną: 
− sanitarną, 
− ogólnospławną, 
− 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 został 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. 
Miasta wspiera finansowo budowę nowych przyłączy kanalizacyjnych. 
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Tabela parametrów sieci kanalizacyjne w gmienie Świebodzice (aglomeracja) wg sprawozdania 
KPOŚK za 2014 r. 
Lp Parametr ) Jdn.  2014 r. 

1. Liczba rzeczywistych mieszkańców w aglomeracji 
 

osoba 
 

22421 

2. 
Liczba mieszkańców korzystających z systemu 
kanalizacyjnego 

 
osoba 

 
21303 

3. 
Liczba mieszkańców obsługiwanych przez tabor 
asenizacyjny kanalizacyjnego 

osoba 
 

1086 

4. 
Liczba mieszkańców obsługiwanych przez systemy 
indywidualne (przydomowe oczyszczalnie scieków 

osoba 32 

5. Liczba przydomowych oczyszczalni ścieków szt. 832 

6. 
Długość sieci kanalizacyjnej sanitarnej w aglomeracji 
ogółem 

km 39,6 

7. 
Długość sieci kanalizacyjnej sanitarnej grawitacyjnej 
w aglomeracji ogółem 

km 33,9 

8. 
Długość sieci kanalizacyjnej ogólnospławnej w 
aglomeracji  

km 4,2 

9. 
Długość sieci kanalizacyjnej ogółem (sanitarnej i 
ogólnospławnej) w aglomeracji  

km 43,8 

10. 
Ilość ścieków komunalnych powstających w 
aglomeracji ogółem 

tys. m3 803,0 

11. 
Ilość ścieków komunalnych odprowadzanych 
zbiorczym systemem kanalizacyjnym do oczyszczalni 

tys. m3 683,2 

12. 
Ilość ścieków komunalnych dostarczanych do 
oczyszczalni taborem asenizacyjnym 

tys. m3 2,3 

13. Ilość ścieków nieoczyszczonych w aglomeracji tys. m3 117,5 
 
 
 
Kanalizacja w Świebodzicach w latach 2012 - 2014 (dane BDL sierpień 2016) 

 
Kanalizacja 

 

Jdn.  2012 r. 2013 r. 2014 r. 

Długość czynnej sieci kanalizacyjnej 
 

km 
 

7,9 7,9 70,4 

Przyłącza prowadzące do budynków 
mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego 

 
szt. 

 
1219 1279 2051 

Ścieki odprowadzone 
 

dam3 

 
612 674 683 

Ludność korzystająca z sieci 
kanalizacyjnej  

 
osoba 

 
17 373 17 472 20 144 

 
 
7.2. System odprowadzenia wód opadowych z terenu miasta stanowią: 
Na terenie miasta powstają również ścieki opadowe zbierane z terenów 
zabudowanych: dachów budynków, placów, ulic. 
Ścieki zbierane z dróg, placów są zanieczyszczone substancjami ropopochodnym 
i wymagają oczyszczenia.  
Ścieki z dachów są ściekami czystymi, nie wymagającymi oczyszczania, 
odprowadzane są do odbiorników w części system kanalizacji, a w części w 
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sposób naturalny po powierzchni terenu i  istniejącymi ciekami. Sieć deszczowa 
pracuje okresowo i stosunkowo krótko, zaledwie kilkadziesiąt dni w roku, przy 
pełnym wykorzystaniu przekrojów raz na kilka lat, w zależności od intensywności 
opadów. 
Ogólna długość kanalizacji deszczowej w Świebodzicach wynosi około 22,6 km. 
Stan techniczny kanalizacji deszczowej jest niezadawalający, zdekapitalizowany 
technicznie.  
 
8. Gospodarka odpadami  

 
Gmina Świebodzice jest właścicielem Składowiska Odpadów Komunalnych w 
Starym Jaworowie, które znajduje się na terenie gminy Jaworzyna Śląska. Od 
lipca 2013 roku składowisko 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 instalacji regionalnej lub zastępczych działającej 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 Regionu 
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 2013 r. na terenie gminy 
Świebodzice zorganizowana jest w oparciu o podział na następujące frakcje 
odpadów: 
• 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, 
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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. 
 
9. 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 Tauron Dystrybucja S.A.  
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, 185, 240 mm2. Energia elektryczna zasilająca miasto pochodzi ze 
stacji GPZ Świebodzice 400/220/110/40/20 kV zlokalizowanej w Mokrzeszowie 
oraz z rozdzielni sieciowej 20kV R-Pełcznica położonej przy drodze do Kamiennej 
Góry, których podstawowym zadaniem jest zapewnienie dostaw mocy i energii 
elektrycznej odbiorcom komunalno-bytowym i 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 Tauron Dystrybucja S.A., 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.  
Liczba odbiorców energii elektrycznej na niskim napięciu w Świebodzicach w 2014 
r. wynosiła 9 501. Zużycie energii elektrycznej wynosiło ok. 14 7716 MWh rocznie. 
W przeliczeniu na jednego mieszkańca daje to 637,4 kWh. 
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Energia elektryczna w Świebodzicach w latach 2012 - 2014 (dane BDL sierpień 2016) 
 

Energia elektryczna w gospodarstwach 
domowych 

 

Jdn.  2012 r. 2013 r. 2014 r. 

Odbiorcy energii elektrycznej na niskim 
napięciu 

 
Szt. 

 
9499 9552 9501 

Zużycie energii elektrycznej na niskim 
napięciu 

 
MWh 

 
16656 

 
15315 

 
14771 

Energia elektryczna na 1 mieszkańca 
 

kWh 
 

714,9 658,8 637,4 

Energia elektryczna na gosp. domowe 
 

kWh 
 

1753,4 1603,3 1554,7 

 
10. Gospodarka cieplna  

 
Wytwarzaniem, przesyłaniem oraz dystrybucją ciepła zajmuje się 
Elektrociepłownia Świebodzice należąca do firmy Bio Term z grupy Calor.  
Elektrociepłownia dysponuje mocą elektryczna wynoszącą 55 MW oraz łączną 
mocą cieplną w wysokości 15 MW. Elektrociepłownia zasila Osiedle Piastowskie. 

 

11. 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 
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gazowa niskiego ciśnienia rozwinięta jest jedynie na terenie samego miasta. 
Dystrybucję prowadzi Dolnośląski Operator Systemu Dystrybucyjnego sp z o.o. we 
Wrocławiu, Gazownia w Wałbrzychu. Rezerwa przepustowości stacji redukcyjnych 
stwarza warunki do rozwoju energetyki gazowej na terenie całej gminy.  
 
Miejska sieć rozdzielcza gazu w Świebodzicach ma długość 67 394 m, sieć 
przesyłowa 5 443 m. Długość czynnej sieci gazowej wynosi 72 837 km. Czynnych 
jest 1 781 przyłączy do budynków. Z sieci gazowej korzysta 91,6% mieszkańców 
Świebodzic. Rezerwa przepustowości stacji redukcyjnych stwarza warunki do 
rozwoju energetyki gazowej na terenie całej gminy. 
 
Sieć gazowa w Świebodzicach w latach 2012 - 2014 (dane BDL sierpień 2016) 

 
Gaz w gospodarstwach domowych 

 

Jdn.  2012 r. 2013 r. 2014 r. 

Długość czynnej sieci gazowej  
 

m 
 

73082 75654 76571 

Długość czynnej sieci przesyłowej  
 

m 
 

5433 5433 5433 

Długość czynnej sieci rozdzielczej 
 

m 
 

67639 70211 71128 

Czynne przyłącza do budynków ogółem 
(mieszkalnych i niemieszkalnych) 

 
szt. 

 
1955 1977 1991 

Odbiorcy gazu 
 

gosp. 
 

7612 7586 7586 

Odbiorcy gazu ogrzewającego 
mieszkania gazem 

 
gosp. 

 
2331 2435 568 

Zużycie gazu  tys. m3 3 086,0 3 159,0 3 003,2 
Zużycie gazu na ogrzewanie mieszkań tys. m3 2 280,4 2 334,9 1 438,3 
Ludność korzystająca z sieci gazowej osoba 21 537 21 417 21 445 

 
12. Telefonia stacjonarna i komórkowa  

 
Sieć telefoniczna w Świebodzicach zapewnia warunki dla aktywizacji działalności 
gospodarczej oraz poprawy warunków zamieszkania. Na terenie miasta działają  
Orange 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.  
Wykaz stacji bazowych: 

Wykaz stacji bazowych telefonii komórkowych na terenie Świebodzice. [Materiały źródłowe: 
Starostwo Powiatowe w Świdnicy) 

lp  Operator  Lokalizacja  
(adres, nr działki) 

Miejsce umieszczenie  

1 P4 sp. zo.o. ul. Kościuszki ,  
dz. nr 171/19 obr. Śródmieście 

Dach budynku 
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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 

 
 

II-12. ZADANIA SŁU ŻĄCE REALIZACJI PONADLOKALNYCH CELÓW 
PUBLICZNYCH. 
 

1. Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa  Dolno śląskiego.  
 
Zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
Burmistrz sporządza Studium uwzględniając między innymi ustalenia planu 
zagospodarowania przestrzennego województwa. Plan Zagospodarowania 
Przestrzennego Województwa Dolnośląskiego przyjęty uchwałą nr XLVIII/1622/14  
Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 marca 2014 roku. 
Na terenie miasta Świebodzice zostały wprowadzone następujące inwestycje celu 
publicznego o znaczeniu:  
•  krajowym - „Modernizacja linii kolejowej nr 274 Wrocław - Zgorzelec, na 

odcinku Wrocław - Jelenia Góra", ujęte w zestawieniu inwestycji Wieloletniego 
Programu Inwestycji Kolejowych na lata 2010 - 2013, 

•  wojewódzkim - „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 374 na odcinku od 
skrzyżowania z ul. Wodną do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2888 w m. 
Świebodzice", ujęte w Wykazie zadań przewidzianych do finansowania w 
ramach limitów zobowiązań określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
Województwa Dolnośląskiego (zadanie zrealizowane). 

Ponadto na terenie miasta Świebodzice występuje zadanie pn. „Budowa linii 
400kV Mikułowa - Świebodzice", ujęte w Wykazie strategicznych inwestycji w 
zakresie sieci przesyłowych w Ustawie z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i 
realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych.(Dz.U. z 2016 r., 
poz.1812) oraz Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020. 

 
2. Strategia Rozwoju Województwa Dolno śląskiego do 2020 r.  
 
„Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego do 2020 roku” została przyjęta 
uchwalą nr XXXII/932/13 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 lutego 
2013 roku. Strategia rozwoju województwa jest najważniejszym dokumentem 
przygotowywanym przez samorządy województw, określa bowiem cele i priorytety 
polityki rozwoju, prowadzonej na terenie regionu. Dobra strategia przy tym 
powinna mieć charakter integracyjny nie tylko w stosunku do mieszkańców, ale też 
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i organizacji pozarządowych oraz jednostek administracji publicznej wszystkich 
szczebli działających na danym terenie. Celem dokumentu jest wskazanie 
kierunków rozwoju gospodarczego i infrastrukturalnego. Ma on stanowić także 
narzędzie do poprawy warunków życia mieszkańców Dolnego Śląska. Określona 
na podstawie diagnozy oraz analizy SWOT wizja regionu brzmi: „Blisko siebie - 
blisko Europy”, natomiast cel nadrzędny brzmi: „Nowoczesna  gospodarka i 
wysoka jakość życia w atrakcyjnym środowisku”. Strategia określa trzy harmonie - 
grupy norm, które powinny być podstawą przygotowania i realizacji programów 
rozwojowych w wymiarze regionalnym: 

• Przestrzeń 
• Społeczeństwo 
• Gospodarka 

„Przestrzeń” określona jest w strategii w wymiarach: administracyjnym, 
transportowym, bezpieczeństwa, osiedleńczym i środowiskowym. 
„Społeczeństwo” określana jest w wymiarach: demograficznym, obywatelskim, 
edukacyjnym, kulturowym, czasu wolnego, zdrowotnym. 
„Gospodarka” określana jest w wymiarach: innowacyjności, pracy i biznesu, nauki, 
zdrowia i przedsiębiorczości. 
W Strategii terytorialny wymiar polityki rozwoju wyznacza 4 obszary integracji: 
Wrocławski, Legnicko - Głogowski, Sudecki, Zachodni. 
Miasto Świebodzice położone jest w części Sudeckiej - Aglomeracji Wałbrzyskiej, 
która charakteryzuje się wieloma barierami rozwojowymi, wynikającymi  m.in. z 
depopulacji, dużego bezrobocia i utrudnionych warunków prowadzenia inwestycji 
prorozwojowych i infrastrukturalnych (specyfika terenów górskich i podgórskich, 
tereny cenne przyrodniczo). 
Aglomeracja Wałbrzyska wg Strategii - „obszar, który po likwidacji przemysłu 
wydobywczego węgla kamiennego stracił swoją ekonomiczną pozycję. Problemy 
spotęgowane zostały trudnościami dostosowania się społeczeństwa do nagłych 
zmian strukturalnych w gospodarce. Obecnie obszar objęty jest modelowym 
porozumieniem samorządów lokalnych, wspólnie budujących strategię rozwoju 
Aglomeracji Wałbrzyskiej jako obszaru funkcjonalnego, wykorzystującego własne 
zasoby, w tym także walory przyrodnicze i turystyczne. Wymaga wielu 
skoordynowanych działań skierowanych na przełamanie stagnacji społecznej i 
gospodarczej. Jednym z nich jest poprawa dostępności transportowej do stolicy 
regionu oraz sieci autostrad i dróg szybkiego ruchu”. 
Strategia jest spójna z Planem Zagospodarowania Przestrzennego Województwa 
Dolnośląskiego. 
 
3. Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolno śląskiego 2014 -  

2020 
 
W perspektywie finansowej na lata 2014 - 2020 Dolny Śląsk otrzymał ponad 9 
miliardów euro. Tak duże środki dają niepodważalną szansę na rozwój regionu 
dolnośląskiego i realizację celów założonych w „Strategii Rozwoju Województwa 
Dolnośląskiego 2020”. 

 
Środki te będą wspierać inwestycje związane z: 
• przedsiębiorczością i innowacjami (innowacyjne przedsiębiorstwa, rozwój 

przedsiębiorczości, rozwój produktów i usług, rozwój nauki); 
• technologiami informacyjno - komunikacyjnymi (e- usługi publiczne); 
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• gospodarką niskoemisyjną (produkcja i dystrybucja energii ze źródeł 
odnawialnych, wdrażanie strategii niskoemisyjnych); 

• środowiskiem i zasobami (gospodarka odpadami, gospodarka wodno - 
ściekowa, dziedzictwo kulturowe, ochrona i udostępnianie zasobów 
przyrodniczych, bezpieczeństwo); 

• transportem (drogowa dostępność transportowa, system transportu 
kolejowego); 

• infrastrukturą spójności społecznej (inwestycje w infrastrukturę społeczną, 
inwestycje w infrastrukturę zdrowotną, rewitalizacja obszarów 
zdegradowanych); 

• infrastrukturą edukacyjną (inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i 
gimnazjalną, ponadgimnazjalną w tym zawodową); 

• rynkiem pracy (zapewnienie dostępu do zatrudnienia, samozatrudnienie, 
przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy, godzenie życia 
zawodowego i prywatnego, adaptacja pracowników, przedsiębiorstw i 
przedsiębiorców do zmian, aktywne starzenie się); 

• włączeniem społecznym (aktywna integracja, dostęp do wysokiej jakości 
usług, w tym opieki zdrowotnej i usług społecznych, wspieranie gospodarki 
społecznej, zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości usług edukacji 
przedszkolnej, podstawowej i gimnazjalnej, ponadgimnazjalnej, poprawa 
dostępności i wspieranie uczenia się przez całe życie, dostosowanie 
systemów kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy); 

• pomocą techniczną. 
 

4. Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Dolno śląskiego  
 
WPF została przyjęta uchwałą nr XVII/440/15 przez Sejmik Województwa 
Dolnośląskiego w dniu 30 grudnia 2015 r., jest powiązana ze Strategią Rozwoju 
Województwa Dolnośląskiego, w jej ramach znajduje się wieloletnia prognoza 
finansowa jednostki samorządu terytorialnego, wykaz przedsięwzięć wieloletnich. 
 
5. Program Ochrony Nad Zabytkami Województwa Dolno śląskiego  
 
Program ten jest dokumentem określającym politykę samorządu województwa w 
sferze opieki nad zabytkami i racjonalnego wykorzystania zasobów dziedzictwa 
kulturowego województwa dolnośląskiego. Jego głównym celem jest określenie 
warunków organizacyjnych i finansowych dla realizacji zadań w zakresie ochrony 
zabytków zgodnie z kompetencjami Samorządu Województwa Dolnośląskiego. 
Adresatami programu są również jednostki samorządu terytorialnego, obecni i 
potencjalni właściciele i użytkownicy obiektów zabytkowych oraz zainteresowani 
ochroną i opieką nad zabytkami. 
Głównym źródłami finansowania działań wskazanych w Programie są środki 
publiczne pochodzące z budżetu państwa, samorządu dolnośląskiego oraz 
funduszy europejskich. 
Wybrane zadania „Programu...” odnoszące się do terenu Świebodzic, to przede 
wszystkim: 
• dofinansowanie prac konserwatorskich i zabezpieczenia zabytków; 
• wspieranie rozwoju bazy i sieci muzealnej w regionie, przede wszystkim w 

zakresie powstania magazynów muzealnych, w tym archeologicznych; 
• działania szkoleniowe i promocyjne; 
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• tworzenie tematycznych szlaków turystycznych, 
• opracowanie systemu skutecznego promowania i aktywnego marketingu 

zasobów dziedzictwa kulturowego w powiązaniu z ofertą turystyczną,  
• marketing markowych produktów turystycznych związanych z dziedzictwem 

kulturowym (obszary i szlaki turystyczne). 
 

6. Wojewódzki Program Ochrony Środowiska Województwa Dolno śląskiego 
na lata 2008-2011 z uwzgl ędnieniem lat 2014 - 2017 z perspektyw ą do 2021 
r. 

 
WPOŚ na lata 2014 - 2017 z perspektywą do 2021 r. został przyjęty uchwałą Nr 
LV/2121/14 przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego w dniu 30 października 
2014 r. 
Naczelną zasadą przyjętą w Wojewódzkim Programie Ochrony Środowiska 
Województwa Dolnośląskiego jest „zasada zrównoważonego rozwoju, 
umożliwiająca harmonijny rozwój gospodarczy i społeczny wraz z ochroną 
walorów środowiskowych. Oznacza ona taki rozwój społeczno - gospodarczy, w 
którym w celu równoważenia szans dostępu do środowiska poszczególnych 
społeczeństw lub ich obywateli – zarówno współczesnego, jak i przyszłych 
pokoleń – następuje proces integrowania działań politycznych, gospodarczych i 
społecznych z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz trwałości 
podstawowych procesów przyrodniczych.” 
Program zawiera długoterminowy plan strategiczny do 2021 roku. Cel nadrzędny 
programu brzmi - „Nowoczesna gospodarka (efektywne wykorzystanie zasobów), 
harmonijny, zintegrowany rozwój przestrzenny oraz społeczno-gospodarczy w 
atrakcyjnym środowisku naturalnym”. 
Priorytety ekologiczne przyjęto w 6 obszarach strategicznych: 
• zadań o charakterze systemowym, 
• poprawy jakości środowiska, 
• racjonalnego korzystania z zasobów naturalnych, 
• ochrony przyrody i krajobrazu, 
• kształtowania postaw ekologicznych, 
• poprawy bezpieczeństwa ekologicznego. 
Strategia ta stanowi bazę formułowania priorytetów, celów i kierunków działań  w 
zakresie programów powiatowych 

 
7. Strategia rozwoju powiatu świdnickiego  
 
Strategia rozwoju powiatu świdnickiego została przyjęta uchwałą nr XI/94/2007 
Rady Powiatu w Świdnicy z dnia 26 września 2007 r.  
Przyjęte kierunki rozwoju to: 

•  awans cywilizacyjny, realizowany poprzez humanizację środowiska, kulturę, 
zdrowie i rekreację; 

•  wspieranie przedsiębiorczości i innowacji, poprzez rozwój infrastruktury i 
tworzenie nowych miejsc pracy, politykę zatrudnienia, pozyskiwanie 
pozabudżetowych źródeł finansowania rozwoju; 

•  integracja z regionem, realizowana poprzez odbudowę tradycji kulturowych i 
historycznych, nowoczesną sieć komunikacyjną, sprawny system przepływu 
informacji, współpracę samorządów w ramach Stowarzyszenia Inicjatyw 
Gospodarczych Powiatu Świdnickiego. 
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8. Wieloletnie Prognoza Finansowa Powiatu Świdnickiego  
 
WPF została przyjęta uchwałą nr XX158/2016 Rady Powiatu w Świdnicy z dnia 6 
maja 2016r. Horyzont czasowy prognozy to 2019 r. Wśród zadań, które dotyczą 
miasta Świebodzic jest wykonanie numerycznego opracowania mapy zasadniczej 
dla miast Świdnica, Strzegom, Świebodzice. 

 
II–13. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ 
 

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 
przedpolu 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. 
 
1. Informacje na podstawie opracowa ń obowi ązujących do 2015 r.  

 
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 
powodziowych na terenie gminy Świebodzice są intensywne opady atmosferyczne 
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w lecie oraz wezbrania roztopowe po okresie zimowym. Stwarza to zagrożenie 
podtopienia niżej położonych terenów.  
Działania przeciwpowodziowe nabrały szczególnego znaczenia po powodzi z lipca 
1997 r., 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 
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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 
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 mniejszy niż wykazany w 
omawianym wcześniej „Studium ochrony przed powodzią zlewni rzeki Bystrzycy".  
 
2. Informacje na podstawie opracowa ń obowi ązujących po 2015 r.  
 
Ochronę przed powodzią, prowadzi się z uwzględnieniem map zagrożenia 
powodziowego, map ryzyka powodziowego oraz na podstawie planów 
zarządzania ryzykiem powodziowym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1121). Należy 
zaznaczyć, że 23 sierpnia 2017 r. zostało ogłoszone nowe Prawo Wodne (Dz.U. 
2017 poz. 1566), którego przepisy dotyczące ochrony przeciwpowodziowej 
wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. 
Mapy zagrożenia powodziowego (MZP) i mapy ryzyka powodziowego 
(MRP) sporządzone zostały na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo 
wodne (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1121) oraz na podstawie rozporządzenia Ministra 
Środowiska, Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Ministra 
Administracji i Cyfryzacji oraz Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 grudnia 
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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” i 
„Mapy ryzyka 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 „Studium 
ochrony przed powodzią zlewni rzeki Bystrzycy".  
Do obszarów szczególnego zagrożenia powodzią w Świebodzicach, należą: 
a) obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i 

wynosi raz na 100 lat 
b) obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest wysokie i 

wynosi raz na 10 lat. 
 
Wg ustawy Prawo Wodne (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1121), na obszarach 
szczególnego zagrożenia powodzią zabrania się wykonywania robót oraz 
czynności utrudniających ochronę przed powodzią lub zwiększających zagrożenie 
powodziowe, w tym m.in. budowy obiektów budowlanych, sadzenia drzew i 
krzewów, zmiany ukształtowania terenu, składowania materiałów oraz 
wykonywania innych robót związanych z regulacją lub utrzymaniem wód. Ponadto 
na tym obszarze występują zakazy m.in. lokalizowania przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko i oraz gromadzenie ścieków i innych 
materiałów, które mogą zanieczyścić wody. 
 
Obszary szczególnego zagrożenia powodzią Q1%, Q10% 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. Na mapach 
zagrożenia w obrębie miasta Świebodzice nie ma wyznaczonych terenów 
narażonych na zalanie w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wału 
powodziowego.  
 

 
II–14. WPŁYW UWARUNKOWAŃ NA USTALENIE KIERUNKÓW I ZASAD 

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA 
 

Dokładna analiza uwarunkowań ma znaczący wpływ na ustalenie kierunków i 
zasad zagospodarowania przestrzennego miasta. Zostały określone elementy 
sprzyjające rozwojowi i aktywizacji miasta, do których należą między innymi: 
• miasto jest położone na skrzyżowaniu dwóch dróg krajowych Nr 35 i Nr 34; 
• przez miasto przebiega linia kolejowa nr 274, 
• pełne uzbrojenie miasta w sieci i urządzenia infrastruktury technicznej oraz 

istniejące rezerwy zaopatrzenia miasta w poszczególne media; 
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• rozwiązana gospodarka ściekami, z dużą rezerwą unieszkodliwiania ścieków; 
• walory przyrodnicze i krajobrazowe (Książański Park Krajobrazowy, rezerwat 

przyrody „Przełomy pod Książem”; 
• bliskie sąsiedztwo Zamku Książ; 
• czytelny układ urbanistyczny miasta, wyodrębniający część zabytkową miasta, 
• znaczące walory środowiska kulturowego o wartości ponadlokalnej, 
• wyodrębnienie nowej części przemysłowej miasta, zlokalizowanej poprawnie 

pod względem przestrzennym i geograficznym, w okolicach ul. Strzegomskiej, 
ul. Przemysłowej, ul. Lotniczej; 

• istniejące lądowisko; 
• szeroka baza rekreacyjno - sportowa, 
• duża ilość ścieżek rowerowych i szlaków turystycznych. 
 
Za ograniczenie w rozwoju zagospodarowania przestrzennego uważa się: 
• brak obwodnicy miasta, co powoduje niepożądany przejazd ruchu tranzytowego 

przez centrum i zagrożenie bezpieczeństwa mieszkańców; 
• występowanie znacznych obszarów wymagających rewaloryzacji i modernizacji, 
• istniejąca zabudowa produkcyjno - składowa w bliskim sąsiedztwie zabudowy 

mieszkaniowej (os. Sudeckie, zabudowa wielorodzinna przy ul. Długiej); 
• istniejąca zabudowa produkcyjno - składowa w bliskim sąsiedztwie 

Książańskiego Parku Krajobrazowego i rezerwatu Przełomy pod Książem; 
• występowanie obszarów szczególnego zagrożenia powodziowego;  
• słabo rozbudowana baza hotelowa i gastronomiczna;  
• brak parkingów strategicznych; 
• istniejące korytarze technologiczne z napowietrznymi liniami 

elektroenergetycznymi 220 kV i 110 kV. 
 

Uwzględnienie uwarunkowań sprzyjających rozwojowi miasta w części kierunków 
Studium podkreśli główne walory miasta, a zidentyfikowanie zagrożeń i określenie 
barier pozwoli na przyjęcie takich rozwiązań, aby zmniejszyć ich negatywny wpływ 
na rozwój miasta. 
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CZĘŚĆ III - KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO 
 
III-1. INFORMACJE OGÓLNE 
 
1. Rysunek kierunków Studium - Plansza zbiorcza -uwzględnia 3 poziomy modeli 

funkcjonalnych miasta, różniących się od siebie stopniem uszczegółowienia 
ustaleń studium.  
I Poziom  - Podział na strefy wg intensywności urbanizacji, skala 1:25000; 
II Poziom  - Podział na obszary funkcjonalne w strefach, skala 1:25000; 
III Poziom  - Podział na tereny w obszarach funkcjonalnych, skala 1:10000. 

 
2. Strefy studium wg intensywności urbanizacji - są to 4 podstawowe strefy (A, B, 

C i D) położone  w granicach administracyjnych miasta, wyznaczone na 
podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji miasta, analizy układu drogowego, 
analizy istniejących opracowań planistycznych, funkcjonalnych i przestrzennych 
cech miasta.  
 

3. Obszary funkcjonalne w studium - położone są w granicach poszczególnych 
stref urbanizacji, określone w oparciu o główny istniejący i projektowany układ 
drogowy, analizę funkcjonalną terenów w stanie istniejącym i projektowanym w 
obowiązujących mpzp, uwzględniający stopień zainwestowania. Granice 
jednostek mogą być modyfikowane w przyszłych miejscowych planach 
zagospodarowania przestrzennego, poprzez dostosowanie ustaleń planu do 
szczegółowości mapy zasadniczej oraz map ewidencyjnych, a także modyfikacji 
nie naruszających stopnia zgodności „studium � plan”, w zakresie wynikającym 
z prowadzonej przez władze miasta polityki przestrzennej. 
 

4. Tereny studium - są to tereny wewnątrz poszczególnych obszarów 
funkcjonalnych, dla których ustala się główne funkcje terenu, wraz z rodzajem 
użytkowania terenu i rodzajem zabudowy, wskaźnikami zabudowy. Granice 
terenów mogą być modyfikowane w przyszłych miejscowych planach 
zagospodarowania przestrzennego, poprzez dostosowanie ustaleń planu do 
szczegółowości mapy zasadniczej oraz map ewidencyjnych, a także modyfikacji 
nie naruszających stopnia zgodności „studium � plan”, w zakresie wynikającym 
z prowadzonej przez władze miasta polityki przestrzennej. 
 

5. Tereny rozdzielaj ące poszczególne obszary funkcjonalne  - stanową je 
przede wszystkim wybrane istniejące i projektowane drogi głównego i 
uzupełniającego systemu komunikacyjnego miasta oraz tereny kolejowe.  

 
 

III-2. KIERUNKI ZMIAN UWZGL ĘDNIAJĄCE BILANS TERENÓW 
PRZEZNACZONYCH POD ZABUDOWĘ 

 
1.  Przeprowadzone analizy dotyczące bilansu terenów, zawarte w części 

uwarunkowań II - 7, pkt.7 oceniały możliwości rozwoju miasta w oparciu o 
istniejące zainwestowanie, możliwości rozwoju urbanizacji miasta zapewnione w 
kierunkach obowiązującego studium i w ustaleniach obowiązujących 
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miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Analizy te powiązane 
były przede wszystkim z prognozami demograficznymi dla Świebodzic i Powiatu 
Świdnickiego.  
Bilans terenów został przeprowadzony w odniesieniu do terenów 
mieszkaniowych, terenów usługowych i terenów produkcyjnych. 
Wnioski z analiz: 

•  rezerwy terenów mieszkaniowych w obowiązujących opracowaniach 
planistycznych są nierealnie zawyżone, dopuszczają wzrost liczby 
mieszkańców do 2030 roku o 15821 osób. W opracowywanej zmianie 
studium rozważyć zmniejszenie rezerw terenów ; 

•  rezerwy terenów usługowych w obowiązujących opracowaniach 
planistycznych zakładają nierealne prawie 4-krotne zwiększenie  
powierzchni użytkowej na 1 mieszkańca  do 2030 r. W opracowywanej 
zmianie studium rozważyć zmniejszenie rezerw terenów  usługowych w 
studium; 

•  rezerwy terenów produkcyjnych zakładają nierealne prawie 2,5 krotne 
zwiększenie  powierzchni użytkowej produkcyjnej na 1 mieszkańca do 2030 
r. Rozważyć zmniejszenie rezerw terenów  produkcyjnych w studium.  
 

2. W studium uwzględniono wnioski z przeprowadzonych analiz i bilansów. 
 

3. W studium uwzględnia sie tereny pod nowe inwestycje mieszkaniowe, 
usługowe i produkcyjne, wyłącznie w granicach terenów wskazanych pod 
zainwestowanie w 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 finansowych dla 
gminy, przy opracowywaniu nowych miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego, których rozwiązania przestrzenne muszą nie naruszać 
ustaleń studium. 
 

4. W obecnej edycji studium zmniejszono powierzchnię wskazaną pod zabudowę 
mieszkaniową o 80,83ha. 
 

5. W obecnej edycji studium zmniejszono powierzchnię wskazaną pod zabudowę 
usługową o 25,57 ha.  
 

6. W obecnej edycji studium zmniejszono powierzchnię wskazaną pod zabudowę 
produkcyjną o 86,86 ha. 
 

III-3. KIERUNKI I WSKA ŹNIKI DOTYCZĄCE ZAGOSPODAROWANIA ORAZ 
UŻYTKOWANIA TERENÓW, W TYM TERENY PRZEZNACZONE POD 
ZABUDOWĘ ORAZ TERENY WYŁĄCZONE SPOD ZABUDOWY (rys. nr 
K.1). 

 
1. Świebodzice są miastem o wyraźnej strukturze funkcjonalno-przestrzennej, 

zdeterminowanej układem drogowym, doliną rzeki Pełcznica, a także 
dotychczasowym stanem zabudowy i zagospodarowania terenów. 
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Zakłada się kontynuację rozwoju tej struktury z jednoczesnym dążeniem do 
kształtowania nowych wartości urbanistycznych i architektonicznych oraz poprawy 
funkcjonowania miasta, jako całości. 
 

2. Strefy struktury miasta wg intensywności urbanizacji  
I poziom struktury przestrzennej tworzą obszary w strefach: 
• Strefa A - strefa intensywnej urbanizacji miasta - Obszar Staromiejski. Jest to 

intensywnie zurbanizowane śródmieście, centrum usługowe i administracyjne 
miasta, z terenami głownie z zabudową usługową, zabudową usługowo - 
mieszkaniową wielorodzinną i mieszkaniową wielorodzinną w zabudowie 
pierzejowej. Cała jednostka znajduje się w rejestrze zabytków „Historyczny 
układ urbanistyczny - ośrodek miejski” wpisany do rejestru zabytków pod 
numerem 626 decyzją z dnia 1.09.1959 r. 

 
• Strefa B  - strefa urbanizacji miasta, okalająca Strefę A. Jest to obszar 

zurbanizowany, wielofunkcyjny, z przewagą terenów zabudowy wielorodzinnej, 
jednorodzinnej, usługowej (Osiedle Piastowskie, Osiedle Sudeckie, Tesco). W 
jego obszarze znajdują się również nieliczne zakłady produkcyjne. Znacząca 
część obszaru znajduje się w „Historycznym układzie urbanistycznym - 
Zabudowa poza średniowiecznymi murami miejskimi, w większości miasto XIX 
w i początków XX w wraz zabudową pofabryczną”.  

 
• Strefa C  - strefa intensywnej urbanizacji produkcyjno -usługowej. Teren ten 

stanowi strefę aktywizacji gospodarczo - przemysłowej miasta. Jest to obszar 
częściowo zabudowany obiektami produkcyjno - usługowymi i obiektami 
infrastruktury technicznej (oczyszczalnia ścieków). W jego obszarze 
zlokalizowana jest Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna Podstrefa 
Świebodzice INVEST - PARK. 

 
• Strefa D  - strefa ekstensywnej urbanizacji miasta. Są to pozostałe tereny 

miasta, część obrębów Pełcznicy 1 i Pełcznicy 2 oraz część Cierni 4 i całe 
Ciernie 5. 

 W jej obszarze położone są tereny chronione Natura 2000: „Przełomy Pełcznicy 
PLH 020020” i „Dobromierz PLH020034”, jak również Książąński Park 
Krajobrazowy wraz otuliną oraz w niewielkiej części „Rezerwat Przełomy 
Pełcznicy pod Książem”. Przeważającą zabudowę stanowi zabudowa 
jednorodzinna. Zabudowa zagrodowa zlokalizowana jest głównie w Cierniach i 
na obrzeżach Pełcznicy 2. W tej Strefie Studium zakłada zmniejszenie rezerw 
terenowych zabudowy mieszkaniowej, usługowej i produkcyjnej. W ich miejsce 
studium ustala zachowanie terenów otwartych: rolnych, zalesionych i 
zadrzewionych. 

 
3. Obszary funkcjonalne w strefach stanowią Poziom II uszczegółowienia struktury 

przestrzennej miasta. Zostały wydzielone w oparciu o istniejący i projektowany 
układ drogowy z uwzględnieniem istniejącego i planowanego zainwestowania. 
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Oznaczenie 
Strefy 

Symbol obszaru  
funkcjonalnego 
/powierzchnia ha 

Główne kierunki zmian  

A - Obszar 
Staromiejski 

A 
13.02 ha 

Utrzymanie istniejącego i rozwój, jako głównego 
ośrodka administracyjno - usługowego miasta, 
utrzymanie i ochrona historycznego charakteru 
miasta. Ochrona wartości historyczno - kulturowych. 

B- Obszar 
urbanizacji 
zabudowy 
miasta 

B1 
23.65 ha 

Przekształcenie terenów ogrodów działkowych pod 
zabudowę wielorodzinną z usługami. Zachowanie 
istniejącej zabudowy jednorodzinnej i wprowadzenie 
nowej zabudowy jednorodzinnej.  
Ochrona potoku Cienia. Wprowadzenie zieleni 
izolacyjnej wzdłuż projektowanej drogi zbiorczej 
KDZ. 

B2 
45.18 ha 

Wprowadzenie nowej zabudowy jednorodzinnej i 
nowej zabudowy jednorodzinno - usługowej i nowej 
usługowej.  
Ochrona potoku Cienia. Wprowadzenie zieleni 
izolacyjnej wzdłuż projektowanej drogi zbiorczej 
KDZ. Utrzymanie istniejących terenów ogrodów 
działkowych, utrzymanie istniejących terenów 
infrastruktury technicznej i zabudowy garażowej. 

B3 
14.71 ha 

Utrzymanie istniejących terenów ogrodów 
działkowych, utrzymanie terenów zabudowy 
mieszkaniowo - usługowej. Dopuszczenie 
utrzymania terenów zabudowy garażowej. 

B4 
43.64 ha 

Utrzymanie i wprowadzenie nowych terenów 
zabudowy wielorodzinnej. Utrzymanie i 
wprowadzenie nowych terenów zabudowy 
jednorodzinnej. 
Utrzymanie i wprowadzenie nowych terenów usług 
publicznych, sportu i rekreacji. Utrzymanie i 
wprowadzenie nowych terenów usług. 

B5 
5.07 ha 

Utrzymanie terenów zabudowy mieszkaniowo - 
usługowej. Utrzymanie i ochrona założenia 
kościelnego z cmentarzem przykościelnym. 

B6 
2.85 ha 

Utrzymanie istniejącej zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej i usługowej. Teren może być w 
części zagrożony powodzią. Część terenu znajduje 
się w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią 
Q1%, na którym występują zakazy wynikające z 
przepisów odrębnych. 

B7 
5.85 ha 

Utrzymanie terenów zabudowy mieszkaniowej i 
usługowej. Dopuszczenie przekształceń istniejącej 
zabudowy produkcyjnej w zabudowę usługową lub 
mieszkaniową. Część terenu znajduje się w 
obszarze szczególnego zagrożenia powodzią Q1% i 
Q10%, na którym występują zakazy wynikające z 
przepisów odrębnych. 

B8 
6.81 ha 

Utrzymanie terenów zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej i usługowej, wprowadzenie nowej 
zabudowy wielorodzinnej i usługowej.  
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B9 
3.77 ha 

Utrzymanie terenów zabudowy mieszkaniowej i 
usługowej. Dopuszczenie przekształceń terenów 
istniejącej zabudowy produkcyjnej w zabudowę 
usługową lub mieszkaniową. Część terenu znajduje 
się w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią 
Q1%, na którym występują zakazy wynikające z 
przepisów odrębnych. 

B10 
14.06 ha 

Utrzymanie terenów zabudowy mieszkaniowej i 
usługowej, wprowadzenie nowej zabudowy 
mieszkaniowej i usługowej. 

B11 
6.38 ha 

Utrzymanie terenów zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej i usługowej. Wprowadzenie nowej 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowe.  
Utrzymanie i wprowadzenie nowych terenów zieleni 
urządzonej. Wprowadzenie zakazu zabudowy 
kubaturowej dla części terenu oznaczonego na 
rysunku nr K1. Zakaz dotyczy budowy nowych 
obiektów. 

B12 
23.90 ha 

 

Utrzymanie terenów zabudowy mieszkaniowej i 
usługowej, wprowadzenie nowej zabudowy 
mieszkaniowej i usługowej. Utrzymanie istniejącej 
zabudowy magazynowo - składowej z 
dopuszczeniem jej przekształceń w zabudowę 
mieszkaniową i usługową. 
Wprowadzenie zakazu zabudowy kubaturowej dla 
części terenu oznaczonego na rysunku nr K1. Zakaz 
dotyczy budowy nowych obiektów. 

B13 
40.79 ha 

Utrzymanie i wprowadzenie nowej zabudowy 
mieszkaniowej i usługowej. Utrzymanie i 
wprowadzenie nowej zabudowy usług sportu i 
rekreacji. Utrzymanie terenów leśnych z 
dopuszczeniem przekształcenia jej w park leśny 
(zieleń urządzona). Utrzymanie istniejącej zabudowy 
produkcyjno - magazynowej z dopuszczeniem jej 
przekształceń w zabudowę usługową. Część terenu 
znajduje się w obszarze szczególnego zagrożenia 
powodzią Q1%, na którym występują zakazy 
wynikające z przepisów odrębnych. 

B14 
50.07 ha 

Utrzymanie terenów zabudowy mieszkaniowej i 
usługowej, wprowadzenie nowej zabudowy 
mieszkaniowej i usługowej. Utrzymanie  terenów 
zabudowy  usług publicznych, wprowadzenie nowej 
zabudowy usług publicznych. Utrzymanie terenów 
istniejącego cmentarza. 

B15 
7.05 ha 

Utrzymanie terenów zabudowy mieszkaniowej i 
usługowej, wprowadzenie nowej zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej. 
Utrzymanie istniejących terenów zieleni urządzonej i 
Stawu Warszawianki.  
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B16 
79.18 ha 

Utrzymanie terenów zabudowy mieszkaniowej i 
usługowej, wprowadzenie nowej zabudowy 
mieszkaniowej i usługowej. Przekształcenie w 
zabudowę mieszkaniową i usługową istniejących 
terenów produkcyjnych. Utrzymanie istniejących 
terenów ogrodów działkowych. Dopuszcza się 
utrzymanie istniejącej działalności produkcyjnej pod 
warunkiem, że dla jej rozwoju nie będzie potrzeby 
przeprowadzenia oceny oddziaływania 
przedsięwzięcia na środowisko, stwierdzonej przez 
odpowiednie organy. 

B17 
13.67 ha 

Cały teren znajduje sie w otulinie Książańskiego 
Parku Krajobrazowego. Tereny wzdłuż ul. 
Sikorskiego znajdują się w chronionych obszarach: 
historycznego układu ruralistycznego z układem 
zabudowy nawiązującym do zabudowy miejskiej i 
osiedlami z I poł. XX w oraz obserwacji 
archeologicznej dla nowożytnego siedliska wsi o 
średniowiecznej metryce z obszarem ochrony 
archeologicznej kościoła z XIV w.  Teren może być 
w części zagrożony powodzią 
Utrzymanie istniejących terenów zabudowy 
mieszkaniowej i usługowej. Wprowadzenie nowych 
terenów zabudowy mieszkaniowej i usługowej.. 
Utrzymanie terenów produkcyjno - składowych z 
dopuszczeniem ich przekształceń w zabudowę 
mieszkaniową lub usługową.  
Część terenu znajduje się w obszarze szczególnego 
zagrożenia powodzią Q1% i Q10%, na którym 
występują zakazy wynikające z przepisów 
odrębnych. 

B18 
11.11 ha 

Cały teren znajduje sie w otulinie Książańskiego 
Parku Krajobrazowego. Część terenów wzdłuż ul. 
Mikulicza, ul. Długiej znajduje się w chronionych 
obszarach: historycznego układu ruralistycznego z 
układem zabudowy nawiązującym do zabudowy 
miejskiej i osiedlami z I poł. XX w oraz obserwacji 
archeologicznej dla nowożytnego siedliska wsi o 
średniowiecznej metryce z obszarem ochrony 
archeologicznej kościoła z XIV w.  
Utrzymanie istniejących terenów zabudowy 
mieszkaniowej i usługowej. Wprowadzenie nowych 
terenów zabudowy mieszkaniowej i usługowej.. 
Utrzymanie terenów produkcyjno - składowych z 
dopuszczeniem ich przekształceń w zabudowę 
mieszkaniową lub usługową.  
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B19 
40.74 ha 

Część terenów wzdłuż ul. Mikulicza, ul. Długiej i 
Sikorskiego, znajduje się w chronionych obszarach: 
historycznego układu ruralistycznego z układem 
zabudowy nawiązującym do zabudowy miejskiej i 
osiedlami z I poł. XX w oraz obserwacji 
archeologicznej dla nowożytnego siedliska wsi o 
średniowiecznej metryce z obszarem ochrony 
archeologicznej kościoła z XIV w.  
Teren może być w części zagrożony powodzią.  
Utrzymanie i ochrona terenów otwartych - terenów 
rolniczych i terenów lasów, zadrzewień.  
Utrzymanie istniejących terenów zabudowy 
mieszkaniowej i usługowej. Wprowadzenie nowych 
terenów zabudowy jednorodzinnej o niskiej 
intensywności zabudowy, z dużym udziałem 
powierzchni biologicznie czynnej. Utrzymanie 
terenów produkcyjno - składowych z dopuszczeniem 
ich przekształceń w zabudowę mieszkaniową lub 
usługową. Utrzymanie istniejących terenów 
infrastruktury technicznej. Utrzymanie istniejących 
terenów wód powierzchniowych śródlądowych. 
Część terenu znajduje się w obszarze szczególnego 
zagrożenia powodzią Q1%, na którym występują 
zakazy wynikające z przepisów odrębnych. 

Strefa C - 
intensywnej 
urbanizacji 
produkcyjno - 
usługowej 

C1 
110.56 ha 

Utrzymanie istniejących terenów infrastruktury 
technicznej. Wprowadzenie nowych terenów 
zabudowy produkcyjnej i zabudowy usługowej, 
infrastruktury technicznej. Wskazanie rezerwy 
terenowej postulowanego przebiegu drogi S8. 

C2 
156.75 ha 

Wprowadzenie nowych terenów zabudowy 
produkcyjnej i zabudowy usługowej, infrastruktury 
technicznej. Wskazanie rezerwy terenowej 
postulowanego przebiegu drogi S8. 

C3 
84.58 ha 

Wprowadzenie nowych terenów zabudowy 
produkcyjnej i zabudowy usługowej, infrastruktury 
technicznej. Utrzymanie i powiększenie terenów 
lotniska.  

C4 
26.17 ha 

Utrzymanie istniejących terenów zabudowy  
produkcyjnej i zabudowy usługowej oraz 
infrastruktury technicznej. Wprowadzenie nowych 
terenów zabudowy produkcyjnej i zabudowy 
usługowej, infrastruktury technicznej. 

C5 
23.61 ha 

Utrzymanie istniejących terenów zabudowy  
produkcyjnej i zabudowy usługowej oraz 
infrastruktury technicznej. Wprowadzenie nowych 
terenów zabudowy produkcyjnej i zabudowy 
usługowej, infrastruktury technicznej. 

C6 
12.08 ha 

Wprowadzenie nowych terenów zabudowy 
produkcyjnej i zabudowy usługowej, infrastruktury 
technicznej. 

C7 
16.09 ha 

Utrzymanie istniejących terenów zabudowy 
produkcyjnej i zabudowy usługowej. Wprowadzenie 
nowych terenów zabudowy produkcyjnej i zabudowy 
usługowej, infrastruktury technicznej. Dopuścić 
możliwość budowy kanału ulgi. 
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Strefa D- 
ekstensywnej 
urbanizacji 
miasta 

D1 
243.86 ha 

Tereny otwarte - tereny rolnicze, tereny lasów i 
zadrzewień. Wprowadzenie nowych terenów 
zabudowy jednorodzinnej. Utrzymanie istniejących i 
wprowadzenie nowych terenów zabudowy 
usługowej wzdłuż ulicy Jeleniogórskiej.  
Przekształcenie terenów wyeksploatowanych złóż 
pod zabudowę jednorodzinną i zabudowę sportu i 
rekreacji. Utrzymanie istniejących terenów ogrodów 
działkowych. Wprowadzenie nowych terenów zieleni 
izolacyjnej w sąsiedztwie projektowanej zabudowy 
jednorodzinnej od strony ul. Jeleniogórskiej i 
projektowanej drogi zbiorczej. 

D2 
24.45 ha 

Wprowadzenie nowych terenów zabudowy 
jednorodzinnej. Utrzymanie istniejących i 
wprowadzenie nowych terenów zabudowy 
usługowej wzdłuż ulicy Jeleniogórskiej. 
Wprowadzenie zieleni izolacyjnej od strony 
projektowane drogi zbiorczej 

D3 
176.00 ha 

Ochrona terenów Natura 2000 PLH 020034 
Dobromierz. Cały teren znajduje sie w otulinie 
Książańskiego Parku Krajobrazowego. Utrzymanie i 
ochrona terenów otwartych - terenów rolniczych i 
terenów lasów, zadrzewień. 
Wprowadzenie nowych terenów zabudowy 
jednorodzinnej o niskiej intensywności zabudowy, z 
dużym udziałem powierzchni biologicznie czynnej. 
Utrzymanie istniejących gospodarstw rolnych i 
gospodarstw ogrodniczych, z dopuszczeniem do 
przekształceń ich w zabudowę jednorodzinną i 
usługi nieuciążliwe. Tereny zieleni izolacyjnej od 
strony drogi Gp. 
Wprowadzenie zakazu zabudowy kubaturowej dla 
części terenu oznaczonego na rysunku nr K1. Zakaz 
dotyczy budowy nowych obiektów. 

D4 
189.22 ha 

Utrzymanie i ochrona terenów Książańskiego Parku 
Krajobrazowego. Cały teren znajduje sie w otulinie 
Książańskiego Parku Krajobrazowego. Utrzymanie i 
ochrona terenów otwartych - terenów rolniczych i 
terenów lasów, zadrzewień. 
Utrzymanie istniejących terenów zabudowy 
mieszkaniowej i usługowej. Wprowadzenie nowych 
terenów zabudowy jednorodzinnej o niskiej 
intensywności zabudowy, z dużym udziałem 
powierzchni biologicznie czynnej. Utrzymanie 
istniejących stawów hodowlanych i gospodarstw 
rolnych, z dopuszczeniem do przekształceń ich w 
zabudowę jednorodzinną i usługi nieuciążliwe. 
Utrzymanie terenów cmentarza z dopuszczeniem 
jego powiększenia. Utrzymanie terenów 
infrastruktury technicznej z dopuszczeniem ich 
powiększenia. 
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D5 
56.28 ha 

Cały teren znajduje sie w otulinie Książańskiego 
Parku Krajobrazowego. Utrzymanie i ochrona 
terenów otwartych - terenów rolniczych i terenów 
lasów, zadrzewień.  
Wprowadzenie nowych terenów zabudowy 
jednorodzinnej. Utrzymanie istniejących 
gospodarstw rolnych, z dopuszczeniem do 
przekształceń ich w zabudowę jednorodzinną i 
usługi nieuciążliwe. Wprowadzenie zakazu 
zabudowy kubaturowej dla części terenu 
oznaczonego na rysunku nr K1. Zakaz dotyczy 
budowy nowych obiektów. 

D6 
145.37 ha 

Ochrona terenów Natura 2000 PLH 020020 
Przełomy Pełcznicy pod Książem. Ochrona 
Rezerwatu  Przełomy Pełcznicy pod Książem. 
Ochrona Książańskiego Parku Krajobrazowego. 
Cały teren znajduje sie w otulinie Książańskiego 
Parku Krajobrazowego. Ochrona obszaru ujętego w 
rejestrze zabytków „Założenie rezydencjonalne 
Książ w Świebodzicach”. Teren może być w części 
zagrożony powodzią.  
Utrzymanie i ochrona terenów otwartych - terenów 
rolniczych i terenów lasów, zadrzewień.  
Utrzymanie istniejących terenów zabudowy 
mieszkaniowej i usługowej. Wprowadzenie nowych 
terenów zabudowy jednorodzinnej o niskiej 
intensywności zabudowy, z dużym udziałem 
powierzchni biologicznie czynnej.  Utrzymanie 
istniejących gospodarstw rolnych i gospodarstw 
ogrodniczych, z dopuszczeniem do przekształceń 
ich w zabudowę jednorodzinną i usługi nieuciążliwe 
Utrzymanie istniejących terenów infrastruktury 
technicznej. Utrzymanie istniejących terenów wód 
powierzchniowych śródlądowych. 
Część terenu znajduje się w obszarze szczególnego 
zagrożenia powodzią Q1%, na którym występują 
zakazy wynikające z przepisów odrębnych. 

D7 
138.39 ha 

Cały teren znajduje sie w otulinie Książańskiego 
Parku Krajobrazowego. Utrzymanie i ochrona 
terenów otwartych - terenów rolniczych i terenów 
lasów, zadrzewień. Utrzymanie istniejących terenów 
ogrodów działkowych. 
Utrzymanie istniejących terenów zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej. 
Utrzymanie i powiększenie istniejących terenów 
infrastruktury technicznej. Utrzymanie istniejących 
terenów wód powierzchniowych śródlądowych. 
Ochrona istniejących ujęć wody SW Sportowa. 
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D8 
214.75 ha 

Utrzymanie i ochrona terenów otwartych - terenów 
rolniczych i terenów lasów, zadrzewień. Utrzymanie 
istniejących terenów ogrodów działkowych. 
Utrzymanie istniejących terenów zabudowy 
mieszkaniowej produkcyjno -składowej i usługowej. 
Utrzymanie i powiększenie istniejących terenów 
infrastruktury technicznej. Utrzymanie istniejących 
terenów wód powierzchniowych śródlądowych. 

D9 
29.47 ha 

Część terenów wzdłuż ul. Ciernie znajduje się w 
chronionych obszarach: historycznego układu 
ruralistycznego z układem zabudowy miejskiej i 
osiedle robotnicze z lat 30 - tych XX oraz obserwacji 
archeologicznej dla nowożytnego siedliska wsi o 
średniowiecznej metryce z obszarem ochrony 
archeologicznej otoczenia budowli 
średniowiecznych. Utrzymanie istniejących terenów 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i 
usługowej. Wprowadzenie nowych terenów 
zabudowy jednorodzinnej i usługowej o niskiej 
intensywności zabudowy, z dużym udziałem 
powierzchni biologicznie czynnej. Utrzymanie 
istniejących gospodarstw rolnych, z dopuszczeniem 
do przekształceń ich w zabudowę jednorodzinną i 
usługi nieuciążliwe. Wprowadzenie nowych terenów 
zieleni izolacyjnej w sąsiedztwie terenów 
kolejowych. Utrzymanie istniejących terenów 
infrastruktury technicznej. Dopuszcza się utrzymanie 
terenów produkcyjno - składowych z dopuszczeniem 
ich przekształceń w zabudowę mieszkaniową lub 
usługową. 

D10 
4.60 ha 

 
 

Teren znajduje się w chronionych obszarach: 
historycznego układu ruralistycznego z układem 
zabudowy miejskiej i osiedle robotnicze z lat 30 - 
tych XX oraz obserwacji archeologicznej dla 
nowożytnego siedliska wsi o średniowiecznej 
metryce z obszarem ochrony archeologicznej 
otoczenia budowli średniowiecznych. Utrzymanie 
istniejących terenów zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej i usługowej. 
Utrzymanie istniejących gospodarstw rolnych, z 
dopuszczeniem do przekształceń ich w zabudowę 
jednorodzinną i usługi nieuciążliwe. Teren może być 
w części zagrożony powodzią. Część terenu 
znajduje się w obszarze szczególnego zagrożenia 
powodzią Q1%, na którym występują zakazy 
wynikające z przepisów odrębnych. 
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D11 
16.55 ha 

Część terenów wzdłuż ul. Ciernie znajduje się w 
chronionych obszarach: historycznego układu 
ruralistycznego z układem zabudowy miejskiej i 
osiedle robotnicze z lat 30- tych XX oraz obserwacji 
archeologicznej dla nowożytnego siedliska wsi o 
średniowiecznej metryce z obszarem ochrony 
archeologicznej otoczenia budowli 
średniowiecznych. Utrzymanie istniejących terenów 
zabudowy mieszkaniowej i usługowej.. Utrzymanie 
istniejących gospodarstw rolnych, z dopuszczeniem 
do przekształceń ich w zabudowę jednorodzinną i 
usługi nieuciążliwe. Wprowadzenie nowych terenów 
zieleni izolacyjnej w sąsiedztwie terenów 
kolejowych. Utrzymanie istniejących terenów 
infrastruktury technicznej. Utrzymanie terenów 
składowych i usług z dopuszczeniem ich 
przekształceń w zabudowę mieszkaniową lub 
usługową.  

D12 
10.13 ha 

Teren znajduje się w chronionych obszarach: 
historycznego układu ruralistycznego z układem 
zabudowy miejskiej i osiedle robotnicze z lat 30 - 
stych XX oraz obserwacji archeologicznej dla 
nowożytnego siedliska wsi o średniowiecznej 
metryce z obszarem ochrony archeologicznej 
otoczenia budowli średniowiecznych.  
Utrzymanie i ochrona terenów otwartych - terenów 
rolniczych i terenów lasów, zadrzewień. Utrzymanie 
istniejących terenów zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej i usługowej. Utrzymanie istniejących 
gospodarstw rolnych, z dopuszczeniem do 
przekształceń ich w zabudowę jednorodzinną i 
usługi nieuciążliwe. Utrzymanie istniejących terenów 
infrastruktury technicznej z dopuszczeniem ich 
powiększenia. Teren może być w części zagrożony 
powodzią. Część terenu znajduje się w obszarze 
szczególnego zagrożenia powodzią Q1%, na którym 
występują zakazy wynikające z przepisów 
odrębnych. 
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D13 
84.28 ha 

 

Część terenów wzdłuż ul. Ciernie znajduje się w 
chronionych obszarach: historycznego układu 
ruralistycznego z układem zabudowy miejskiej i 
osiedle robotnicze z lat 30 - stych XX oraz 
obserwacji archeologicznej dla nowożytnego 
siedliska wsi o średniowiecznej metryce z obszarem 
ochrony archeologicznej otoczenia budowli 
średniowiecznych. 
Utrzymanie istniejących terenów zabudowy 
mieszkaniowej i usługowej. Utrzymanie istniejących 
gospodarstw rolnych, z dopuszczeniem do 
przekształceń ich w zabudowę jednorodzinną i 
usługi nieuciążliwe. 
Wprowadzenie nowych terenów zieleni izolacyjnej w 
sąsiedztwie terenów kolejowych. Teren może być w 
części zagrożony powodzią. Część terenu znajduje 
się w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią 
Q1%, na którym występują zakazy wynikające z 
przepisów odrębnych. 

 

D14 
594.51 ha 

Część terenów znajduje się w chronionych 
obszarach: historycznego układu ruralistycznego z 
układem zabudowy miejskiej i osiedle robotnicze z 
lat 30 - stych XX oraz obserwacji archeologicznej dla 
nowożytnego siedliska wsi o średniowiecznej 
metryce z obszarem ochrony archeologicznej 
otoczenia budowli średniowiecznych. 
Utrzymanie istniejących terenów zabudowy 
mieszkaniowej i usługowej. Wprowadzenie nowych 
terenów zabudowy jednorodzinnej i usługowej o 
niskiej intensywności zabudowy, z dużym udziałem 
powierzchni biologicznie czynnej. Utrzymanie 
istniejących gospodarstw rolnych, z dopuszczeniem 
do przekształceń ich w zabudowę jednorodzinną i 
usługi nieuciążliwe. Wprowadzenie nowych terenów 
zieleni izolacyjnej w sąsiedztwie terenów 
kolejowych. Utrzymanie istniejących terenów 
infrastruktury technicznej z dopuszczeniem ich 
powiększenia. Dopuszcza się utrzymanie terenów 
produkcyjno - składowych z dopuszczeniem ich 
przekształceń w zabudowę mieszkaniową lub 
usługową. Utrzymanie istniejących terenów wód 
powierzchniowych śródlądowych. Teren może być w 
części zagrożony powodzią. 
Wskazanie rezerwy terenowej postulowanego 
przebiegu drogi S8.  
Część terenu znajduje się w obszarze szczególnego 
zagrożenia powodzią Q1% i Q10%, na którym 
występują zakazy wynikające z przepisów 
odrębnych. 

D15 
153.53 ha 

Utrzymanie i ochrona terenów otwartych - terenów 
rolniczych i terenów lasów, zadrzewień. Wskazanie 
rezerwy terenowej postulowanego przebiegu drogi 
S8. 
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D16 
10.78 ha 

Ochrona terenów Natura 2000 PLH 020020 
Przełomy Pełcznicy pod Książem. Ochrona 
Rezerwatu Przełomy Pełcznicy pod Książem. 
Ochrona Książańskiego Parku Krajobrazowego. 
Cały teren znajduje sie w otulinie Książańskiego 
Parku Krajobrazowego. Utrzymanie istniejących 
terenów zabudowy mieszkaniowej. Wprowadzenie 
nowych terenów zabudowy mieszkaniowej o niskiej 
intensywności zabudowy, z dużym udziałem 
powierzchni biologicznie czynnej.  
Utrzymanie istniejących terenów wód 
powierzchniowych śródlądowych, terenów lasów. 

 
 
3.1. Poniżej określa się następujące tereny wyłączone spod nowej zabudowy oraz 

tereny z częściowym ograniczeniem zabudowy, na warunkach przewidzianych w 
niniejszym dokumencie zmiany studium lub wynikających z przepisów 
odrębnych: 

• tereny w granicach chronionych obszarów przyrody:  
- rezerwat przyrody „Przełomy pod Książem koło Wałbrzycha”, 
- Książański Park Krajobrazowy, 
- Obszar Natura 2000 PLH 020020 „Przełomy Pełcznicy pod Książem”, 
- Obszar Natura 2000 PLH 020034 „Dobromierz”.  

• tereny lasów i dolesienia, 
• grupy śródpolnej zieleni wysokiej, 
• ciągi ekosystemów wodno – łąkowych, 
• wody powierzchniowe i zasoby wód podziemnych,  
• koryta cieków wodnych i obszary szczególnego zagrożenia powodzią, 
• ujęcia wód i strefy ochronne, 
• cmentarze i obszary znajdujące się w zasięgu stref ochronny sanitarnej od 

cmentarzy,  
• obszary znajdujące się w zasięgu strefy uciążliwości lub stref kontrolowanych od 

obiektów infrastruktury technicznej: gazociągu wysokiego ciśnienia, linii 
elektroenergetycznych, dróg, linii kolejowych, a także innych podobnych 
urządzeń, co wynika z przepisów odrębnych. 

 
Dla ww. terenów lub obiektów wszelkie odstępstwa uregulowane są zapisami 
wynikającymi z ustaleń przepisów odrębnych. W miejscowych planach 
zagospodarowania przestrzennego należy uściślić granice i zapisy odnoście 
terenów wyłączonych spod zabudowy, ustalić warunki ograniczonej dostępności, 
uwzględniając istniejące uwarunkowania. 

 
4. Tereny w obszarach funkcjonalnych stanowią Poziom III uszczegółowienia 

struktury przestrzennej miasta. Zostały wydzielone w oparciu o istniejący i 
projektowany układ drogowy z uwzględnieniem istniejącego i planowanego 
zainwestowania. Dla tych terenów ustala się główne funkcje terenu, funkcje 
towarzyszące funkcji głównej, wskaźniki zabudowy. 
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4.1. Przedstawione na rysunku studium ustalenia przestrzenne dotyczą wskazania 

funkcji wiodących na danym terenie. Zapisy łączące dwie funkcje główne na 
danym terenie dopuszczają również ustalenie wyłącznie jednej z nich, jako 
głównej. Poniższa tabela opisuje również funkcje towarzyszące i dopuszczalne 
na danym terenie. Celem takiego zapisu jest wykluczenie szybkiej dezaktualizacji 
ustaleń zawartych w studium, możliwość sporządzania zmian planów 
miejscowych bez każdorazowej potrzeby zmiany studium. Ustalenie funkcji 
towarzyszących odbyło się na podstawie dokładnej, analizy stanu istniejącego i 
zawartych ustaleń w obowiązujących planach miejscowych. Zaleca się 
maksymalną ilość kondygnacji nadziemnych wraz poddaszem dla nowej 
zabudowy wielorodzinnej – do 6, dla nowej zabudowy jednorodzinnej – 2. 
Granice terenów mogą ulec korekcie przy rozbudowie istniejącego i 
projektowanego układu komunikacyjnego. 

 
4.2. Ilekroć w tekście studium jest mowa o: 

1) wskaźniku zabudowy działki – należy przez to rozumieć wskaźnik wyrażający 
iloraz sumy powierzchni zabudowy wszystkich budynków zlokalizowanych na 
działce budowlanej do powierzchni tej działki; 

2) wskaźniku intensywności zabudowy działki – należy przez to rozumieć 
wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki 
budowlanej, zgodnie z definicją zawartą w Ustawie o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym. 
W studium podane są sugerowane graniczne wartości wskaźników zabudowy i 
intensywności zabudowy. Faktyczne wartości będą ustalane w opracowaniach 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, po wykonaniu 
szczegółowych analiz planistycznych. 

 
4.3. Oznaczenia funkcji na rysunku i w tekście planu: 

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, 
ZL - tereny lasów, 
ZL1 - tereny otwarte (lasy i tereny rolnicze), 
ZP - tereny zieleni urządzonej, 
ZI - tereny zieleni izolacyjnej,  
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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 

 
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. 
 
4.4. Oznaczenia terenów z określeniem funkcji i wskaźników: 
 

 
STREFA A 

 
l.p. 

 
nr 

Obszaru  

 
funkcja główna 

(ha) 

 
funkcje towarzysz ące funkcji głównej 

w odniesieniu do terenu 

 
max. wska źniki 
zabudowy/ max. 

wska źniki 
intensywno ści 

zabudowy  
1. A MS 

- tereny zabudowy 
śródmiejskiej 
(1,30 ha) 

 

US, ZP, MN, garaże istniejące, ulice 
lokalne, dojazdowe i wewnętrzne, ciągi 
piesze i rowerowe, sieci, obiekty i 
urządzenia infrastruktury technicznej, 
parkingi (również podziemne i kubaturowe 
wielopoziomowe) 

1. dla 
projektowanej 
zabudowy 
zwartej, 
plombowej- 1,0 / 
4,0 

2. dla zabudowy 
wolnostojącej 
projektowanej - 
0,6 / 2,0 

 
 

STREFA B 
 

 
l.p. 

 
nr 

Obszaru

 
funkcja główna 

 
funkcje towarzysz ące funkcji 

głównej w odniesieniu do terenu 

 
max. wska źniki 
zabudowy/ max. 

wska źniki 
intensywno ści 

zabudowy  

Id: E45BD4AB-96D0-4D24-8363-89FC26EEA714. Podpisany Strona 139 z 186



ZMIANA STUDIUM  UWARUNKOWA Ń  I  KIERUNKÓW  ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
 MIASTA ŚWIEBODZICE  

 

str. 140 

 

1. 

B1. 

B1.MWU 
tereny zabudowy 

mieszkaniowej wielorodzinnej, 
tereny zabudowy usługowej 

(7,15 ha) 
  

MN, US, ZP, ZI, ZD, WS, parkingi, 
ulice lokalne, dojazdowe i 
wewnętrzne, ciągi piesze i rowerowe, 
sieci, obiekty i urządzenia 
infrastruktury technicznej 

1. dla zabudowy 
mieszkaniowej 
wielorodzinnej- 0,3 / 
2,0 

2. dla zabudowy 
usługowej - 0,3 / 1,0 

3. dla zabudowy 
mieszkaniowo - 
usługowej - 0,3 / 2,0 

2.  

B1.MN  
tereny zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej 
(15,01 ha) 

  

U nieuciążliwe, US, ZP, WS, parkingi, 
ulice lokalne, dojazdowe i 
wewnętrzne, ciągi piesze i rowerowe, 
sieci, obiekty i urządzenia 
infrastruktury technicznej 

1. utrzymanie 
wskaźników dla 
istniejącej 
wolnostojącej 
zabudowy, jeżeli 
przekraczają - 0,3 / 
0,8 

2. dla zabudowy 
zwartej, szeregowej 
– 0,3 / 0,6 

3. 

B1.ZI 
tereny zieleni izolacyjnej  

(1,23 ha) 
 

ZP, ulice lokalne, dojazdowe i 
wewnętrzne, ciągi piesze i rowerowe, 
sieci, obiekty i urządzenia 
infrastruktury technicznej 

- 

4. 

B2. 

B2.MN 
tereny zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej 
(10,86 ha) 

  

U nieuciążliwe, US, ZP, ZD, WS, 
parkingi, ulice lokalne, dojazdowe i 
wewnętrzne, ciągi piesze i rowerowe, 
sieci, obiekty i urządzenia 
infrastruktury technicznej 

1. dla wolnostojącej 
zabudowy,- 0,3 / 0,6 

2. dla zabudowy 
zwartej, szeregowej 
– 0,3 / 0,8 

5. 

B2.ZI 
tereny zieleni izolacyjnej 

(0,73 ha) 
 

ZP, R, ulice lokalne, dojazdowe i 
wewnętrzne, ciągi piesze i rowerowe, 
sieci, obiekty i urządzenia 
infrastruktury technicznej 

- 

6.  

B2.I 
tereny zabudowy 

infrastruktury technicznej 
(5,24 ha) 

 

ZP, ZI, US, WS, garaże i parkingi, 
ulice lokalne, dojazdowe i 
wewnętrzne, ciągi piesze i rowerowe 

0,7 / 1,5 

7. 

B2.ZD 
tereny ogrodów działkowych 

(8,65 ha) 
 

ZP, US, WS, parkingi, ulice lokalne, 
dojazdowe i wewnętrzne, ciągi piesze 
i rowerowe, sieci, obiekty i urządzenia 
infrastruktury technicznej 

Zgodnie z przepisami 
odrębnymi 

 

8. 

B2.MNU 
tereny zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej 
tereny zabudowy usługowej 

(8,75 ha) 

US, ZP, ZI, ZD, WS, parkingi, ulice 
lokalne, dojazdowe i wewnętrzne, 
ciągi piesze i rowerowe, sieci, obiekty 
i urządzenia infrastruktury technicznej 

0,3 / 0,6 

9. 

B2.U 
tereny zabudowy usługowej 

(2,54 ha) 
 

ZP, ZI, ZD, WS, parkingi, ulice 
lokalne, dojazdowe i wewnętrzne, 
ciągi piesze i rowerowe, sieci, obiekty 
i urządzenia infrastruktury technicznej,  

 
0,4 / 0,8 

10. 

B3. 

B3.ZD 
tereny ogrodów działkowych 

(18,04 ha) 
 

ZP, US, WS, parkingi, ulice lokalne, 
dojazdowe i wewnętrzne, ciągi piesze 
i rowerowe, sieci, obiekty i urządzenia 
infrastruktury technicznej 

Zgodnie z przepisami 
odrębnymi 

 

11.  

B3.MU 
tereny zabudowy 
mieszkaniowej  

tereny zabudowy usługowej 

US, ZP, ZI, ZD, WS, parkingi, garaże, 
ulice lokalne, dojazdowe i 
wewnętrzne, ciągi piesze i rowerowe, 
sieci, obiekty i urządzenia 

0,4 / 0,8 
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(4,23 ha) 
 

infrastruktury technicznej 

12. 

B4. 

B4.MWU 
tereny zabudowy 

mieszkaniowej wielorodzinnej, 
tereny zabudowy usługowej  

27,37ha) 
 

MN istniejąca, US, ZP, ZI, WS, 
parkingi, ulice lokalne, dojazdowe i 
wewnętrzne, ciągi piesze i rowerowe, 
sieci, obiekty i urządzenia 
infrastruktury technicznej 

1. dla zabudowy 
mieszkaniowej 
wielorodzinnej - 0,3 / 
2,0 

2. dla zabudowy 
usługowej - 0,3 / 1,0 

3. dla zabudowy 
mieszkaniowo - 
usługowej - 0,3 / 2,0 

13. 

B4.U1 
tereny zabudowy usług 

publicznych 
(9,15 ha) 

 

MW, U, US, ZP, ZI, WS,  parkingi, 
ulice lokalne, dojazdowe i 
wewnętrzne, ciągi piesze i rowerowe, 
sieci, obiekty i urządzenia 
infrastruktury technicznej,  

 
0,5 / 2,0 

14. 

B4.MU 
tereny zabudowy 
mieszkaniowej  

tereny zabudowy usługowej 
(7,11 ha) 

 

US, ZP, ZI, WS, parkingi, ulice 
lokalne, dojazdowe i wewnętrzne, 
ciągi piesze i rowerowe, sieci, obiekty 
i urządzenia infrastruktury technicznej 

 
0,4 / 0,8 

15. 

B5. 

B5.MNU 
tereny zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej 
tereny zabudowy usługowej 

(3,53 ha) 
 

MW, US, ZP, ZI, WS, parkingi, ulice 
lokalne, dojazdowe i wewnętrzne, 
ciągi piesze i rowerowe, sieci, obiekty 
i urządzenia infrastruktury technicznej 

0,3 / 0,6 

16. 

B5.UZC 
tereny zabudowy usług 

sakralnych 
tereny cmentarza 
przykościelnego 

(1,42 ha) 
 

ZP, ZI, parkingi, ulice lokalne, 
dojazdowe i wewnętrzne, ciągi piesze 
i rowerowe, sieci, obiekty i urządzenia 
infrastruktury technicznej 

0,3 / 0,6 

17. 

B6. B6.MNU 
tereny zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej 
tereny zabudowy usługowej 

(2,83 ha) 
 

MW istniejąca, US, ZP, ZI, ZZ, 
parkingi, ulice lokalne, dojazdowe i 
wewnętrzne, ciągi piesze i rowerowe, 
sieci, obiekty i urządzenia 
infrastruktury technicznej. Uwaga: 
część terenu znajduje się w obszarze 
szczególnego zagrożenia powodzią 
Q1% i Q10%, na którym występują 
zakazy wynikające z przepisów 
odrębnych. 

0,3 / 0,6 

18. 

B7. B7.MUP 
tereny zabudowy 
mieszkaniowej j 

tereny zabudowy usługowej 
tereny zabudowy 

produkcyjnej i składowej 
(5,71 ha) 

 

MW istniejąca, US, ZP, ZI, ZZ, WS,  
parkingi, ulice lokalne, dojazdowe i 
wewnętrzne, ciągi piesze i rowerowe, 
sieci, obiekty i urządzenia 
infrastruktury technicznej. 
Uwaga: część terenu znajduje się w 
obszarze szczególnego zagrożenia 
powodzią Q1% i Q10%, na którym 
występują zakazy wynikające z 
przepisów odrębnych. 

1. dla zabudowy 
mieszkaniowej  
0,3 / 0,8 

2. dla zabudowy 
usługowej 
0,3 / 0,8 

3. dla zabudowy 
usługowo - 
produkcyjnej - 
0,6/1,5 

19. B8. 

B8.MWU 
tereny zabudowy 
mieszkaniowej 

wielorodzinnej, tereny 
zabudowy usługowej 

MN istniejąca, US, ZP, ZI, WS, 
parkingi, ulice lokalne, dojazdowe i 
wewnętrzne, ciągi piesze i rowerowe, 
sieci, obiekty i urządzenia 
infrastruktury technicznej 

1. dla zabudowy 
mieszkaniowej 
wielorodzinnej 
0,3 /1,2 

2. dla zabudowy 
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(6,66 ha) 
 

usługowej 
0,4 / 1,0 

20. B9. 

B9.MUP 
tereny zabudowy 
mieszkaniowej j 

tereny zabudowy usługowej 
tereny zabudowy 

produkcyjnej i składowej 
(3,73 ha) 

 

US, ZP, ZI, WS, parkingi, ulice 
lokalne, dojazdowe i wewnętrzne, 
ciągi piesze i rowerowe, sieci, obiekty 
i urządzenia infrastruktury technicznej. 
Uwaga: część terenu znajduje się w 
obszarze szczególnego zagrożenia 
powodzią Q1%, na którym występują 
zakazy wynikające z przepisów 
odrębnych.  

1. dla zabudowy 
mieszkaniowej  
0,3 / 0,8 

2. dla zabudowy 
usługowej 
0,3 / 0,8 

3. dla zabudowy 
usługowo - 
produkcyjnej - 
0,6/1,5 

21. 

B10. 

B10.MNU 
tereny zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej 
tereny zabudowy usługowej 

(6,05 ha) 
 

MW istniejąca, US, ZP, ZI, WS, 
parkingi, ulice lokalne, dojazdowe i 
wewnętrzne, ciągi piesze i rowerowe, 
sieci, obiekty i urządzenia 
infrastruktury technicznej 

0,3 / 0,6 

22. 

B10.MU 
tereny zabudowy 
mieszkaniowej  

tereny zabudowy usługowej 
(8,16 ha) 

 

US, ZP, ZI, WS, parkingi, ulice 
lokalne, dojazdowe i wewnętrzne, 
ciągi piesze i rowerowe, sieci, obiekty 
i urządzenia infrastruktury technicznej 

 
0,3 / 1,0 

23. 

B11. 

B11.MNU 
tereny zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej 
tereny zabudowy usługowej 

(4,34ha) 
 

US, ZP, ZI, WS, ogrodnictwo , 
parkingi, ulice lokalne, dojazdowe i 
wewnętrzne, ciągi piesze i rowerowe, 
sieci, obiekty i urządzenia 
infrastruktury technicznej 

0,4 / 1,0 

24. 

B11.ZP 
tereny zieleni urządzonej 

(1,64ha) 
 

WS, ciągi piesze i rowerowe, sieci, 
obiekty i urządzenia infrastruktury 
technicznej,  

 
- 

25. 

B12. 
 
 

B12.MNU 
tereny zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej 
tereny zabudowy usługowej 

(17,19 ha) 

MW istniejąca, US, ZP, ZI, WS, 
parkingi, ulice lokalne, dojazdowe i 
wewnętrzne, ciągi piesze i rowerowe, 
sieci, obiekty i urządzenia 
infrastruktury technicznej 

0,3 / 0,6 

26. 

B12.MWU 
tereny zabudowy 
mieszkaniowej 

wielorodzinnej, tereny 
zabudowy usługowej 

(2,52 ha+ 0,8 ha) 

MN istniejąca, US, ZP, ZI, WS,  
parkingi, ulice lokalne, dojazdowe i 
wewnętrzne, ciągi piesze i rowerowe, 
sieci, obiekty i urządzenia 
infrastruktury technicznej 

1. dla zabudowy 
mieszkaniowej 
wielorodzinnej 
0,3 /1,2 

2. dla zabudowy 
usługowej 
0,4 / 1,0 

27. 

B12.UP 
tereny zabudowy usługowej 

tereny zabudowy 
magazynowo-składowej  

(17,19 ha) 
 

MW istniejąca, US, ZP, ZI, WS, 
parkingi, ulice lokalne, dojazdowe i 
wewnętrzne, ciągi piesze i rowerowe, 
sieci, obiekty i urządzenia 
infrastruktury technicznej 

1. dla zabudowy 
usługowej 
0,3 / 0,8 

2. dla zabudowy 
usługowo - 
magazynowej - 0,4 / 
0,8 

28. 
B12.ZP 

tereny zieleni urządzonej 
(1,0 ha) 

WS, ciągi piesze i rowerowe, sieci, 
obiekty i urządzenia infrastruktury 
technicznej,  

 
- 

29. B13. 

B13.MWU 
tereny zabudowy 
mieszkaniowej 

wielorodzinnej, tereny 

MN istniejąca, US, ZP, ZI, ZZ, WS,  
parkingi, ulice lokalne, dojazdowe i 
wewnętrzne, ciągi piesze i rowerowe, 
sieci, obiekty i urządzenia 

1. dla zabudowy 
mieszkaniowej 
wielorodzinnej 
0,3 /1,2 
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zabudowy usługowej 
(3,89 ha) 

infrastruktury technicznej. Uwaga: 
część terenu znajduje się w obszarze 
szczególnego zagrożenia powodzią 
Q1%, na którym występują zakazy 
wynikające z przepisów odrębnych. 

2. dla zabudowy 
usługowej 
0,4 / 0,8 

30. 

B13.MU 
tereny zabudowy 
mieszkaniowej  

tereny zabudowy usługowej 
(17,92 ha) 

 

US, ZP, ZI, WS, parkingi, ulice 
lokalne, dojazdowe i wewnętrzne, 
ciągi piesze i rowerowe, sieci, obiekty 
i urządzenia infrastruktury technicznej 

 
0,3 / 1,0 

31. 

B13.US 
tereny zabudowy usług sportu 

i rekreacji 
(5,53 ha) 

 

ZP, ZI, ZD, WS, ogrodnictwo, 
parkingi, ulice lokalne, dojazdowe i 
wewnętrzne, ciągi piesze i rowerowe, 
sieci, obiekty i urządzenia 
infrastruktury technicznej,  

 
0,4 / 1,0 

32. 

B13.UP 
tereny zabudowy usługowej 

tereny zabudowy 
magazynowo-składowej  

(6,93 ha) 
 
 

MW istniejąca, US, ZP, ZI, WS,  
parkingi, ulice lokalne, dojazdowe i 
wewnętrzne, ciągi piesze i rowerowe, 
sieci, obiekty i urządzenia infrstruktury 
technicznej 

1. dla zabudowy 
usługowej 
0,3 / 0,8 

2. dla zabudowy 
usługowo - 
magazynowej - 0,4 / 
1,2 
 

33. 

B13. U 
Tereny zabudowy usługowej  

(1,48 ha) 
 

ZI, ZP, US, ulice dojazdowe i 
wewnętrzne, ciągi piesze i rowerowe, 
parkingi, sieci, obiekty i urządzenia 
infrastruktury technicznej, 

 
0,4 / 0,8 

34. 

B13.ZP 
tereny zieleni urządzonej 

(2,51 ha) 
 

WS, ciągi piesze i rowerowe, parkingi, 
sieci, obiekty i urządzenia 
infrastruktury technicznej. 
Uwaga: część terenu znajduje się w 
obszarze szczególnego zagrożenia 
powodzią Q1%, na którym występują 
zakazy wynikające z przepisów 
odrębnych. 

 
- 

35. 

B13.ZL  
tereny lasów 

(1,94 ha) 
 

ZP, WS, ciągi piesze i rowerowe, 
sieci, obiekty i urządzenia 
infrastruktury technicznej,  

 
-` 

36. 

B14. 

B14.MNU 
tereny zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej 
tereny zabudowy usługowej 

(21,02 ha) 

MW istniejąca, US, ZP, ZI, parkingi, 
ulice lokalne, dojazdowe i 
wewnętrzne, ciągi piesze i rowerowe, 
sieci, obiekty i urządzenia 
infrastruktury technicznej 

0,3 / 0,6 

37. 

B14.MWU 
tereny zabudowy 
mieszkaniowej 

wielorodzinnej, tereny 
zabudowy usługowej 
(4,80 ha + 15,15 ha) 

 

MN istniejąca, U1, US, ZP, ZI, WS,  
parkingi, ulice lokalne, dojazdowe i 
wewnętrzne, ciągi piesze i rowerowe, 
sieci, obiekty i urządzenia 
infrastruktury technicznej 

1. dla zabudowy 
mieszkaniowej 
wielorodzinnej 
0,3 /1,2 

2. dla zabudowy 
usługowej 
0,4 / 0,8 
 

38. 

B14.ZC 
tereny cmentarza  

(3,73 ha) 
 

parkingi, ciągi piesze i sieci, obiekty i 
urządzenia infrastruktury technicznej 

0,01 / 0,01 

39. 
B14.U1 

tereny zabudowy usług 
publicznych 

MW, U, US, ZP, ZI, WS, parkingi, 
ulice lokalne, dojazdowe i 
wewnętrzne, ciągi piesze i rowerowe, 

 
0,25 / 04 
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(3,63 ha) 
 

sieci, obiekty i urządzenia 
infrastruktury technicznej,  

40. B15. 

B15.MWU 
tereny zabudowy 
mieszkaniowej  

wielorodzinnej, tereny 
zabudowy usługowej 

(6,27 ha) 

MN istniejąca, US, U1, ZP, ZI, WS,  
parkingi, ulice lokalne, dojazdowe i 
wewnętrzne, ciągi piesze i rowerowe, 
sieci, obiekty i urządzenia 
infrastruktury technicznej 

1. dla zabudowy 
mieszkaniowej 
wielorodzinnej 
0,3 /1,2 

2. dla zabudowy 
usługowej 
0,4 / 0,8 

 

41.  

B16. 

B16.MWU 
tereny zabudowy 
mieszkaniowej 

wielorodzinnej, tereny 
zabudowy usługowej 

(19,57 ha) 
 

MN istniejąca, UP istniejąca, US, U1, 
ZP, ZI, ZD, WS, parkingi, ulice 
lokalne, dojazdowe i wewnętrzne, 
ciągi piesze i rowerowe, sieci, obiekty 
i urządzenia infrastruktury technicznej 

1. dla zabudowy 
mieszkaniowej 
wielorodzinnej 
0,3 /1,2 

2. dla zabudowy 
usługowej 
0,4 / 0,8 

42. 

B16.MNU 
tereny zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej 
tereny zabudowy usługowej 

(11,27 ha) 
 

MW, US, ZP, ZI, WS, parkingi, 
garaże, ulice lokalne, dojazdowe i 
wewnętrzne, ciągi piesze i rowerowe, 
sieci, obiekty i urządzenia 
infrastruktury technicznej. 

1. dla zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej 
0,3 /0,6 

2. dla zabudowy 
usługowej 
0,4 / 1,0 

43. 

B16.MU 
tereny zabudowy 
mieszkaniowej j 

tereny zabudowy usługowej 
(27,42 ha) 

U1, US, ZP, ZI, ZD, parkingi, garaże 
istniejące, ulice lokalne, dojazdowe i 
wewnętrzne, ciągi piesze i rowerowe, 
sieci, obiekty i urządzenia 
infrastruktury technicznej 

1. dla zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej 
0,3 /0,6 

2. dla zabudowy 
usługowej0,4 / 1,0 

44. 

B16.ZD 
tereny ogrodów działkowych 

(11,85 ha) 

ZP, US, WS, parkingi, ulice lokalne, 
dojazdowe i wewnętrzne, ciągi piesze 
i rowerowe, sieci, obiekty i urządzenia 
infrastruktury technicznej 

Zgodnie z przepisami 
odrębnymi 

 

45. 

B16.ZI 
tereny zieleni izolacyjnej 

(0,31 ha) 
 

R, parkingi, ulice lokalne, dojazdowe i 
wewnętrzne, ciągi piesze i rowerowe, 
sieci, obiekty i urządzenia 
infrastruktury technicznej,  

 
- 

46. 

B16.UP 
tereny zabudowy usługowej 

tereny zabudowy 
produkcyjnej  

(2,18 ha) 

ZP, ZI, WS, parkingi, ulice lokalne, 
dojazdowe i wewnętrzne, ciągi piesze 
i rowerowe, sieci, obiekty i urządzenia 
infrastruktury technicznej 

1. dla zabudowy 
usługowej 
0,4 / 0,8 

2. dla zabudowy 
produkcyjnej - 0,4 / 
0,8 

47. 

B16.ZP 
tereny zieleni urządzonej 

(5,49 ha) 

ZD, US, WS, U, parkingi, ulice 
lokalne, dojazdowe i wewnętrzne, 
ciągi piesze i rowerowe, sieci, obiekty 
i urządzenia infrastruktury technicznej 

 
- 
 

48. 
B17. 

B17.MWU 
tereny zabudowy 
mieszkaniowej 

wielorodzinnej, tereny 
zabudowy usługowej 

(7,36 ha) 

MN istniejąca, U1, US, ZP, ZI, ZD, R, 
WS, parkingi, ulice lokalne, 
dojazdowe i wewnętrzne, ciągi piesze 
i rowerowe, sieci, obiekty i urządzenia 
infrastruktury technicznej. 
Uwaga: część terenu znajduje się w 
obszarze szczególnego zagrożenia 
powodzią Q1%, na którym występują 
zakazy wynikające z przepisów 
odrębnych. 

1. dla zabudowy 
mieszkaniowej 
wielorodzinnej 
0,3 /1,2 

2. dla zabudowy 
usługowej 
0,4 / 0,8 

49. 
B17.UP 

tereny zabudowy usługowej 
MW, ZI, ZD, ZP, WS, ogrodnictwo, 
parkingi, ulice lokalne, dojazdowe i 

0,6 /1,0 
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tereny zabudowy 
produkcyjnej i składowej 

(6,57 ha) 

wewnętrzne, ciągi piesze i rowerowe, 
sieci, obiekty i urządzenia 
infrastruktury technicznej. 
Uwaga: część terenu znajduje się w 
obszarze szczególnego zagrożenia 
powodzią Q1% i Q10%, na którym 
występują zakazy wynikające z 
przepisów odrębnych.  

50. 

B18. 

B18.M 
tereny zabudowy 
mieszkaniowej  

(9,84 ha) 
 

US, ZP, ZI, ZD, U nieuciążliwe, WS,  
parkingi, ulice lokalne, dojazdowe i 
wewnętrzne, ciągi piesze i rowerowe, 
sieci, obiekty i urządzenia 
infrastruktury technicznej 

 
0,3 / 1,2 

51. 

B18.UP 
tereny zabudowy usługowej 

tereny zabudowy 
produkcyjnej i składowej 

(1,11 ha) 

M, ZI, ZD, ZP, WS, ogrodnictwo, 
parkingi, ulice lokalne, dojazdowe i 
wewnętrzne, ciągi piesze i rowerowe, 
sieci, obiekty i urządzenia 
infrastruktury technicznej,  

0,7 /1,5 

52. 

B19. 

B19.MU 
tereny zabudowy 
mieszkaniowej j 

tereny zabudowy usługowej 
(6,22 ha) 

P istn., U1, US, ZP, ZI, ZD, WS, 
parkingi, garaże istniejące, ulice 
lokalne, dojazdowe i wewnętrzne, 
ciągi piesze i rowerowe, sieci, obiekty 
i urządzenia infrastruktury technicznej. 
Uwaga: część terenu znajduje się w 
obszarze szczególnego zagrożenia 
powodzią Q1%, na którym występują 
zakazy wynikające z przepisów 
odrębnych. 

1. dla zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej 
0,3 /0,6 

2. dla zabudowy 
usługowej  
0,4 / 1,0 

53. 

B 19.MNU 
tereny zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej 
tereny zabudowy usługowej 

(24,98 ha+1,30 ha) 

MW istniejąca, US, ZP, ZD, ZI, 
parkingi, ulice lokalne, dojazdowe i 
wewnętrzne, ciągi piesze i rowerowe, 
sieci, obiekty i urządzenia 
infrastruktury technicznej. 
Uwaga: część terenu znajduje się w 
obszarze szczególnego zagrożenia 
powodzią Q1%, na którym występują 
zakazy wynikające z przepisów 
odrębnych. 

0,3 / 0,6 
 

54. 
B19.ZL  

tereny lasów 
(0,75 ha) 

ZP, WS, ciągi piesze i rowerowe, 
sieci, obiekty i urządzenia 
infrastruktury technicznej,  

 
- 

55. 

B19.I 
tereny infrastruktury 

technicznej 
(3,04 ha) 

U, US, ZI, ZD, ZP, WS, parkingi, 
ogrodnictwo, ulice lokalne, dojazdowe 
i wewnętrzne, ciągi piesze i rowerowe, 
sieci, obiekty i urządzenia 
infrastruktury technicznej,  

0,2 / 0,4 

56. 

B19.UP 
tereny zabudowy usługowej 

tereny zabudowy 
produkcyjnej i składowej 

(4,66 ha) 

M, ZI, ZD, ZP, WS, ogrodnictwo, 
parkingi, ulice lokalne, dojazdowe i 
wewnętrzne, ciągi piesze i rowerowe, 
sieci, obiekty i urządzenia 
infrastruktury technicznej,  

0,6 /1,5 

 
 
 
 

 
STREFA C 

 
l.p. 

 
nr 

 
funkcja główna 

 
funkcje towarzysz ące funkcji 

 
max. wska źniki 
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Jedn  głównej w odniesieniu do terenu  zabudowy/ max. 
wska źniki 

intensywno ści 
zabudowy  

1. 

C1. 
 

 

C1.I 
tereny infrastruktury 

technicznej 
(27,95 ha) 

U, US, P, parkingi, ZI, ZD, ZP, R, WS,  
ogrodnictwo, ulice lokalne, dojazdowe 
i wewnętrzne, ciągi piesze i rowerowe, 
sieci, obiekty i urządzenia 
infrastruktury technicznej,  

0,2 / 0,4 

2. 

C1.UP 
tereny zabudowy usługowej 

tereny zabudowy 
produkcyjnej i składowej 

(18,82 ha) 

ZI, ZD, ZP, R, WS, ogrodnictwo, 
parkingi, drogi ekspresowe, drogi 
główne, drogi zbiorcze, ulice lokalne, 
dojazdowe i wewnętrzne, ciągi piesze 
i rowerowe, sieci, obiekty i urządzenia 
infrastruktury technicznej,  

0,6 /1,0 

3. 
C2. 

 

C2.UP 
tereny zabudowy usługowej 

tereny zabudowy 
produkcyjnej i składowej 

(155,78 ha) 

ZI, ZD, ZP, R, WS, ogrodnictwo, 
parkingi, drogi ekspresowe, drogi 
główne, drogi zbiorcze, ulice lokalne, 
dojazdowe i wewnętrzne, ciągi piesze 
i rowerowe, sieci, obiekty i urządzenia 
infrastruktury technicznej,  

0,6 /1,0 

4. 

C3. 

 

C3.UP 
tereny zabudowy usługowej 

tereny zabudowy 
produkcyjnej i składowej 

(49,53 ha) 

ZI, ZD, ZP, R, WS, ogrodnictwo, 
parkingi, ulice lokalne, dojazdowe i 
wewnętrzne, ciągi piesze i rowerowe, 
sieci, obiekty i urządzenia 
infrastruktury technicznej,  

0,6 /1,0 

5. 

C3.I 
tereny lotniska 

(34,21 ha) 

U, P, US, parkingi, ZI, ZP, R, WS,   
ulice lokalne, dojazdowe i 
wewnętrzne, ciągi piesze i rowerowe, 
sieci, obiekty i urządzenia 
infrastruktury technicznej,  

0,25 / 0,4 

6. 
C4. 

 

C4.UP 
tereny zabudowy usługowej 

tereny zabudowy 
produkcyjnej i składowej 

(26,98 ha) 

ZI, ZD, ZP, R, WS, ogrodnictwo, 
parkingi, ulice lokalne, dojazdowe i 
wewnętrzne, ciągi piesze i rowerowe, 
sieci, obiekty i urządzenia 
infrastruktury technicznej,  

0,6 /1,0 

7. 
C5. 

 

C5.UP 
tereny zabudowy usługowej 

tereny zabudowy 
produkcyjnej i składowej 

(23,35 ha) 

ZI, ZD, ZP, R, WS, ogrodnictwo, 
parkingi,  ulice lokalne, dojazdowe i 
wewnętrzne, ciągi piesze i rowerowe, 
sieci, obiekty i urządzenia 
infrastruktury technicznej,  

0,6 /1,0 

8. 
C6. 

 

C6.UP 
tereny zabudowy usługowej 

tereny zabudowy 
produkcyjnej i składowej 

(11,71 ha) 

US, ZP, ZI, WS, ogrodnictwo, 
parkingi, ulice lokalne, dojazdowe i 
wewnętrzne, ciągi piesze i rowerowe, 
sieci, obiekty i urządzenia 
infrastruktury technicznej 

0,6 /1,0 

9. 
C7. 

 

C7.UP 
tereny zabudowy usługowej 

tereny zabudowy 
produkcyjnej i składowej 

(15,64 ha) 

US, ZP, ZI, WS, ogrodnictwo, 
parkingi, ulice lokalne, dojazdowe i 
wewnętrzne, ciągi piesze i rowerowe, 
sieci, obiekty i urządzenia 
infrastruktury technicznej 

0,6 /1,0 

 
 
 

 
STREFA D 
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l.p.  nr  
Jedn  

funkcja główna  funkcje towarzysz ące funkcji 
głównej w odniesieniu do terenu 

max. wska źniki 
zabudowy/ max. 

wska źniki 
intensywno ści 

zabudowy  

1. 

D1. 

D1.ZL1 
tereny otwarte 

tereny rolnicze, tereny lasów, 
zadrzewienia 
(181,14 ha) 

ZP, ZI, ZD, WS, parkingi, ulice 
lokalne, dojazdowe i wewnętrzne, 
ciągi piesze i rowerowe, sieci, obiekty 
i urządzenia infrastruktury technicznej, 

- 

2.  

D1.ZL 
tereny lasów 

(2,66 ha) 

ZP, WS, ciągi piesze i rowerowe, 
sieci, obiekty i urządzenia 
infrastruktury technicznej,  

 
- 

3. 

D1.U 
tereny zabudowy usługowej 

(4,46 ha+16,75 ha) 

ZP, ZI, ZD, WS, MN, US, R, WS, 
parkingi, ulice lokalne, dojazdowe i 
wewnętrzne, ciągi piesze i rowerowe, 
sieci, obiekty i urządzenia 
infrastruktury technicznej,  

 
0,4 / 0,8 

4. 

D1.ZD 
tereny ogrodów działkowych 

(8,0 ha) 

ZP, ZI, WS, US, parkingi, ulice 
lokalne, dojazdowe i wewnętrzne, 
ciągi piesze i rowerowe, sieci, obiekty 
i urządzenia infrastruktury technicznej 

Zgodnie z przepisami 
odrębnymi 

 

5. 

D1.MN 
tereny zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej 
(30,53 ha)  

U nieuciążliwe, US, ZP, ZD, R, WS,  
parkingi, ulice lokalne, dojazdowe i 
wewnętrzne, ciągi piesze i rowerowe, 
sieci, obiekty i urządzenia 
infrastruktury technicznej 

0,3 / 0,6 
 

6.  

D1.ZI 
tereny zieleni izolacyjnej 

(0,73 ha) 

R, WS, parkingi, ulice lokalne, 
dojazdowe i wewnętrzne, ciągi piesze 
i rowerowe, sieci, obiekty i urządzenia 
infrastruktury technicznej,  

 
- 

7. 

D2. 

D2.MN 
tereny zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej 
(18,80 ha)  

U nieuciążliwe, US, ZP, ZD, R, WS, 
parkingi, ulice lokalne, dojazdowe i 
wewnętrzne, ciągi piesze i rowerowe, 
sieci, obiekty i urządzenia 
infrastruktury technicznej 

0,3 / 0,6 
 

8. 

D2.U 
tereny zabudowy usługowej 

(4,1 ha) 

ZP, ZI, ZD, WS, MN, US, parkingi, 
ulice lokalne, dojazdowe i 
wewnętrzne, ciągi piesze i rowerowe, 
sieci, obiekty i urządzenia 
infrastruktury technicznej,  

 
0,4 / 0,8 

9. 

D2.ZI 
tereny zieleni izolacyjnej 

(1,39 ha) 

parkingi, ulice lokalne, dojazdowe i 
wewnętrzne, ciągi piesze i rowerowe, 
sieci, obiekty i urządzenia 
infrastruktury technicznej,  

 
- 

10. 

D3. 

D3.MN 
tereny zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej 
(20,35 ha) 

U nieuciążliwe, US, ZP, ZD, R, WS, 
parkingi, ulice lokalne, dojazdowe i 
wewnętrzne, ciągi piesze i rowerowe, 
sieci, obiekty i urządzenia 
infrastruktury technicznej 

0,3 / 0,6 
 

11. 

D3.MNU 
tereny zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej 
tereny zabudowy usługowej 

(30,04 ha) 

US, ZP, ZI, R, WS, ogrodnictwo, 
parkingi, garaże istniejące, ulice 
lokalne, dojazdowe i wewnętrzne, 
ciągi piesze i rowerowe, sieci, obiekty 
i urządzenia infrastruktury technicznej 

1. dla zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej 
0,3 /0,6 

2. dla zabudowy 
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usługowej 
0,4 / 0,8 

12. 
D3.ZL 

tereny lasów 
(4,32 ha) 

ZP, WS ciągi piesze i rowerowe, sieci, 
obiekty i urządzenia infrastruktury 
technicznej,  

 
- 

13. 

D3.ZL1 
tereny otwarte 

tereny rolnicze, tereny lasów, 
zadrzewienia 

(2,27 ha) 

ZP, ZI, ZD, WS, parkingi, ulice 
lokalne, dojazdowe i wewnętrzne, 
ciągi piesze i rowerowe, sieci, obiekty 
i urządzenia infrastruktury technicznej, 

- 

14. 

D3.ZI 
tereny zieleni izolacyjnej 

(1,73 ha) 

R, WS,  parkingi, ulice lokalne, 
dojazdowe i wewnętrzne, ciągi piesze 
i rowerowe, sieci, obiekty i urządzenia 
infrastruktury technicznej,  

 
- 

15. 

D3.ZN 
tereny zieleni objętej formami 

ochrony przyrody 
(89,79 ha) 

ZP, ZI, ZD, WS, parkingi, ulice 
dojazdowe i wewnętrzne, ciągi piesze 
i rowerowe, sieci, obiekty i urządzenia 
infrastruktury technicznej, 

- 

16. 

D3.R 
tereny rolnicze 

(26,42 ha) 

ZD, WS, ulice lokalne, dojazdowe i 
wewnętrzne, ciągi piesze i rowerowe, 
sieci, obiekty i urządzenia 
infrastruktury technicznej, 

- 

17. 

D4. 
 

D4.R 
tereny rolnicze 

(56,76 ha) 

ZD, WS, ulice lokalne, dojazdowe i 
wewnętrzne, ciągi piesze i rowerowe, 
sieci, obiekty i urządzenia 
infrastruktury technicznej, 

- 

18. 

D4.ZC 
tereny cmentarza 

(6,14 ha) 

R, WS, ulice lokalne, dojazdowe i 
wewnętrzne, ciągi piesze i rowerowe, 
sieci, obiekty i urządzenia 
infrastruktury technicznej, 

0,1 / 0,1 

19. 
D4.ZL 

tereny lasów 
(38,27 ha) 

ZP, WS, ciągi piesze i rowerowe, 
sieci, obiekty i urządzenia 
infrastruktury technicznej,  

 
- 

20. 

D4.ZL1 
tereny otwarte 

tereny rolnicze, tereny lasów, 
zadrzewienia 

(7,29 ha) 

ZP, ZI, ZD, WS, parkingi, ulice 
lokalne, dojazdowe i wewnętrzne, 
ciągi piesze i rowerowe, sieci, obiekty 
i urządzenia infrastruktury technicznej, 

- 

21. 

D4.ZN 
tereny zieleni objętej formami 

ochrony przyrody 
(7,55 ha) 

WS, parkingi, ulice dojazdowe i 
wewnętrzne, ciągi piesze i rowerowe, 
sieci, obiekty i urządzenia 
infrastruktury technicznej, 

- 

22. 

D4.MN 
tereny zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej 
(69,41 ha)  

U nieuciążliwe, US, ZP, ZD, R, WS,  
parkingi, ulice lokalne, dojazdowe i 
wewnętrzne, ciągi piesze i rowerowe, 
sieci, obiekty i urządzenia 
infrastruktury technicznej 

0,3 / 0,6 
 

23. 

D4.MNU 
tereny zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej 
tereny zabudowy usługowej 

(1,24 ha) 

US, ZP, ZI, R, WS, ogrodnictwo, 
parkingi, garaże istniejące, ulice 
lokalne, dojazdowe i wewnętrzne, 
ciągi piesze i rowerowe, sieci, obiekty 
i urządzenia infrastruktury technicznej 

1. dla zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej 
0,3 /0,6 

2. dla zabudowy 
usługowej 
0,4 / 0,8 

24. 

D4.I 
tereny infrastruktury 

technicznej 
( projektowany  

GPS 110kV Pełcznica) 
(1,56 ha) 

ZI, parkingi, dojazdowe i wewnętrzne, 
ciągi piesze i rowerowe, sieci, obiekty 
i urządzenia infrastruktury technicznej,  

0,2 / 0,4 
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25. 

D5. 
 

D5.MN 
tereny zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej 
(23,14 ha)  

U nieuciążliwe, US, ZP, ZD, R, WS,  
parkingi, ulice lokalne, dojazdowe i 
wewnętrzne, ciągi piesze i rowerowe, 
sieci, obiekty i urządzenia 
infrastruktury technicznej 

0,3 / 0,6 
 

26. 

D5.I 
tereny infrastruktury 

technicznej 
(0,12 ha) 

ZI, ZP, WS, ulice lokalne, dojazdowe i 
wewnętrzne, ciągi piesze i rowerowe, 
sieci, obiekty i urządzenia 
infrastruktury technicznej,  

0,2 / 0,4 

27. 

D5.ZL1 
tereny otwarte 

tereny rolnicze, tereny lasów, 
zadrzewienia 

(33,16 ha) 

ZP, ZI, ZD, WS, parkingi, ulice 
lokalne, dojazdowe i wewnętrzne, 
ciągi piesze i rowerowe, sieci, obiekty 
i urządzenia infrastruktury technicznej, 

- 

28. 

D6. 
 

D6.ZL1 
tereny otwarte 

tereny rolnicze, tereny lasów, 
zadrzewienia 

(9,68 ha) 

ZP, ZI, ZD, WS, parkingi, ulice 
dojazdowe i wewnętrzne, ciągi piesze 
i rowerowe, sieci, obiekty i urządzenia 
infrastruktury technicznej, 

- 

29. 

D6.ZN 
tereny zieleni objętej formami 

ochrony przyrody 
(78,48 ha) 

WS, parkingi, ulice dojazdowe i 
wewnętrzne, ciągi piesze i rowerowe, 
sieci, obiekty i urządzenia 
infrastruktury technicznej. 
Uwaga: część terenu znajduje się w 
obszarze szczególnego zagrożenia 
powodzią Q1%, na którym występują 
zakazy wynikające z przepisów 
odrębnych. 

- 

30. 

D6.MNZ 
tereny zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej 
tereny ogrodów działkowych 

(5,70 ha) 

U1, US, ZP, ZI, WS, parkingi, garaże 
istniejące, ulice lokalne, dojazdowe i 
wewnętrzne, ciągi piesze i rowerowe, 
sieci, obiekty i urządzenia 
infrastruktury technicznej. 
Uwaga: część terenu znajduje się w 
obszarze szczególnego zagrożenia 
powodzią Q1%, na którym występują 
zakazy wynikające z przepisów 
odrębnych. 

1. dla zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej 
0,3 /0,6 

3. dla zabudowy 
usługowej0,4 / 1,0 

31. 

D7. 

D7.ZL1 
tereny otwarte 

tereny rolnicze, tereny lasów, 
zadrzewienia 

(22,17 ha) 

ZP, ZI, ZD, WS, parkingi, ulice 
lokalne, dojazdowe i wewnętrzne, 
ciągi piesze i rowerowe, sieci, obiekty 
i urządzenia infrastruktury technicznej, 

- 

32. 

D7.ZN 
tereny zieleni objętej formami 

ochrony przyrody 
(53,77 ha) 

WS, parkingi, ulice dojazdowe i 
wewnętrzne, ciągi piesze i rowerowe, 
sieci, obiekty i urządzenia 
infrastruktury technicznej, 

- 

33. 

D7.ZD 
tereny ogrodów działkowych 

(55,98 ha) 

ZP, ZI, WS, US, parkingi, ulice 
lokalne, dojazdowe i wewnętrzne, 
ciągi piesze i rowerowe, sieci, obiekty 
i urządzenia infrastruktury technicznej 

Zgodnie z przepisami 
odrębnymi 

 

34. 

D7.MNU 
tereny zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej 
tereny zabudowy usługowej 

(0,45 ha) 

MW istniejąca, US, ZP, ZD, ZI, WS, 
parkingi, ulice lokalne, dojazdowe i 
wewnętrzne, ciągi piesze i rowerowe, 
sieci, obiekty i urządzenia 
infrastruktury technicznej 

0,3 / 0,6 
 

35. 

D7.I 
tereny infrastruktury 

technicznej 
(główna sortownia odpadow) 

U, US, parkingi, ZI, ZD, ZP, WS, ulice 
lokalne, dojazdowe i wewnętrzne, 
ciągi piesze i rowerowe, sieci, obiekty 
i urządzenia infrastruktury technicznej,  

0,2 / 0,4 
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(0,25 ha) 

36. 

D7.U 
tereny zabudowy usługowej 

(0,94 ha) 

ZP, ZI, ZD, WS, MN, US, parkingi, 
ulice lokalne, dojazdowe i 
wewnętrzne, ciągi piesze i rowerowe, 
sieci, obiekty i urządzenia 
infrastruktury technicznej,  

 
0,4 / 0,8 

37. 

D7.US 
tereny zabudowy usług sportu 

i rekreacji 
(2,16ha) 

U, ZP, ZI, ZD, WS parkingi, ulice 
lokalne, dojazdowe i wewnętrzne, 
ciągi piesze i rowerowe, sieci, obiekty 
i urządzenia infrastruktury technicznej,  

 
0,4 / 0,8 

38. 

D8. 

D8.UP 
tereny zabudowy usługowej 

tereny zabudowy 
produkcyjnej i składowej 

(9,78 ha) 

ZI, ZD, ZP, R, WS, ogrodnictwo, 
parkingi,  ulice lokalne, dojazdowe i 
wewnętrzne, ciągi piesze i rowerowe, 
sieci, obiekty i urządzenia 
infrastruktury technicznej,  

0,6 / 1,0 

39. 

D8.ZD 
tereny ogrodów działkowych 

(32,73 ha) 

ZP, ZI, WS, US, parkingi, ulice 
lokalne, dojazdowe i wewnętrzne, 
ciągi piesze i rowerowe, sieci, obiekty 
i urządzenia infrastruktury technicznej 

Zgodnie z przepisami 
odrębnymi 

 

40. 

D8.ZL1 
tereny otwarte 

tereny rolnicze, tereny lasów, 
zadrzewienia 

(2,44 ha) 

ZI, ZD, WS, parkingi, ulice lokalne, 
dojazdowe i wewnętrzne, ciągi piesze 
i rowerowe, sieci, obiekty i urządzenia 
infrastruktury technicznej, 

- 

41. 

D9. 

D9.MNU 
tereny zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej 
tereny zabudowy usługowej 

(25,98 ha) 

MW istniejąca, P istniejąca, US, ZP, 
ZD, ZI, WS, R, parkingi, ulice lokalne, 
dojazdowe i wewnętrzne, ciągi piesze 
i rowerowe, sieci, obiekty i urządzenia 
infrastruktury technicznej 

0,3 / 0,6 
 

42. 

D9.ZI 
tereny zieleni izolacyjnej 

(8,55 ha) 

R, parkingi, ulice lokalne, dojazdowe i 
wewnętrzne, ciągi piesze i rowerowe, 
sieci, obiekty i urządzenia 
infrastruktury technicznej,  

 
- 

43. D10. 

D10.MNU 
tereny zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej 
tereny zabudowy usługowej 

(4,57 ha) 

MW istniejąca, US, ZP, ZD, ZI, WS, 
R, parkingi, ulice lokalne, dojazdowe i 
wewnętrzne, ciągi piesze i rowerowe, 
sieci, obiekty i urządzenia 
infrastruktury technicznej. Uwaga: 
część terenu znajduje się w obszarze 
szczególnego zagrożenia powodzią 
Q1%, na którym występują zakazy 
wynikające z przepisów odrębnych. 

0,3 / 0,6 
 

44. 

D11. 

D11.M1U 
Tereny zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej 
Tereny zabudowy zagrodowej 
Tereny zabudowy usługowej 

(12,72 ha) 

MW istniejąca, US, ZP, ZI, WS, R, 
ogrodnictwo, parkingi, ulice lokalne, 
dojazdowe i wewnętrzne, ciągi piesze 
i rowerowe, sieci, obiekty i urządzenia 
infrastruktury technicznej 

0,3 / 0,6 
 

45. 

D11.UP 
tereny zabudowy usługowej 

tereny zabudowy 
produkcyjnej i składowej 

(3,63 ha) 

MW, US, ZI, ZP, R, WS, ogrodnictwo, 
parkingi, ulice lokalne, dojazdowe i 
wewnętrzne, ciągi piesze i rowerowe, 
sieci, obiekty i urządzenia 
infrastruktury technicznej,  

0,6 /1,0 

46. 
D12. 

 
 

D12.MNU 
tereny zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej 
tereny zabudowy usługowej 

(10,16 ha) 

MW istniejąca, US, ZP, ZD, ZI, WS, 
R, parkingi, ulice lokalne, dojazdowe i 
wewnętrzne, ciągi piesze i rowerowe, 
sieci, obiekty i urządzenia 
infrastruktury technicznej. Uwaga: 
część terenu znajduje się w obszarze 

0,3 / 0,6 
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szczególnego zagrożenia powodzią 
Q1%, na którym występują zakazy 
wynikające z przepisów odrębnych. 

47. 

D13. 

D13.M1U 
Tereny zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej 
Tereny zabudowy zagrodowej 
Tereny zabudowy usługowej 

(73,98 ha) 

MW istniejąca, U1, US, ZP, ZI, WS, R, 
ZL, ogrodnictwo, parkingi, ulice 
lokalne, dojazdowe i wewnętrzne, 
ciągi piesze i rowerowe, sieci, obiekty 
i urządzenia infrastruktury technicznej. 
Uwaga: część terenu znajduje się w 
obszarze szczególnego zagrożenia 
powodzią Q1%, na którym występują 
zakazy wynikające z przepisów 
odrębnych. 

0,3 / 0,6 
 

48. 

D13.US 
tereny zabudowy usług sportu 

i rekreacji 
(1,36 ha) 

M, U, U1, ZP, ZI, WS, parkingi, ulice 
lokalne, dojazdowe i wewnętrzne, 
ciągi piesze i rowerowe, sieci, obiekty 
i urządzenia infrastruktury technicznej  

 
0,3 / 1,0 

49. 

D13.I 
tereny infrastruktury 

technicznej 
(0,74 ha) 

U, US, ZI, ZD, ZP, WS, parkingi, ulice 
lokalne, dojazdowe i wewnętrzne, 
ciągi piesze i rowerowe, sieci, obiekty 
i urządzenia infrastruktury technicznej,  

0,3 / 0,6 

50. 

D13.ZI 
tereny zieleni izolacyjnej 

(9,29 ha) 

R, WS, ulice lokalne, dojazdowe i 
wewnętrzne, ciągi piesze i rowerowe, 
sieci, obiekty i urządzenia 
infrastruktury technicznej,  

 
- 

51. 

D14. 

D14.M1U 
Tereny zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej 
Tereny zabudowy zagrodowej 
Tereny zabudowy usługowej 

(95,08 ha) 

MW istniejąca, U1, US, ZP, ZI, WS, R, 
ogrodnictwo, parkingi, ulice lokalne, 
dojazdowe i wewnętrzne, ciągi piesze 
i rowerowe, sieci, obiekty i urządzenia 
infrastruktury technicznej. 
Uwaga: część terenu znajduje się w 
obszarze szczególnego zagrożenia 
powodzią Q1%, na którym występują 
zakazy wynikające z przepisów 
odrębnych. 

0,3 / 0,6 
 

52. 

D14.ZI 
tereny zieleni izolacyjnej 

(11,53 ha) 
 

R, WS, ulice lokalne, dojazdowe i 
wewnętrzne, ciągi piesze i rowerowe, 
sieci, obiekty i urządzenia 
infrastruktury technicznej,  

 
- 

53. 
D14.ZC 

tereny cmentarza  
(4,13 ha) 

R, ZI, ZP, parkingi, ciągi piesze i sieci, 
obiekty i urządzenia infrastruktury 
technicznej 

0,01 / 0,01 

54. 

D14.ZL1 
tereny otwarte 

tereny rolnicze, tereny lasów, 
zadrzewienia 

(8,55 ha) 

ZI, ZD, WS, drogi ekspresowe, drogi 
zbiorcze, ulice lokalne, dojazdowe i 
wewnętrzne, ciągi piesze i rowerowe, 
sieci, obiekty i urządzenia 
infrastruktury technicznej. 
Uwaga: część terenu znajduje się w 
obszarze szczególnego zagrożenia 
powodzią Q1% i Q10%, na którym 
występują zakazy wynikające z 
przepisów odrębnych. 

- 

55.  

D14.UP 
tereny zabudowy usługowej 

tereny zabudowy 
produkcyjnej i składowej 

(0,90 ha) 

US, ZP, ZI, WS, ogrodnictwo, 
parkingi, ulice lokalne, dojazdowe i 
wewnętrzne, ciągi piesze i rowerowe, 
sieci, obiekty i urządzenia 
infrastruktury technicznej 

0,6 / 1,5 
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56. D15. 

D15.ZL1 
tereny otwarte 

tereny rolnicze, tereny lasów, 
zadrzewienia 
(483,08 ha) 

ZI, ZD, WS, drogi ekspresowe, drogi 
zbiorcze ulice lokalne, dojazdowe i 
wewnętrzne, ciągi piesze i rowerowe, 
sieci, obiekty i urządzenia 
infrastruktury technicznej,  

- 

57. 

D16. 

D16.M 
tereny zabudowy 
mieszkaniowej  

(4,94 ha) 
 

US, ZP, ZI, ZD, U nieuciążliwe, WS,  
parkingi, ulice lokalne, dojazdowe i 
wewnętrzne, ciągi piesze i rowerowe, 
sieci, obiekty i urządzenia 
infrastruktury technicznej 

 
0,3 / 1,2 

58. 

D16.ZN 
tereny zieleni objętej formami 

ochrony przyrody 
(1,02 ha) 

WS, parkingi, ulice lokalne, 
dojazdowe i wewnętrzne, ciągi piesze 
i rowerowe, sieci, obiekty i urządzenia 
infrastruktury technicznej, 

- 

59 

D16.WS 
Tereny wód 

powierzchniowych 
śródlądowych 

(3,02 ha) 

US, ZI, ZP, parkingi, drogi 
wewnętrzne, ciągi piesze i rowerowe, 
sieci, obiekty i urządzenia 
infrastruktury technicznej,  

0,1 / 0,1 

60 
D16.ZL 

tereny lasów 
(1,31 ha) 

ZP, WS, ciągi piesze i rowerowe, 
sieci, obiekty i urządzenia 
infrastruktury technicznej,  

 
- 

 
4.5. W studium dopuszcza się dla istniejącej zabudowy utrzymanie współczynników 

zabudowy, jeżeli przekraczają podane w tabeli powyżej. 
4.6. Dla zabudowy garażowej dopuszcza sie współczynnik zabudowy i intensywności 

zabudowy- 1. 
4.7. Minimalny współczynnik intensywności zabudowy dla wszystkich terenów w 

studium dopuszcza się 0.  
4.8. Zalecana minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla powierzchni terenu 

przeznaczonego do inwestycji: 
• MS, U1      -   15%, 
• MW, M      -   20%, 
• MN, M1,RM    -   25%, 
• US        -   25%, 
• U         -   10%,  
• P         -   10%, 
• ZD, ZC      -   50%. 

 
4.9. Zalecana maksymalna wysokość zabudowy, dla terenów oznaczonych 

symbolami: 
• MS        -   14 m, 
• MW , M      -   16 m, 
• MN,  M1     -   12 m, 
• U1, US      -   16 m, 
• U         -   12 m, 
• P         -   14 m, 
• I          -   12 m, 
• ZD, ZC      -     8 m. 

 
4.10. Faktyczne wartości wskaźników wymienionych powyżej, będą ustalane w 

trakcie opracowania mpzp, po wykonaniu dokładnych analiz urbanistycznych. 
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4.11. Wskaźniki miejsc parkingowych dla poszczególnych funkcji zostaną określone 
w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. 

4.12. Kształtowanie dachów i kąty nachylenia połaci dachowych zostaną określone 
w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.  

4.13. Przy opracowaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 
należy uwzględniać następujące wytyczne z niniejszego studium: 

•  zasady zagospodarowania i funkcje określone dla poszczególnych terenów w 
ramach ustaleń i dopuszczeń, które ulegną uściśleniu na etapie sporządzania 
miejscowych planów z uwzględnieniem lokalnych uwarunkowań 
przestrzennych, fizjograficznych, przyrodniczych, ekonomicznych, 
komunikacyjnych oraz infrastrukturalnych, 

•  stwierdza się za zgodne z ustaleniami studium, utrzymanie dotychczasowego 
przeznaczenia i sposobu zagospodarowania poszczególnych terenów oraz 
utrzymanie dotychczasowych parametrów zagospodarowania i sposobu 
zabudowy na tych terenach, 

•  dopuszcza się rozbudowę istniejących obiektów z zachowaniem obecnej funkcji 
pod warunkiem zgodności z przepisami odrębnymi, 

•  linie rozgraniczające poszczególnych terenów podlegają uściśleniu w planach 
miejscowych, przy uwzględnieniu lokalnych uwarunkowań, zwłaszcza 
wynikających z granic ewidencyjnych nieruchomości lub właściwej obsługi 
komunikacyjnej lub wyposażenia w infrastrukturę techniczną, 

•  wielkość wskaźnika powierzchni biologicznie czynnej oraz wskaźnika 
powierzchni zabudowanej może być regulowana w miejscowych planach w 
zależności od lokalnych uwarunkowań i potrzeb kształtowania ładu 
przestrzennego, pod warunkiem nie przekraczania wartości granicznych 
wskazanych w niniejszym studium dla poszczególnych terenów. 

 
III-2. OBSZARY ORAZ ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I JEGO ZASOBÓW, 

OCHRONY PRZYRODY, W TYM KRAJOBRAZU KULTUROWEGO I 
UZDROWISK (rys. nr K.2) 

 
1. Teren miasta Świebodzice znajduje się w granicach chronionych obszarów 

przyrody:  
• rezerwat przyrody „Przełomy pod Książem koło Wałbrzycha”, 
• Książański Park Krajobrazowy, 
• Natura 2000 PLH 020020 „Przełomy Pełcznicy pod Książem”, 
• Natura 2000 PLH 020034 „Dobromierz”.  

 
2. Dla w/w obszarów Studium zakłada szczególną ochronę w oparciu o przepisy 

odrębne. 
 

3. Dla ochrony Książańskiego Parku Krajobrazowego została ostanowiona otulina, 
której granice są zaznaczone na rysunkach Studium. W obszarze otuliny należy 
ograniczać intensywną urbanizację miasta i lokalizację inwestycji mogących 
potencjalnie pogorszyć stan środowiska. Należy wykluczyć lokalizację inwestycji 
mogących zawsze pogorszyć stan środowiska, które nie należą do inwestycji 
publicznych. 
 

4. Najważniejszymi zasobami środowiska przyrodniczego w mieście, poza 
wymienionymi obszarami w pkt. 1 są: pomniki przyrody, tereny otwarte (lasy, 
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zadrzewienia i zakrzewienia, łąki i pastwiska użytkowane ekstensywnie), parki, 
planty i skwery zieleni, zieleń na cmentarzach, ogrody działkowe, zieleń 
przydomowa, itp.), wody powierzchniowe. Aby zapewnić trwałe współistnienie 
środowiska przyrodniczego i zurbanizowanego, konieczne jest utrzymanie i 
wprowadzenie odpowiedniego udziału terenów biologicznie czynnych w ogólnej 
powierzchni gminy. 
 

5. Dla zapewnienia właściwego funkcjonowania środowiska przyrodniczego należy 
dążyć do rozwoju ekologicznego systemu terenów zieleni i krajobrazu poprzez ich 
modernizację i rozbudowę przy zapewnieniu ciągłości i trwałości układu oraz 
pełną ochronę istniejących wartości przyrodniczych. System ten tworzą: 

• 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). 

 
6. Dla ochrony terenów zieleni parkowej w obszarze śródmiejskim zakłada się w 

szczególności: 
• uzupełnienie nasadzeń i modernizacja nawierzchni oraz elementów małej 

architektury wg. specjalistycznych projektów zieleni, 
• zapewnienie ciągłości układu poprzez wprowadzenie nasadzeń alejowych i 

drobnych form ogrodowych, 
• rewaloryzację, modernizację i prawidłowe użytkowanie terenów zieleni 

miejskiej. Szczególnie dotyczy to obszarów „plant miejskich” w otoczeniu 
murów obronnych, zieleni w obszarach zabytkowych rejestrowych, a także 
Parku Miejskiego. 

 
7. Objąć ochroną istniejące ujęcia wody na terenie miasta, poprzez ustanowienie 

stref bezpośredniej i pośredniej ochrony. 
 

8. Prowadzenie polityki sprzyjającej lokalizowaniu ogrodów działkowych. 
 

9. Część ogrodów działkowych w części zurbanizowanej miasta, może podlegać 
zmianom przeznaczenia, z zachowaniem przepisów szczególnych w tym 
zakresie.  
 

10. Konsekwentne i sukcesywne ograniczenie zanieczyszczeń powietrza w mieście 
przez likwidację palenisk ogrzewanych węglem. 

 
11. Ustalanie warunków ochrony środowiska, zgodnie z obowiązującymi przepisami 

szczególnymi, przy lokalizacji nowych obiektów związanych z produkcją, 
przetwórstwem i rzemiosłem. 

 
12. Pierwszoplanowymi zadaniami podejmowanymi na rzecz ochrony środowiska 

będzie dalsza kontynuacja działań na rzecz poprawy jakości powietrza i wód 
otwartych. Dla ochrony powietrza atmosferycznego zakłada się eliminację 
zanieczyszczeń pyłowych i gazowych o znaczeniu lokalnym poprzez m. in. 
zmianę dotychczas stosowanych technologii ogrzewania na technologie 
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proekologiczne. Dla ochrony zasobów wodnych niezbędne jest całkowite 
uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w mieście, ograniczenie zrzutu 
ścieków i ładunków zanieczyszczeń do wód oraz ziemi poprzez rozbudowę i 
modernizację kanalizacji miejskiej, odprowadzenie ścieków do oczyszczalni 
mechaniczno-biologicznej. Równolegle należy dążyć do  obniżenia koncentracji 
zanieczyszczeń w ściekach i zmniejszania ich ilości poprzez modernizację 
technologii głównych zakładów produkcyjnych.  
 

13. Ważnym elementem jest wykorzystanie źródeł energii odnawialnej, takich jak 
promieniowanie słoneczne, biomasa, wiatr, woda, geotermia. Ze względów 
krajobrazowych, zwłaszcza na terenie obrębu Pełcznicy 2, wyklucza się i 
lokalizację farm wiatrowych. 
 

14. Na obszarze miasta nie ma ustanowionych terenów uzdrowisk. 

15. Dla miasta Świebodzice nie został wykonany audyt krajobrazowy. 

 
III-3. OBSZARY I ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTURO WEGO I 

ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ (rys. nr K. 2). 
 

1. 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, 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. 

 
2.  Ochrona obiektów i obszarów wpisanych do rejestru zabytków jest zapewniona w 

oparciu o przepisy odrębne. 
 

3.  Ochronę obszarów historycznych i archeologicznych wymienionych w pkt 1 i 
pozostałych zabytków ujętych w Gminnej Ewidencji Zabytków należy zapewnić w 
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miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, poprzez ustanowienie 
stref ochrony konserwatorskiej i określenie zasad ochrony. 

 
4.  Objęte ochroną obiekty i obszary środowiska kulturowego stanowią o tożsamości 

miasta. Dla ich ochrony oraz integracji historycznie ukształtowanych przestrzeni 
ze współcześnie realizowanymi obiektami, służącym utrwaleniu tożsamości 
miasta ustala się: 

• ochronę obiektów zabytkowych in situ (w miejscu), 
• zachowanie obiektów i obszarów o wartościach kulturowych poprzez ich 

konserwację, rewaloryzację i adaptację do współczesnych potrzeb i wymogów,  
• rozszerzenie zakresu ochrony w/w obszarów poprzez ustanowienie w mpzp 

stref ochrony konserwatorskiej, 
• zakaz lokalizowania w sąsiedztwie zabytków uciążliwych obiektów i inwestycji, 

które mogą pogorszyć stan środowiska przyrodniczego i kulturowego oraz 
zakaz lokalizowania budynków zasłaniających widok na zabytek, a także 
obiektów dysharmonizujących przestrzennie i kompozycyjnie z tym zabytkiem. 

• kształtowanie skali i formy nowej zabudowy w nawiązaniu do tradycji 
historycznych danego miejsca w twórczej interpretacji. 

• opracowanie strategicznego programu konserwatorskiego dla ratowania 
najcenniejszych obiektów. 

 
5. W studium wyznaczone zostały strefy konserwatorskie i obszary wymienione w 

pkt 1 oraz obiekty rejestrowe ujęte w Gminnej Ewidencji Zabytków. Przy 
opracowaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w których 
granicach znajdują się zabytkowe obszary i obiekty, należy uwzględnić w 
uzgodnieniu ze służbami konserwatorskimi ustalenia dotyczące zasad: 

- konserwacji, modernizacji, rewaloryzacji i przekształceń istniejącej zabudowy 
historycznej, 

- przekształceń istniejącej zabudowy powojennej w otoczeniu zabytków, 
- lokalizowania i kształtowania form architektonicznych, skali nowej zabudowy 

obiektów o dużych kubaturach, 
- lokalizowania i form architektonicznych obiektów drobnokubaturowych, 
- kształtowania małej architektury, 
- kształtowania zieleni, 
- stosowania materiałów i kolorystyki obiektów, 
- lokalizowania i modernizowania infrastruktury technicznej oraz urządzeń 

towarzyszących. 
 

6. Dla utrwalenia odrębności zespołu zabytkowego i dla ochrony murów obronnych, 
w studium wyznacza się Strefę ścisłej ochrony konserwatorskiej i archeologicznej 
(A), która pokrywa się w znacznej części z granicą obszaru rejestrowego 
(Historyczny układ urbanistyczny- ośrodek miejski). Granica strefy przebiega 
wzdłuż zewnętrznej wobec starego miasta linii zabudowy (ul. Marszałka J. 
Piłsudskiego, ul. Strzegomska, u. Biskupa I. Krasickiego, ul. Szkolna). Obejmuje 
ona obszary szczególnie wartościowe, wpisane do rejestru zabytków, wskazane 
do bezwzględnego zachowania oraz restauracji, rekonstrukcji. W tej strefie 
zakłada się priorytet działań konserwatorskich. 
W strefie A ścisłej ochrony konserwatorskiej i archeologicznej na etapie 
sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zaleca się 
obowiązek: 
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• konserwacji i rewaloryzacji historycznej zabudowy, układów przestrzennych i 
terenów zielonych, 

• ochronę przed zabudową otoczenia murów obronnych, z zakazem lokalizacji 
nowych obiektów garażowych i gospodarczych, 

• eliminacji lub przekształcenie form dysharmonijnych (obiektów i urządzeń), 
• uczytelnienia historycznych struktur przestrzennych, 
• dostosowania nowych obiektów do historycznej zabudowy, układu 

przestrzennego w zakresie sytuacji, skali, formy i detalu architektonicznego, 
materiału oraz funkcji, 

• nakaz stosowania na elewacjach okładzin i wykończeń takich jak: tynki, cegła, 
ceramiczne i kamienne materiały licowe, drewno, szlachetne okładziny 
metalowe i szkło, 

• zakaz dominacji nowej zabudowy nad zabudową historyczną, 
• zakaz budowy obiektów z dominantami architektonicznymi powyżej 12 m; 
• zakaz wprowadzania funkcji, których prowadzenie może pogorszyć stan 
środowiska, 

• opracowania planów zagospodarowania w skali 1:1000 lub 1:500. 
 
7.  Dla ochrony zabytkowych elementów dawnego układu przestrzennego w 

otoczeniu Strefy A, które dominują w jego krajobrazie przestrzennym i posiadają 
wartości kulturowe w skali lokalnej, w studium wyznacza się Strefę ochrony 
konserwatorskiej B. Strefa B pokrywa się w znacznej części z granicą obszaru 
(Historyczny układ urbanistyczny - zabudowa poza średniowiecznymi murami 
miejskimi, w większości miasto XIX w. i początków XX w. wraz z zabudową 
pofabryczną). Proponuje się, aby w miejscowych planach zagospodarowania 
przestrzennego w obrębie tej strefy: 

• zachować charakter historycznej zabudowy i układów przestrzennych, 
• uczytelnić historyczne struktury przestrzenne, 
• objąć ochroną obiekty wpisane do Gminnej Ewidencji Zabytków, 
• w miarę możliwości eliminować elementy dysharmonijne, 
• dostosować nowe obiekty do charakteru historycznej zabudowy i układów 

przestrzennych w zakresie sytuacji, skali i formy architektonicznej, 
• ustalić rewaloryzację i ochronę terenów parków i cmentarza. 

 
8.  Dla ochrony zabytkowych elementów dawnego układu przestrzennego dawnych 

wsi Pełcznica i Ciernie, które kształtują krajobraz przestrzenny na obrzeżach 
miasta i posiadają wartości kulturowe w skali lokalnej, w studium wyznacza się 
Strefę konserwatorską C. Strefa C pokrywa się w znacznej części z granicami 
obszarów (historyczny układ ruralistyczny Ciernie wraz z układem zabudowy  
miejskiej i osiedlem robotniczym z lat 30-stych XX w. i   historyczny układ 
ruralistyczny Pełcznica wraz z układem zabudowy nawiązującym do miejskiej i 
osiedlami z I połowy XX w.).  
 
Proponuje się, aby w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego w 
obrębie tej strefy w obszarze dawnej wsi Ciernie: 

• zachować istniejącą historyczną folwarczna zabudowę, 
• dostosować nowe obiekty do „wiejskiego” charakteru zabudowy i układów 

przestrzennych w zakresie sytuacji, skali i formy architektonicznej w obrębie 
Ciernie, 
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• preferować zabudowę niską, 
• uczytelnić historyczne struktury przestrzenne, 
• objąć ochroną obiekty wpisane do Gminnej Ewidencji Zabytków, 
• w miarę możliwości eliminować elementy dysharmonijne. 

 
Proponuje się, aby w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego w 
obrębie tej strefy w obszarze dawnej wsi Pełcznica: 

• zachować istniejącą historyczną zabudowę o charakterze miejskim, 
• preferować zabudowę niską, 
• uczytelnić historyczne struktury przestrzenne, 
• objąć ochroną obiekty wpisane do Gminnej Ewidencji Zabytków, 
• w miarę możliwości eliminować elementy dysharmonijne. 

 
 
9.  Strefa „E” – ochrony krajobrazu i ekspozycji sylwety miasta. 

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. 
W sylwecie miasta nie powinny pojawić się nowe elementy wyróżniające się 
wysokością ponad istniejące zainwestowanie, przytłaczającymi kubaturami, 
agresywną kolorystyką, czy też dachami z efektem lustrzanym (odbijającym 
światło).  
W miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego zaleca się 
przeprowadzenie analizy stopnia ingerencji przestrzennej i przyrodniczej 
nowoprojektowanej zabudowy z krajobrazem i ekspozycją sylwety miasta. 
 

10.  Wszystkie przedmioty, co do których istnieje przypuszczenie, iż są zabytkami 
pozyskanymi w trakcie prac ziemnych lub odkryte jako przypadkowe znaleziska, 
podlegają ochronie prawnej na podstawie przepisów odrębnych. Postępowanie z 
przedmiotami lub obiektami o cechach zabytkowych odkrytymi w trakcie 
prowadzenia robot budowlanych lub prac ziemnych należy prowadzić z 
uwzględnieniem obowiązujących przepisów odrębnych. 

 
 

III-4. KIERUNKI ROZWOJU SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFR ASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ (rys. nr K.1) 

 
III –4.1. Komunikacja samochodowa.  

1. Zakłada się, że główny ruch tranzytowy w ciągu drogi krajowej Nr 34 zostanie 
znacząco zmniejszony po wybudowaniu odcinka drogi ekspresowej S3 
prowadzącego do Lubawki.  

 
2. Ważnym elementem dla poprawy komunikacji drogowej jest budowa drogi 

łączącej ul. Strzegomską z ul. Jeleniogórską. Droga ta odciąży ruch 
samochodowy w centrum miasta, na ulicach, które nie mają możliwości 
poszerzenia pasa drogowego ze względu na zwartą, historyczną zabudowę. 
Droga ta wyprowadzi również poza centrum miasta ruch samochodów 
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ciężarowych obsługujących nową część przemysłową miasta. Droga ta powinna 
mieć parametry drogi jako zbiorczej. Taka klasa drogi nie stanowiłaby bariery 
przestrzennej w powiązaniu istniejącego układu dróg dojazdowych i lokalnych z 
obsługą nowych terenów mieszkaniowych w Pełcznicy 1. 

 
3. System komunikacji drogowej, poza swymi podstawowymi funkcjami, to jest 

zapewnieniem połączeń pomiędzy miejscami generowania i odbioru ruchu oraz 
stymulowaniem rozwoju miasta w pożądanych kierunkach, ma za zadanie 
zapewnić zarówno bezpieczeństwo ruchu drogowego, jak i wygodę 
podróżowania. Cele i zadania w tym zakresie realizowane są przez: 

- kształtowanie systemu komunikacji miejskiej, 
- organizację ruchu (w tym oznakowanie pionowe i poziome), 
- kształtowanie geometrii ulic, ze szczególnym uwzględnieniem prawidłowego 

kształtowania skrzyżowań i węzłów, 
- utrzymywanie właściwego stanu technicznego nawierzchni dróg. 
 Wybór optymalnego dla mieszkańców rozwoju przestrzennego miasta wiąże się, 

w każdym przypadku, z koniecznością adaptacji i rozbudową istniejącego układu 
komunikacyjnego do przyszłych potrzeb, a więc z budową, modernizacją i 
przebudową ulic, realizowaną w celu zapewnienia sprawnych powiązań 
funkcjonalnych w mieście. 

 
4. Należy zwrócić uwagę, że decyzje planistyczne i realizacyjne w zakresie 

komunikacji mają ogromne znaczenie w kształtowaniu struktury miasta. Raz 
wytyczona ulica, choć modernizowana i adaptowana do zmieniających się 
potrzeb, na długie lata, a często na zawsze, przesądza o sposobie 
zagospodarowania terenów przyległych. Układ dróg ma decydujące znaczenie 
dla czytelności struktury miasta i jak żaden z innych elementów 
zagospodarowania przesądza o możliwości sprawnego funkcjonowania miasta. 
Usprawnienie funkcjonowania systemu komunikacji w mieście ma również 
znaczenie dla poprawy obronności miasta na wypadek wojny. 

 
5. Poprawa funkcjonowania systemu komunikacyjnego miasta może nastąpić 

poprzez budowę, projektowanych w planie zagospodarowania przestrzennego 
województwa, obwodnic miasta. Do czasu ich realizacji system komunikacji 
miejskiej w Świebodzicach będzie obciążony ruchem tranzytowym.  

 
6. System komunikacji drogowej miasta kształtowany będzie z wykorzystaniem 

istniejącej sieci dróg i ulic, a jego modernizacja polegać będzie przede wszystkim 
na uzupełnieniu brakujących ulic zbiorczych i lokalnych, poprawie, w miarę 
możliwości, parametrów istniejących ulic do standardów podanych w warunkach 
technicznych,  jakim powinny odpowiadać drogi publiczne oraz ograniczeniu 
liczby skrzyżowań na ulicach głównych. Teoretyczna, i w znacznej części 
praktyczna, możliwa przepustowość jednego pasa ruchu przekracza często 
przepustowość skrzyżowania, a zatem ograniczenie ilości skrzyżowań jest 
oczywistym usprawnieniem funkcjonowania sieci komunikacyjnej. Uwzględniając 
podstawowe zasady inżynierii ruchu określa się strukturę systemu komunikacji 
miejskiej, przedstawioną na rysunkach kierunków Nr K.1. 

 
7. Należy przewidzieć budowę sieci parkingów, szczególnie w centralnym rejonie 

miasta, wokół Rynku poza liniami rozgraniczającymi ulic. Ograniczenie 
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możliwości parkowania przyulicznego wpłynie na zwiększenie przepustowości 
jezdni i płynność ruchu komunikacji w mieście. Postuluje się, aby projektowane 
centra handlowo – usługowe posiadały wielopoziomowe garaże parkingowe, 
jeżeli nie ma ograniczeń przestrzennych i technicznych.  
 

8. Należy podejmować działania mające na celu segregację ruchu pieszego i 
kołowego, szczególnie w historycznym centrum i w śródmieściu, z 
wykorzystaniem istniejącej sieci ulic lokalnych i dojazdowych, wyłącznie dla 
ruchu pieszo-jezdnego lub pieszego. W niektórych przypadkach konieczne 
będzie udostępnienie ciągów pieszych dla dostawy towarów do sklepów i 
obiektów usługowych w późnych godzinach wieczornych oraz wczesnych 
rannych.  
 

9. Liczbę i sposób urządzania miejsc postojowych lub budowy garaży należy 
ustalać w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego i decyzjach o 
warunkach zabudowy, z uwzględnieniem potrzebnej liczby miejsc, z których 
korzystają osoby niepełnosprawne, przy zachowaniu warunków określonych w 
rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie. Dla projektowanej nowej zabudowy proponuje się 
minimalne wskaźniki programowe miejsc parkingowych dla samochodów 
osobowych, które mogą być zmienione na etapie sporządzania mpzp po 
wykonaniu dokładnych analiz funkcjonalnych: 

• dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (poza strefą A ścisłej ochrony 
konserwatorskiej) - (1 – 2) miejsca parkingowego na 1 mieszkanie 

• dla biur, administracji – 1 miejsce parkingowe na (50-70) m2 powierzchni 
użytkowej 

• dla usług - 1 miejsce parkingowe na (50-80) m2 powierzchni użytkowej 
• dla obiektów wielofunkcyjnych, w tym galerii handlowo-usługowych, 

kompleksów biurowo-usługowych itp. – 1 miejsce parkingowe na (25-40) m2 
powierzchni użytkowej 

• dla kin, sal widowiskowych – 1 miejsce parkingowe na (6-10) miejsc dla 
widzów 

• dla obiektów handlowych (powyżej 2000 m2 pow. sprzedaży) - 1 miejsce 
parkingowe na (10-30) m2 powierzchni sprzedaży, 

• dla hoteli, moteli – 1 miejsc parkingowe na (2-4) miejsc noclegowych 
• dla restauracji, kawiarni - 1 miejsce parkingowe na (30-50) m2 powierzchni 

użytkowej 
• dla obiektów sportowo-rekreacyjnych - 1 miejsce parkingowe na (4-8) miejsc 

użytkowych 
• dla produkcji - 1 miejsce parkingowe na (4-6) stanowisk pracy 

 
10. Przez teren miasta przebiegają warianty postulowanej drogi ekspresowej S8. 

Postulowane przebiegi drogi ekspresowej nr S8 nie występują w żadnych 
planach ani programach rządowych czy samorządu województwa. Nie znajdują 
się w „Programie budowy dróg krajowych na lata 2014 - 2023 (z perspektywą do 
2025 r.).  

 
III –4.2. Komunikacja kolejowa.  
Zakłada się dalszą modernizację linii kolejowej Nr 274 i dworca kolejowego. 
Przez teren miasta przebiega postulowana linia dużych prędkości. 
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Dopuszcza się utrzymanie istniejących funkcji, odmiennych od funkcji terenów 
kolejowych. Na etapie sporządzania mpzp, dopuszcza się zmiany przeznaczenia 
lub rozszerzenia funkcji terenów, które przestaną pełnić funkcje kolejowe o inne 
przeznaczenie, powiązane z funkcjami terenów przyległych. 

 
III –4.3. Szlaki rowerowe i piesze turystyczne.  
1. W części analitycznej studium pokazano 4 istniejące miejskie szlaki rowerowe: 

• szlak zielony: Wokół Cierni, 
• szlak niebieski: Dookoła Świebodzic, 
• szlak zielony: Wokół Książańskiego Parku Krajobrazowego, 
• szlak czarny: Wokół Wilczej Góry. 

 
2. Dodatkowo przez Świebodzice biegną:   

• szlak żółty (Szlak Bolka K-1) ze Świdnicy do Jawora przez Świebodzice, 
Dobromierz i Bolków, 

• szlak czarny (Droga Węglowa K-3) z Wałbrzyskiego Muzeum Przemysłu i 
Techniki przez Świebodzice, Jaworzynę Śląską, Żarów do Mietkowa, 

• szlak zielony (Szlak Tkaczy K-4) ze Świebodzic do Kamiennej Góry. 
 

3. Szlaki piesze turystyczne w obrębie Świebodzic: 
• szlak czerwony (Cis Bolko - Góra Marii) prowadzący od Książa przez 
Świebodzice, Witoszów Górny (wzgórze), Złoty Las, Bystrzycę Górną, 
Lutomię i Glinno do Przełęczy Walimskiej, 

• szlak zielony (Książ - Bolków - Grodziec) będący Szlakiem Zamków 
Piastowskich, rozpoczynający swój bieg od zamku w Grodźcu koło 
Złotoryi, a kończący w zamku Grodno w Zagórzu Śląskim, 

• szlak czarny (Świebodzice Dworzec PKP - ul. Świdnicka). 
 

4. W studium ustala się utrzymanie i rozbudowę systemu istniejących szlaków 
rowerowych i pieszych. 

 

III –4.4. Transport lotniczy  
 
W oparciu o promesę zezwolenia na założenie lotniska użytku publicznego 
Świebodzice, w perspektywie do 2020 roku na terenie lądowiska ma powstać port 
lotniczy o znaczeniu regionalnym obsługującym obszar Aglomeracji Wałbrzyskiej. 
Przewiduje się, że na lotnisku powstaną dwa pasy startowe, każdy o długości ok. 
1000 m – trawiasty i utwardzony, oraz pełna infrastruktura, wraz z zapleczem 
administracyjno-biurowym. 

 

III –4.5. Systemy infrastruktury technicznej  
 

1. Zaopatrzenie w wodę. 

Zakłada się modernizację i rozbudowę istniejącego systemu zaopatrzenia miasta 
w wodę. Zwodociągowaniu podlegać będą nowe tereny wskazane pod 
zabudowę, między innymi: tereny mieszkaniowe w Pełcznicy 1, tereny 
mieszkaniowe w Pełcznicy 2, tereny mieszkaniowe w Cierniach 4, tereny 
mieszkaniowe w Cierniach 5, tereny produkcyjno - usługowe w Pełcznicy 1 i 
Cierniach 4. 
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2. Odprowadzanie i unieszkodliwianie ścieków 

2.1. Dla uporządkowania gospodarki ściekowej zakłada się rozbudowę i 
modernizację wszystkich systemów urządzeń kanalizacji dla odprowadzenia 
ścieków komunalnych, przemysłowych i wód opadowych. 

2.2. Miejski system kanalizacyjny obejmie docelowo wszystkie istniejące obszary 
zurbanizowane stwarzając dogodne warunki do rozbudowy na obszarach 
wskazywanych pod zabudowę. Wyróżnić tu można obszary o bardziej lub mniej 
dogodnych warunkach powiązania z miejskim systemem kanalizacyjnym. 
Istniejące warunki terenowe wymuszają na niektórych obszarach stosowanie 
pompowych systemów odprowadzania ścieków. 

 
3. Energetyka 
3.1.W studium uwzględnia sie przebieg napowietrznych linii przesyłowych 

elektroenergetycznych, z dopuszczeniem ich odbudowy, rozbudowy i 
przebudowy : 

•  2x220 kV relacji Mikułowa - Świebodzice 
•  220 kV relacji Boguszów - Mikułowa. 

Dla w/w linii przesyłowych ustala się pasy technologiczne: 
•   dla linii relacji Mikułowa - Świebodzice - 70m (po 35 m od osi linii w obu 

 kierunkach) , 
•   dla linii relacji Boguszów - Mikułowa - 50m (po 25 m od osi linii w obu 

 kierunkach). 
3.2. W studium uwzględnia się budowę nowych linii 2x400 kV albo linii 

wielotorowych, wielonapięciowych, po trasie istniejących linii o napięciu 
2x220kV lub 220kV. Realizacja inwestycji po trasie istniejących linii nie 
wyklucza możliwości rozmieszczenia słupów oraz podziemnych, naziemnych 
lub nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z linii w 
innych niż dotychczasowe miejscach. Ustala się możliwość eksploatacji i 
modernizacji istniejących elektroenergetycznych linii przesyłowych oraz nowych 
linii po ich wybudowaniu. 

3.3. W studium uwzględnia się przebieg istniejących dystrybucyjnych linii 110 kV, , z 
dopuszczeniem ich remontów, odbudowy, rozbudowy i przebudowy . Dla w/w 
linii ustala się pasy technologiczne - 40 m (po 20 m od osi linii w obu 
 kierunkach). Faktyczna szerokość pasów technologicznych będzie ustalana z 
zarządcą sieci, na etapie sporządzania planów miejscowych. 

3.4. Planowana jest rozbudowa rozdzielni sieciowej 20 kV - R - Pełcznica o 
rozdzielnię 110 kV oraz dowiązanie (napowietrzne lub kablowe 110 kV) do 
przebiegającej w pobliżu istniejącej linii napowietrznej 110 kV. 

3.5. Rozbudowa miasta o nowe obiekty usługowe, produkcyjne i osiedla 
mieszkaniowe będzie wymagała rozbudowy i modernizacji istniejących linii 
średniego napięcia 20kV i niskiego napięcia 0,4 kV, oraz budowy nowych stacji 
transformatorowych 20/0,4 kV. Istniejąca sieć niskiego napięcia wymaga 
modernizacji i przebudowy. 

3.5.  Należy przewidywać zamianę istniejących napowietrznych linii niskiego i 
 średniego napięcia, na kablowe na obszarach rehabilitacji i przekształceń. 

3.6. Napowietrzne i podziemne linie elektroenergetyczne dystrybucyjne należy 
projektować i wykonywać w sposób zapewniający zachowanie walorów 
krajobrazowych środowiska oraz ochronę przed szkodliwymi uciążliwościami 
dla środowiska. 
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4. Zaopatrzenie w gaz 
4.1. Układ zaopatrzenia w gaz jest wystarczający z punktu widzenia stworzenia 

podstaw dla funkcjonowania miejskiego systemu gazowniczego, co umożliwia 
jego rozbudowę we wszystkich postulowanych kierunkach.  

4.2. Zaopatrzenie w gaz odbiorców na terenie miasta jest realizowane na bazie 
gazociągów wysokiego ciśnienia położonego relacji Lubiechów – Olszany ∅ 
300mm, PN 6,3 MPa i ∅ 300mm, PN 1,6 MPa oraz gazociągu średniego 
ciśnienia ∅ 300mm, PN 0,4 MPa.  

4.3. Modernizacji i przebudowy wymaga istniejąca sieć niskiego ciśnienia w centrum 
miasta. 

4.4.  Zarówno stacje redukcyjne I° i II°, jak i sieci magistralne i rozdzielcze 
średnioprężne posiadają rezerwy przepustowości. System gazowniczy 
przygotowany jest na pokrycie zwiększonego zapotrzebowania na gaz, 
gwarantując przy tym wysoką pewność zasilania. Jedynie w przypadku podjęcia 
decyzji o realizacji układów energetycznych dużej mocy spalających gaz, 
niezbędne byłoby przeprowadzenie nowych inwestycji w systemie gazowniczym i 
zrealizowanie nowej stacji redukcyjnej I° o przepustowości odpowiedniej dla 
pokrycia dodatkowych potrzeb sektora energetycznego. 

 
5. Ciepłownictwo 
5.1. Istniejący system ciepłowniczy uzupełniony gazem jako równoważnym źródłem 

energii stanowić będą podstawę zaopatrzenia odbiorców w energię cieplną. 
Zakłada się modernizacje sieci cieplnej. Istniejące kotłownie posiadają rezerwę 
cieplną umożliwiającą przyłączenia nowych obiektów mieszkalnych, 
usługowych i produkcyjnych. 

5.2. Odbiorcy indywidualni na terenie miasta korzystają z różnorodnych nośników 
energii takich jak: gaz, olej opałowy, węgiel kamienny i brunatny, koks i drewno. 
W ostatnich latach duża ilość odbiorców modernizuje lokalne kotłownie 
przechodząc na zastosowanie paliw proekologicznych.  

 

6. Telekomunikacja 
6.1. Zakłada się utrzymanie i budowę nowych central telefonicznych wszystkich 

dostawców usług telekomunikacyjnych i internetowych. 
6.2. W celu zwiększenia liczby abonentów oraz poprawy jakości połączeń 

telefonicznych konieczna jest modernizacja i rozbudowa istniejącej sieci 
telekomunikacyjnej w mieście. 

6.3. Rozwój sieci telefonii komórkowej realizowany będzie w oparciu o indywidualne 
plany rozwojowe poszczególnych sieci. Postuluje się, aby nowe stacje bazowe 
telefonii komórkowej mogły powstawać w części istniejących i projektowanych 
obszarów przemysłowych miasta. Dopuszcza się modernizację i ewentualną 
rozbudowę istniejących baz komórkowych zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa. W nawiązaniu do Rezolucji  Parlamentu Europejskiego z 
dnia 02.04.2009r. budowa nowych i rozbudowa istniejących nadajników PEM 
winna odbywać się przy zachowaniu „zasady ostrożności” sformułowanej w w/w 
dokumencie. 

6.4. Dla sprawnego działania instytucji publicznych, takich jak np. Urząd Miasta, 
szpitali i pogotowia ratunkowego, policji, straży pożarnej oraz instytucji 
zapewniających zaopatrzenie w media, np. wodę, gaz, elektryczność, 
dopuszcza się budowę i rozbudowę bezprzewodowej infrastruktury technicznej 
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(wyłącznie na ich potrzeby). Sprawne funkcjonowanie wymienionych instytucji 
jest gwarancją bezpieczeństwa i wysokiego standardu życia mieszkańców.  

 

7. Gospodarka odpadami 
7.1. Rozwiązanie problemów związanych z gromadzeniem i zagospodarowaniem 

odpadów jest jednym z najistotniejszych zagadnień warunkujących skuteczną 
ochronę środowiska. Ponieważ w granicach administracyjnych miasta nie ma 
możliwości zlokalizowania terenu pod gromadzenie i unieszkodliwianie 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.  

7.2.W studium wskazana jest lokalizacja głównej sortowni i selektywnej zbiórki 
odpadów.  

 
 

III-5. OBSZARY, NA KTÓRYCH ROZMIESZCZONE B ĘDĄ INWESTYCJE CELU 
PUBLICZNEGO O ZNACZENIU LOKALNYM 

 
Inwestycjami celu publicznego o znaczeniu lokalnym, są wszystkie 
przedsięwzięcia o znaczeniu gminnym, o których mówi art.6 Ustawy o 
nieruchomościach (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 z późn. zmianami). Do nich 
zalicza się między innymi budowa i utrzymanie: przedszkoli publicznych, 
publicznych szkół podstawowych, domów opieki społecznej, usług administracji 
miejskiej. Również wydzielanie terenów pod gminne drogi i ulice, ścieżki 
rowerowe, parki, skwery, utrzymanie ich oraz modernizację, opiekę nad 
nieruchomościami wymienionymi w ewidencji dóbr kultury, zakładanie i utrzymanie 
miejskich cmentarzy, ochronę zagrożonych wyginięciem gatunków roślin i 
zwierząt, budowa i utrzymanie publicznych urządzeń służących do zaopatrzenia 
ludności w wodę, gromadzenia , przesyłania, odprowadzania i oczyszczania 
ścieków, unieszkodliwianie odpadów.  
W studium zakłada się, że tereny na których rozmieszczone będą inwestycje celu 
publicznego o znaczeniu lokalnym, będą zlokalizowane na terenie całego miasta, 
głównie w centrum miasta, na przyległych terenach mieszkaniowych i terenach 
usługowo -produkcyjnych. 

 
 

III-6. OBSZARY, NA KTÓRYCH ROZMIESZCZONE B ĘDĄ INWESTYCJE CELU 
PUBLICZNEGO O ZNACZENIU PONADLOKALNYM, ZGODNIE Z 
USTALENIAMI PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
WOJEWÓDZTWA I USTALENIAMI PROGRAMÓW, O KTÓRYCH MOWA  W 
ART. 48 UST. 1 USTAWY O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWAN IU 
PRZESTRZENNYM. 

 
1. 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). 
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2. W wykazie zadań przewidzianych do finansowania w ramach limitów zobowiązań 
określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Samorządu Województwa 
Dolnośląskiego została wprowadzona inwestycja celu publicznego o znaczeniu 
ponadlokalnym - wojewódzkim - "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 374 na 
odcinku od skrzyżowania z ul. Wodną do skrzyżowania z drogą powiatową nr 
2888 w m. Świebodzice" (Lp. 8.17). 
 

3. Ponadto na terenie miasta Świebodzice występuje zadanie pn. „Budowa linii 400 
kV Mikułowa - Świebodzice”, ujęte w Wykazie strategicznych inwestycji w 
zakresie sieci przesyłowych w Ustawie z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i 
realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych. (Dz.U. z 2016 
r., poz. 1812) oraz Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2014 - 
2020”. 
 

4. Inwestycjami celu publicznego o charakterze ponadlokalnym – powiatowym są 
np. budowa, remonty i utrzymanie: szkół średnich, szpitala i publicznych 
przychodni zdrowia, wydzielanie terenów pod budowę dróg powiatowych, 
utrzymanie ich i modernizowanie, budowa i opieka nad urządzeniami 
zaopatrzenia w wodę, unieszkodliwiania ścieków, rozbudowa i modernizacja 
lotniska. Obszary, na których występują powyższe inwestycje zlokalizowane są 
głównie w centrum miasta. Lotnisko, oczyszczalnia ścieków - na peryferiach 
miasta.  
 

5. W celu zrealizowania budowy nowych odcinków dróg krajowych i wojewódzkich, 
odciążających ruch tranzytowy prowadzony w mieście, należy dążyć do 
zapisania tych zadań w wymienionych programach 
  

6. Inwestycją celu publicznego o charakterze ponadlokalnym jest również budowa 
kanału ulgi. Zadanie to nie jest ujęte w żadnym programie. 
 

 
III-7. OBSZARY, DLA KTÓRYCH OBOWI ĄZKOWE JEST SPORZĄDZENIE 

MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO N A 
PODSTAWIE PRZEPISÓW ODRĘBNYCH, W TYM OBSZARY 
WYMAGAJĄCE SCALEŃ I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI, A TAKŻE 
OBSZARY PRZESTRZENI PUBLICZNYCH 

 
1. Na terenie miasta nie występują obszary, dla których należy obowiązkowo 

wykonać miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego na podstawie 
przepisów odrębnych. 

 
2. Nie wskazuje się obszarów wymagających scaleń i podziału nieruchomości. 

 
3. W ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zostało zdefiniowane 

pojęcie obszaru przestrzeni publicznej – jest to „obszar o szczególnym znaczeniu 
dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, poprawy jakości ich życia i sprzyjający 
nawiązywaniu kontaktów społecznych ze względu na jego położenie oraz cechy 
funkcjonalno-przestrzenne, określony  w studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy”. 
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W Karcie Przestrzeni Publicznej, która jest manifestem środowiska urbanistów 
polskich zaniepokojonych stanem przestrzeni publicznych, zdefiniowana jest ona 
jako „dobro wspólnie użytkowane, celowo kształtowane przez człowieka, zgodnie 
ze społecznymi zasadami i wartościami – służące zaspokajaniu potrzeb lokalnych 
i ponadlokalnych”.  
Przestrzeń publiczna jest o tyle cenna i ważna, że bardzo istotnie wpływa na 
jakość życia – współcześnie jest to jeden z najistotniejszych mierników rozwoju. 
Właściwie kształtowana przestrzeń publiczna podnosi jakość życia jej 
użytkowników i jest przestrzenią spotkania, kontaktu. Tym samym istotnie wpływa 
ona na kształtowanie i wzmacnianie więzi społecznych oraz tworzy tzw. 
megaprodukt miasta, którego społecznym wyrazem jest wizerunek i tożsamość (T. 
Markowski, 2007). 
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.  

 
 

III-8. OBSZARY, DLA KTÓRYCH MIASTO ZAMIERZA SPORZ ĄDZIĆ 
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO, W T YM 
OBSZARY WYMAGAJACE ZMIANY PRZEZNACZENIA GRUNTÓW 
ROLNYCH I LEŚNYCH NA CELE NIEROLNE I NIELE ŚNE 

 
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. 
W obrębie miasta nie ma gruntów rolnych, dla których przy zmianie 
przeznaczenia występuje konieczność uzyskania zgody na wyłączenie z 
użytkowania rolnego. 

 
 

III-9. KIERUNKI I ZASADY KSZTAŁTOWANIA ROLNICZEJ I LEŚNEJ 
PRZESTRZENI PRODUKCYJNEJ 

 
1. Ze względów ekologicznych oraz w związku z intensyfikacją procesów 

urbanizacyjnych zakłada się ograniczenie rozwoju funkcji rolniczej na obszarze 
miasta. Dotychczasowe obiekty obsługi produkcji rolnej winny być wykorzystane 
na cele związane z rolnictwem i jego przetwórstwem. Tereny gleb 
zdegradowanych o niskiej bonitacji oraz przewidziane do utworzenia systemu 
terenów otwartych winny być przeznaczone pod zadrzewienie i zalesienie. 

 
2. Powierzchnie gleb III klasy bonitacyjnej pozostawia się w rolniczym wykorzystaniu 

do czasu niezbędności ich przeznaczania pod procesy urbanizacyjne związane z 
rozwojem miasta w przyszłości. 

 
3. Ochrona obecnie użytkowanych gruntów rolnych przed dewastacją oraz ich 

właściwe wykorzystanie w okresie poprzedzającym administracyjne wyłączenia ich 
z produkcji rolnej.  
 

4. W ramach gospodarstw rolnych preferować rozwój agroturystyki. 
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5. Gospodarkę leśną należy prowadzić zgodnie z planem urządzenia lasów. 
 
 
III-10. OBSZARY SZCZEGÓLNEGO ZAGRO ŻENIA POWODZIĄ ORAZ OBSZARY 

OSUWANIA SIĘ MAS ZIEMNYCH (rys. nr K.2, K.3) 
 
1. W dniu 22 grudnia 2013 r. mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka 

 powodziowego, przekazane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej 
PIB,  zostały opublikowane na Hydroportalu MZP i MRP w formie plików PDF. 
 W 2014 r. mapy podlegały sprawdzaniu i weryfikacji. Uwagi zgłaszane przez 
 organy administracji były rozpatrywane i w uzasadnionych przypadkach 
 uwzględniane. 
 Przekazanie przez Prezesa KZGW ostatecznych wersji map jednostkom 
administracji, o którym mowa w art. 88 f ust. 3 ustawy Prawo wodne nastąpiło w 
dniu 15 kwietnia 2015 r. 
Mapy zagrożenia powodziowego zostały sporządzone dla obszarów narażonych 
na niebezpieczeństwo powodzi, wskazanych we wstępnej ocenie ryzyka 
powodziowego. 
Na mapach zagrożenia powodziowego przedstawiono przede wszystkim obszary 
o określonym prawdopodobieństwie wystąpienia powodzi: 

• obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest niskie i 
wynosi raz na 500 lat (Q 0,2%), 

• obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i 
wynosi raz na 100 lat (Q 1%), 

• obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest wysokie i 
wynosi raz na 10 lat (Q 10%), 
oraz obszary obejmujące tereny narażone na zalanie w przypadku: 

• zniszczenia lub uszkodzenia wału przeciwpowodziowego, 
• zniszczenia lub uszkodzenia wału przeciwsztormowego (budowli ochronnych 

pasa technicznego – według ustawy Prawo wodne, obowiązującej przed 12 lipca 
2014r.). 
Obszary zagrożenia powodziowego, przedstawione na mapach, uzyskano w 
wyniku matematycznego modelowania hydraulicznego. W procesie modelowania 
wykorzystano bardzo dokładne dane przestrzenne, pozyskane metodą lotniczego 
skaningu laserowego tj.: numeryczny model terenu, którego dokładność 
wysokościowa sięga 10 – 15 cm oraz numeryczny model powierzchni terenu. Na 
potrzeby sporządzenia map opracowane zostały również nowe dane 
hydrologiczne, uwzględniające przepływy maksymalne, które wystąpiły podczas 
powodzi w 2010 r. 
Do obszarów szczególnego zagrożenia powodzią zalicza się: 
• obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i 

wynosi raz na 100 lat, 
• obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest wysokie i 

wynosi raz na 10 lat, 
• obszary, między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym 

wysokim brzegiem, w który wbudowano trasę wału przeciwpowodziowego, a 
także wyspy i przymuliska, o których mowa w art. 18, stanowiące działki 
ewidencyjne,  
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• pas techniczny w rozumieniu art. 36 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o 
obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej. 
 

Na przekazanych mapach zagrożenia powodziowego MZP w obszarze miasta 
Świebodzice, wyznaczone są wyłącznie obszary szczególnego zagrożenia 
powodzią Q1% i Q10% dla rzeki Pełcznicy i obszary, na których 
prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest niskie i wynosi raz na 500 lat (Q 
0,2%). 

 
Obszary Q10% (prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest wysokie i wynosi 
raz na 10 lat) i Q1%(prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie, raz 
na 100 lat), zostały wykazane są na rys. kierunków K.2 i K.3 oraz w rozdziałach 
nr III-3: pkt 3 (tabela) i pkt 4 (tabela).  
Na mapach zagrożenia w obrębie miasta Świebodzice nie ma wyznaczonych 
terenów narażonych na zalanie w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wału 
powodziowego, ponieważ nie ma takich budowli w obszarze studium.  
 
Na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią, zgodnie z przepisami Prawa 
Wodnego (t.j. D.U. z 2017 r. poz. 1121), zabrania się wykonywania robót oraz 
czynności utrudniających ochronę przed powodzią lub zwiększających 
zagrożenie powodziowe, w tym m.in. budowy obiektów budowlanych, sadzenia 
drzew i krzewów, zmiany ukształtowania terenu, składowania materiałów oraz 
wykonywania innych robót związanych z regulacją lub utrzymaniem wód. 
Ponadto na tym obszarze występują zakazy m.in. lokalizowania przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko i oraz gromadzenie ścieków i 
innych materiałów, które mogą zanieczyścić wody. 
 

 
Do obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, wg nowej ustawy Prawa 
Wodnego (Dz. U. 2017 poz.1566, z dnia 23 sierpnia 2017r), które wchodzi w życie 
z dniem 1 stycznia 2018r., należą: 
a) obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i 

wynosi 1%, 
b) obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest wysokie i 

wynosi 10%, 
c) obszary między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym 

wysokim brzegiem, w który wbudowano wał przeciwpowodziowy, a także 
wyspy i przymuliska, o których mowa w art. 224, stanowiące działki 
ewidencyjne, 

d) pas techniczny. 
 

Zgodnie z art. 166 ust. 14 nowej Ustawy Prawo Wodne (Dz.U. 2017 poz.1566):  
„Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej, minister właściwy do spraw 
gospodarki morskiej oraz minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i 
zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa w porozumieniu z 
ministrem właściwym do spraw transportu oraz ministrem właściwym do spraw 
żeglugi śródlądowej określą, w drodze rozporządzenia, zakres wymagań oraz 
warunków dla planowanej zabudowy oraz planowanego zagospodarowania 
terenów położonych na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią oraz 
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sposób ich ustalania, kierując się koniecznością zapewnienia ochrony przed 
powodzią oraz zakresem aktów, o których mowa w ust. 2”. 
 

2.  W obszarze miasta nie ma udokumentowanych obszarów osuwania sie mas 
ziemnych. Dokumentowanie osuwisk należy do kompetencji Starosty.  

 
III-11. OBIEKTY LUB OBSZARY, DLA KTÓRYCH WYZNACZA S IĘ W ZŁOŻU 

KOPALINY FILAR OCHRONNY 
 

Na terenie miasta nie występują obiekty lub obszary, dla których wyznacza się w 
złożu kopaliny filary ochronne. 

. 
 

III-12. OBSZARY POMNIKÓW ZAGŁADY I ICH STREF OCHRON NYCH ORAZ 
OBOWIĄZUJĄCE NA NICH OGRANICZENIA PROWADZENIA 
DZIAŁALNO ŚCI GOSPODARCZEJ, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z 
DNIA 7 MAJA 1999 R. O OCHRONIE TERENÓW BYŁYCH 
HITLEROWSKICH OBOZÓW ZAGŁADY (DZ. U. Z 2015 R. POZ.  2120) 

 

Na terenie miasta nie występują obszary pomników zagłady i ich stref ochronnych. 
 
 

III-13. OBSZARY WYMAGAJ ĄCE PRZEKSZTAŁCEŃ, REHABILITACJI, 
REKULTYWACJI LUB REMEDIACJI ( rys. nr K.3) 

 
1. Analiza obszarów zabudowanych dokonana została na podstawie dostępnych 

materiałów kartograficznych, zdjęć lotniczych oraz wizji terenowych. Stan 
zabudowy jest zróżnicowany i zależny od okresu budowy obiektów jak i zakresu 
oraz częstotliwości podejmowanych prac remontowych i modernizacyjnych, a 
także działań rehabilitacyjnych. 

 
2. Terenami wymagającymi przekształceń, rehabilitacji są: 

− tereny wnętrz kwartałów zabudowy w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej A; 
− teren pomiędzy ulicami: Strzegomską, Środkową, Graniczną, Park Miejski, 
− teren pomiędzy ulicami: Kościuszki, Spokojną, Zwycięstwa i Kolejową, 
− teren zabudowy wzdłuż ul. Długiej, 
− teren zabudowy przy ul. Ofiar Oświęcimskich, 
− teren pomiędzy ulicami: Biskupa I. Krasickiego, Młynarską, Fabryczną, 

Strzegomską. 
 

3. Zakres przekształceń i rehabilitacji powinien dotyczyć: 
- porządkowania urbanistyczno-architektonicznego terenów, 
- stopniowej likwidacji działalności produkcyjnej i składowej w sąsiedztwie 

osiedlowej zabudowy mieszkaniowej, 
- systematycznej modernizacji obszarów zabudowy mieszkaniowej i o niskim 

standardzie wyposażenia w sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, 
- wymiany, modernizacji lub rozbudowy infrastruktury technicznej, z 

uwzględnieniem likwidacji źródeł niskiej emisji oraz możliwości zamiany linii 
elektroenergetycznych napowietrznych na podziemne, 

- sukcesywnej eliminacji działalności uciążliwej dla mieszkańców i środowiska 
przyrodniczego, 
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- wprowadzania nowej zabudowy o wysokich standardach w zakresie formy, 
materiałów wykończeniowych, 

- wprowadzenia elementów kompozycji zieleni w formie zieleńców i nasadzeń 
wysokich, 

- likwidacji obiektów o niskich standardach zabudowy, ze szczególnym 
uwzględnieniem budynków zlokalizowanych w strefie ochrony konserwatorskiej 
A i od strony przestrzeni publicznych, 

- podniesienie standardu zagospodarowania terenu poprzez modernizację i 
przebudowę i budowę ciągów komunikacyjnych. 

 
4. Terenami wymagającymi rekultywacji są tereny wyeksploatowanych złóż 

kruszywa naturalnego: Świebodzice i Świebodzice II.  
 

5. Nowelizacja Prawa ochrony środowiska wprowadza pojęcie remediacji, 
rozumianej jako poddanie gleby, ziemi i wód gruntowych działaniom mającym na 
celu usunięcie lub zmniejszenie ilości, kontrolowanie oraz ograniczenie 
rozprzestrzeniania się substancji powodujących ryzyko, tak aby teren 
zanieczyszczony przestał stwarzać zagrożenie dla zdrowia ludzi lub stanu 
środowiska, z uwzględnieniem obecnego i planowanego w przyszłości sposobu 
użytkowania terenu. Po analizie raportów o stanie środowiska danych z 
monitoringu środowiska publikowanych przez Dolnośląski Wojewódzki Inspektorat 
Środowiska, największe przekroczenia dopuszczalnych norm środowiska dotyczą 
pyłu zawieszonego PM10. Przyczyną ich powstawania w głównej mierze są 
indywidualne systemy ogrzewania domów działające w oparciu o niskowydajne 
piece węglowe, drewno, odpadki. Dlatego też postuluje się preferowanie 
proekologicznych, wysokosprawnych źródeł energii cieplnej, charakteryzujących 
się brakiem lub niską emisją substancji szkodliwych do powietrza.  

 
III-14. OBSZARY ZDEGRADOWANE (rys. nr K.3) 

 
Ustawa o rewitalizacji zdefiniowała obszar zdegradowany jako fragment terytorium 
gminy, który znajduje się w stanie kryzysowym z powodu koncentracji 
negatywnych zjawisk. W dalszej części definicji wskazano szczegółowo, o jakie 
zjawiska chodzi. 
Podstawą wyznaczenia obszaru zdegradowanego jest stwierdzenie, że występują 
na nim negatywne zjawiska społeczne. Bez ujawnienia występowania tych zjawisk 
nie można stwierdzić, czy obszar ten stanowi obszar zdegradowany w rozumieniu 
ustawy. Czym są negatywne zjawiska społeczne? Ustawa nie wymienia ich w 
sposób wyczerpujący, wskazując jedynie przykładowe sfery społeczne, których zła 
kondycja powinna być brana pod uwagę w toku analiz. Należą do nich: 
bezrobocie, ubóstwo, przestępczość, niski poziom edukacji lub kapitału 
społecznego, niewystarczający poziom uczestnictwa w życiu publicznym i 
kulturalnym. Stwierdzenie występowania negatywnych zjawisk społecznych jest 
niezbędnym, ale nie jedynym warunkiem delimitacji obszaru zdegradowanego. 
Obok zjawisk społecznych muszą bowiem jednocześnie występować negatywne 
zjawiska z co najmniej jednej dodatkowej sfery, to jest: 

1. negatywne zjawiska gospodarcze – przykładowo: niski stopień 
przedsiębiorczości, słaba kondycja lokalnych przedsiębiorstw; 

2. negatywne zjawiska środowiskowe – przykładowo: przekroczenie standardów 
jakości środowiska, obecność odpadów stwarzających zagrożenie dla życia, 
zdrowia ludzi lub stanu środowiska; 
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3. negatywne zjawiska przestrzenno-funkcjonalne – przykładowo: niewystarczające 
wyposażenie w infrastrukturę techniczną i społeczną, zły stan techniczny tej 
infrastruktury, brak dostępu do podstawowych usług lub ich niska jakość, 
niedostosowanie rozwiązań urbanistycznych do zmieniających się funkcji 
obszaru, niski poziom obsługi komunikacyjnej, niedobór lub niska jakość terenów 
publicznych; 

4. negatywne zjawiska techniczne – przykładowo: degradacja stanu technicznego 
obiektów budowlanych, w tym o przeznaczeniu mieszkaniowym, 
niefunkcjonowanie rozwiązań technicznych umożliwiających efektywne 
korzystanie z obiektów budowlanych, w szczególności w zakresie 
energooszczędności i ochrony środowiska. 
 

Wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji następuje łącznie, 
w uchwale rady gminy stanowiącej akt prawa miejscowego. Obecnie Gmina 
Świebodzice jest w trakcie opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy  
(LPRG) Świebodzice. W jego projekcie zostały wskazane dwa obszary 
rewitalizacji, których zasięg obejmuje łącznie 103 ha (71 ha i 32 ha), co stanowi 
3,4% powierzchni całej gminy. Na obszarach wyznaczonych do rewitalizacji 
zamieszkuje łącznie 7030 osób, co stanowi 29,8% wszystkich mieszkańców. 
Projekt LPRG umożliwia identyfikację kluczowych problemów. Za najważniejszy w 
sferze społecznej i gospodarczej można uznać utrzymujące sie bezrobocie. 
Ważnym problemem jest kwestia porządku publicznego oraz konieczność 
rozbudowy i modernizacji infrastruktury.  
Priorytetem procesu rewitalizacji jest przede wszystkim podniesienie poziomu 
życia mieszkańców, stworzenie sprzyjających warunków dla rozwoju lokalnego 
sektora przedsiębiorczości, wzmocnienie lokalnego sektora usług, podniesienie 
poziomu edukacji ze szczególnym uwzględnieniem profilu zawodowego oraz 
stworzenie trwałych podstaw do wielowymiarowego rozwoju lokalnego. 
Na podstawie projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Świebodzice, 
zostały wykazane na rysunku kierunków K.3 obszary zdegradowane i wskazane 
do rewitalizacji. 

III-15. GRANICE TERENÓW ZAMKNIĘTYCH I ICH STREF OCHRONNYCH. 
 
Na terenie miasta Świebodzice występują tereny zamknięte, opublikowane w 
Dzienniku Urzędowym Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 marca 2014 r. 
poz. 25, ze zmianami - Decyzja nr 3 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 
marca 2014 r. Są to następujące tereny kolejowe: 
Obręb Ciernie 4: dz.nr 655 
Obręb Ciernie 5: dz.nr 517 
Obręb Śródmie ście 3: dz.nr: 43/12, 43/13, 43/14, 43/15, 43/16, 43/24, 43/26 
 

W/w tereny są pokazane na rysunku kierunków nr K.1. 
 
 

III-16. OBSZARY FUNCJONALNE O ZNACZENIU LOKALNYM, W  ZALEŻNOSCI 
OD UWARUNKOWAŃ I POTRZEB ZAGOSPODAROWANIA 
WYSTĘPUJĄCYCH W GMINIE (rys. nr K.1) 

 
Obszary funkcjonalne o znaczeniu lokalnym zostały wyznaczone na rysunku K.1. 
Opis obszarów znajduje się w pkt. 3 rozdziału III-3. „Kierunki i wskaźniki dotyczące 
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zagospodarowania oraz użytkowania terenów, w tym tereny przeznaczone pod 
zabudowę oraz tereny wyłączone spod zabudowy”. 
 

 
III-17. OBSZARY ROZMIESZCZENIA URZĄDZEŃ WYTWARZAJĄCYCH 

ENERGIĘ Z ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII O MOCY 
PRZEKRACZAJACEJ 100 kW, A TAK ŻE ICH STREF OCHRONNYCH 
ZWIĄZANYCH Z OGRANICZENIAMI W ZABUDOWIE ORAZ 
ZAGOSPODAROWANIU I UŻYTKOWANIU TERENY (rys. nr K.3) 

 
W studium wyznacza się obszary rozmieszczenia urządzeń wytwarzających energię 
z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW, z wykluczeniem 
energii wiatrowej i biomasy. Są to przede wszystkim obszary zlokalizowane w strefie 
C - usługowo - produkcyjnej, oraz tereny rolne w obrębach: Ciernie 4, Ciernie 5 i 
Pełcznica 1. 
Elektrownie słoneczne stanowią przyjazną środowisku technologię wytwarzania 
energii elektrycznej, pozwalającą na redukcję emisji dwutlenku węgla, dwutlenku 
siarki, tlenków azotu, tlenku węgla i pyłów, uniknięcia powstawania odpadów stałych i 
ścieków, a także zanieczyszczenia gleby i degradacji terenu, które towarzyszą 
produkcji energii przez źródła konwencjonalne. Elektrownie fotowoltaiczne służą do 
bezpośredniej konwersji energii promieniowania słonecznego na energię elektryczną. 
Jest to jedyna technologia konwersji energii, która jest w pełni pasywna. Zjawisko 
konwersji fotowoltaicznej jest bezgłośne, bezwibracyjne oraz nie posiadające 
skutków ubocznych. 
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. Dla w.w. urządzeń nie 
ustala się strefy negatywnego oddziaływania na środowisko. 

 
 

III-18. OSZARY NA KTÓRYCH MOGĄ BYĆ SYTUOWANE OBIEKTY HANDLOWE 
O POWIERZCHNI SPRZEDAŻY POWYZEJ 2000 M2. 

 
W studium nie wyznacza się terenów, na których mogą być sytuowane obiektu 
handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2.  

 

 
CZĘŚĆ IV - UZASADNIENIE PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ 

ORAZ SYNTEZA USTALE Ń PROJEKTU STUDIUM 
 

1. Podstawą przyjętych rozwiązań w części uwarunkowań są sporządzone przez 
władze miasta następujące dokumenty : 

• Strategia rozwoju społeczno - gospodarczego miasta Świebodzice na lata 2012 
- 2020 opracowaną przez Urząd Miejski w Świebodzicach Wydział Promocji, 
Informacji i Współpracy Zagranicznej i Fabrykę Projektów Firmę Marketingową 
HEKTOR Sp. z o.o. z Tarnowa, 

• Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Świebodzice na lata 2015- 2025, 
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• Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Świebodzice na lata 2016 - 2023, 
Prognoza oddziaływania na środowisko „Aktualizacji programu ochrony 
środowiska dla gminy Świebodzice na lata 2015-2018 z perspektywą na lata 
2019-2022”, 

• Opracowanie Ekofizjograficzne Gmina Świebodzice wykonane przez dr. 
Grzegorza Synowca, Wrocław 2015 -2016, 

• Gminna Ewidencja Zabytków. 
 

oraz Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Dolnośląskiego, 
obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, wnioski 
instytucji i osób prywatnych były podstawą przyjętych rozwiązań w części 
kierunków studium miasta Świebodzice. 

 
2. Obszar miasta został podzielony na strefy, obszary funkcjonalne i tereny, które 

są od siebie zależne, lecz różnią stopniem uszczegółowienia ustaleń 
planistycznych. 
 

2.1. 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) 

 
2.2. Strefy, obszary i tereny zostały wyznaczone na podstawie przeprowadzonej 

inwentaryzacji miasta, analizy układu drogowego, analizy istniejących opracowań 
planistycznych, funkcjonalnych i przestrzennych cech miasta.  
 

2.3. Dla terenów w obszarach funkcjonalnych ustala się wskaźniki zabudowy. 
 

3. Kierunki zmian w studium uwzględniają wyniki analiz dotyczących bilansu 
terenów przeznaczonych pod zabudowę. W oparciu o ich wnioski. w obecnej 
zmianie studium: 

•  uwzględnia się 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 finansowych dla 
gminy, przy opracowywaniu nowych miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego, których rozwiązania przestrzenne nie mogą 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. 

 
4. 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-przemysłowej w obszarze C przyniesie 
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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. 
 

5. 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”.  

 
6. 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). 

 
7.  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, 

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

 
8.  Ochrona obiektów i obszarów wpisanych do rejestru zabytków jest zapewniona w 

oparciu o przepisy odrębne. Ochronę obszarów historycznych i archeologicznych 
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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. 
 

9.  W zakresie kierunków systemów komunikacji i infrastruktury technicznej ustala 
się: 
• rozbudowę i modernizację lądowiska oraz przekształcenie go w lotnisko, 
• budowę nowej drogi łączącej ul. Jeleniogórską z ul. Strzegomską klasy KD-Z, 
• 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, 
• wyznaczenie rezerw terenowych pod potencjalny przebieg postulowanej drogi 

S8, 
• wyznaczenie rezerw terenowych pod potencjalny przebieg linii dużych 

prędkości. 
 
10. Inwestycje celu publicznego o znaczeniu lokalnym rozmieszczane będą na 

terenie całego miasta, głównie w centrum oraz w obrębie terenów 
mieszkaniowych i terenów usługowo -produkcyjnych. 
 

11. 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). 
Ponadto, w studium uwzględnia się zadanie pn: „Budowa linii 400kV Mikułowa - 
Świebodzice”, ujęte w Wykazie strategicznych inwestycji w zakresie sieci 
przesyłowych w Ustawie z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji 
strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 
1812) oraz Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020.  
W celu zrealizowania budowy nowych odcinków dróg krajowych i wojewódzkich, 
należy dążyć do ujęcia tych zadań w programach krajowych i wojewódzkich. 
 

12. 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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13. W studium wyznacza się obszary zdegradowane i obszary wymagające 

przekształceń, rehabilitacji i rekultywacji. Dla ww. obszarów ustala się w studium 
zakres przekształceń. 
 

14. 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. 
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CZĘŚĆ V - ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW WYJ ŚCIOWYCH 
OPRACOWAŃ ANALITYCZNO - STUDIALNYCH 

 
 

• Strategia Rozwoju Społeczno - Gospodarczego Miasta Świebodzice, na lata 2012 

– 2020, opracowana przez Urząd Miejski w Świebodzicach Wydział Promocji, 

Informacji i Współpracy Zagranicznej i Fabrykę Projektów Firmę Marketingową 

HEKTOR Sp. z o.o.;. 

• Strategię Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020; 

• Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Świebodzice na lata 2015 

- 2018 z perspektywą na lata 2019 i 2022; 

• Prognoza Oddziaływania na Środowisko Aktualizacji Programu Ochrony 

Środowiska dla Gminy Świebodzice na lata 2015 - 2018 z perspektywą na lata 

2019 - 2022; 

• Wojewódzki Program Ochrony Środowiska na lata 2014 - 2017 z perspektywą do 

2021 r., opracowany przez BBF Sp. z o.o. w Poznaniu; 

• Gminna ewidencja zabytków; 

• Wojewódzki wykaz zbytków; 

• Program opieki nad zabytkami województwa dolnośląskiego, opracowany przez 

Instytut Rozwoju Terytorialnego we Wrocławiu; 

• Raport o miastach województwa dolnośląskiego, opracowany przez Instytut 

Rozwoju Terytorialnego we Wrocławiu; 

• Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 

rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wałbrzyskiej specjalnej strefy 

ekonomicznej z dnia 25 czerwca 2015 r, (Dz.U. z 29.07.2015 poz. 1055); 

• Wieloletnia Prognoza  Finansowa Gminy Świebodzice na lata 2016 - 2023 ( 

Uchwała Nr XV/95/2015 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 21.12.2015r.); 

• Bank Danych Lokalnych GUS,  

• Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 

Świebodzice zatwierdzone uchwałą nr XV/269/99 Rady Miejskiej w Świebodzicach 

z dnia 30.09.1999r; 
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• Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

miasta Świebodzice zatwierdzona uchwałą nr XXXIII/181/08 Rady Miejskiej w 

Świebodzicach z dnia 27.08.2008r; 

• Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

miasta Świebodzice zatwierdzona uchwałą nr XX/111/12 Rady Miejskiej w 

Świebodzicach z dnia 16.02.2012r; 

• Opracowanie ekofizjograficzne Gminy Świebodzice, opracowane przez dr 

Grzegorza Synowca, Wrocław 2015 - 2016,  

• Mapy Zagrożenia Powodzią i Mapy Ryzyka Powodziowego; 

• Karty Złóż ( Geoportal Midas); 

• Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego miasta Świebodzice;  
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UZASADNIENIE

Uchwałą nr XVI/113/2016 z dnia 9 stycznia 2016 r. w sprawie przystąpienia do

sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania

przestrzennego miasta Świebodzice Rada Miejska Świebodzic wyraziła wolę przystąpienia

do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta

Świebodzice. Zamiana dotyczy całego obszaru miasta w jego granicach

administracyjnych.

Przy opracowaniu studium została przeprowadzona procedura formalno prawna

zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu

przestrzennym (tekst jednolity D.U. z 2017r. poz. 1073 ze zm.).

Przedmiotowa zmiana studium stanowi całościową zmianę obowiązującego

dokumentu. Elementami studium są opracowane analizy uwarunkowań dotyczące:

istniejącego stanu użytkowania terenu, ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego,

sieci uzbrojenia i systemu komunikacyjnego, ustaleń obowiązujących planów miejscowych.

Do wykonania bilansu terenów pod nową zabudowę mieszkaniową, usługową i

produkcyjną wykonano analizy graficzne i tekstowe, badając wszystkie konieczne

zagadnienia, w tym demograficzne, istniejący stan funkcjonalny, obowiązujące ustalenia

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, ustalenia obowiązującego

studium.

Wykonana analiza bilansu nowych terenów przeznaczonych pod zabudowę,

wykazała, że w obowiązujących opracowaniach planistycznych występuje przerost rezerw

terenowych pod faktyczne potrzeby i możliwości rozwojowe miasta. W przedstawionym do

uchwalenia studium uwzględnia sie tereny pod nowe inwestycje: mieszkaniowe, usługowe

i produkcyjne, wyłącznie w granicach terenów wskazanych pod zainwestowanie w

obowiązujących mpzp. Takie rozwiązanie nie rodzi negatywnych skutków finansowych dla

gminy, przy opracowywaniu nowych miejscowych planów zagospodarowania

przestrzennego, których rozwiązania planistyczne muszą nie naruszać ustaleń studium.

Projekt zmiany studium uzyskał wymagane opinie i pozytywne uzgodnienia. Dla

przedmiotowego dokumentu została przeprowadzona wymagana procedura strategicznej

oceny oddziaływania na środowisko.

Projekt zmiany studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, został wyłożony

do publicznego wglądu w dniach 06 października do 06 listopada 2017 r. W dniu 24
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października 2017 odbyła sie dyskusja publiczna. W wyniku wyłożenia zmiany studium

zostało złożonych 10 uwag przez pięć osób fizycznych, które w dniu 8 grudnia 2017 r.

zostały rozpatrzone przez Burmistrza Miasta. Uwzględnione uwagi nie wymagają

ponownego uzgodnienia i opiniowania studium, jak i ponownego wyłożenia do

publicznego wglądu.

Sporządzony projekt zmiany studium określający kierunki w zagospodarowaniu

przestrzennym i politykę przestrzenną miasta Świebodzice, Burmistrz Miasta wraz z listą

nieuwzględnionych uwag wniesionych do projektu studium, przedstawia Radzie Miejskiej

celem jego uchwalenia wraz z jednoczesnym rozstrzygnięciem o sposobie rozpatrzenia

uwag.

Wobec powyższego zaistniały przesłanki do uchwalenia niniejszej zmiany studium przez

Radę Miejską w Świebodzicach.
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