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I. WPROWADZENIE 

Historia Świdnicy wyraźnie wykazuje duże oddziaływanie tego organizmu miejskiego na kształtowanie się 

tej części Dolnego Śląska. Wydaje się, że mimo ujemnych ilościowych prognoz – choćby demograficznych, 

w następnych latach należy przewidywać rosnącą rolę Świdnicy, jako szóstego co do wielkości ośrodka 

miejskiego na Dolnym Śląsku. To znaczenie będzie poparte między innymi, stworzoną wspólnie 

z Wałbrzychem i 20 innymi gminami Aglomerację Wałbrzyską, która dysponując własnymi środkami 

finansowymi (w ramach wydzielonych funduszy europejskich – Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Dolnośląskiego   dla Zintegrowanego Instrumentu Terytorialnego) będzie realnie wpływać 

na najważniejsze kierunki rozwojowe tego obszaru i poszczególnych miast. Ponadto Świdnica rozpoczyna 

wielką inwestycję w człowieka. Inwestując w drogi, rewitalizując budynki, remontując obiekty sportowe 

stawia przede wszystkim na to, by życie w Świdnicy było udane, spokojne, by upływało w atmosferze 

wzajemnej życzliwości i szacunku do każdego człowieka. Tak, by w Świdnicy dobrze się żyło wszystkim 

mieszkańcom. 

Posiadanie przez samorząd lokalny aktualnej informacji o swoich zasobach, o tym kto mieszka w mieście, 

jak żyje i pracuje, jak przedstawiają się poszczególne obszary funkcjonowania zespołu miejskiego jest 

obecnie niezbędne nie tylko dla potencjalnych inwestorów, ale też dla rodzimych przedsiębiorców, 

organizacji pozarządowych, szerzej mieszkańców, które to grupy coraz częściej, chcąc podejmować 

racjonalne i efektywne decyzje podpierając się danymi, analizując sytuację, zdając sobie sprawę, że to 

otoczenie w coraz większym stopniu determinuje ich aktualną pozycję. Raport jest pierwszą częścią prac 

związanych z przygotowaniem Strategii Rozwoju Miasta Świdnica. Dokument ten jest opisem stanu 

wyjściowego opartego głównie o dane z roku 2015 oraz 2014 i 2016, a także oparte o tendencje, które 

można zauważyć w ostatnich latach. Treść Raportu przeznaczona jest dla decydentów, liderów lokalnej 

społeczności, przedsiębiorców i mieszkańców, a wykorzystywana jest na etapie podejmowania decyzji, 

gdzie oparcie się o dane jest warunkiem powodzenia. Statystyczny obraz miasta Świdnicy został 

opracowany na podstawie danych zawartych w Banku Danku Lokalnych, a zaprezentowany został 

w oparciu o zestaw wskaźników zarówno w układzie tabelarycznym, jak i w postaci wykresów.  Niektóre 

wskaźniki są przyjęte dla powiatu świdnickiego z powodu braku takich danych w odniesieniu do samego 

miasta. Ze względu na rozmiary Raportu, które są podyktowane takimi cechami jak: czytelność, 

przejrzystość, praktyczność, autorzy Raportu dokonali niezbędnego wyboru danych, które w ich 

rozumieniu najlepiej przedstawiają dzisiejszy obraz Miasta Świdnicy.  
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W ostatnim okresie powstały następujące dokumenty o charakterze planistycznym: 

 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Świdnicy; 

 Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Miasto Świdnica (MPZP); 

 Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Miasto Świdnica na lata 2015-2024”; 

 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasto Świdnica; 

 Program Ochrony Środowiska dla Gminy Miasta Świdnica – aktualizacja na lata 2016 -2019 z perspektywą 

do roku 2023; 

 Plan Gospodarki Odpadami Miasta Świdnica; 

 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Miasto Świdnica; 

 Program w sprawie udzielania dotacji celowych z budżetu Miasta na zadania służące ochronie powietrza, 

polegające na trwałej zmianie ogrzewania opartego na paliwie stałym na proekologiczne; 

 Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Świdnicy na lata 2012-2016; 

 Polityka mieszkaniowa Świdnicy; 

 Gminny program opieki nad zabytkami Gminy Miasta Świdnicy; 

 Gminny plan ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowej Gminy Miasta 

Świdnicy; 

 Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego; 

 Plan rozwoju infrastruktury drogowej w Świdnicy na lata 2014-2020; 

 Polityka parkingowa miasta Świdnicy; 

 Strategia rozwiązywania problemów społecznych w gminie miasto Świdnica na lata 2011-2018; 

 Gminny program promocji zdrowia psychicznego i zapobiegania zaburzeniom psychicznym na lata  

2012-2015; 

 Gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 

2011-2015; 

 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 

w Gminie Miasto Świdnica na 2014 r.; 

 Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Gminie Miasto Świdnica 

na 2015 rok; 

 Gminny program wspierania rodziny na lata 2012-2014; 

 Program Wspierania Rodziny w Gminie Miasto Świdnica na lata 2015-2017; 

 Program Senior – WIGOR w Świdnicy; 

 Program „Świdnicka Karta Dużej Rodziny”; 

 Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

społecznie użyteczną na rok 2014; 

 Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

społecznie użyteczną na rok 2015; 

 Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących 

w posiadaniu Świdnickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Świdnicy Spółka z o.o. na lata 

2015 – 2019; 

 Wieloletni program na lata 2016-2025 "Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej miasta 

Świdnicy"; 

 Plan rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na ciepło na lata 2014-

2018"; 

 Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Miasta za lata 2014 - 2015 

 Plan Zarządzania Kryzysowego Miasta Świdnicy; 

 Plan Operacyjny na wypadek powodzi miasta Świdnicy; 

 Plan Obrony Cywilnej Miasta Świdnicy; 

 Plan operacyjny funkcjonowania Gminy Miasto Świdnica w warunkach zewnętrznego zagrożenia 

bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny. 
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ZARYS HISTORII 

We wczesnym średniowieczu obszar, na którym dziś znajduje się Świdnica, należał do plemienia Ślężan. 

Został on przyłączony do Polski przez księcia Mieszka I jeszcze przed przyjęciem chrztu w naszym kraju1. 

Bardzo dobrze rozwinięta sieć hydrologiczna, wysoka urodzajność gleb, umiarkowany klimat, a także 

pobliska góra Ślęza sprzyjały rozwojowi rolniczych osad, które zakładali w tej części Śląska, w XII i XIII 

wieku możnowładcy zarówno kościelni, jak i świeccy. Pierwotna osada, w miejscu dzisiejszej Świdnicy, 

znajdowała się na lewym brzegu Bystrzycy, w rejonie dzisiejszego placu Drzymały i ulicy Piekarskiej. Jej 

charakter był prawdopodobnie rolniczy i rybacki. Jej rozwój związany był z położeniem na skrzyżowaniu 

szlaków: drogi podsudeckiej oraz nowej drogi z Wrocławia do Czech. Ta przedlokacyjna osada została 

wchłonięta przez miasto lokacyjne, założone w połowie XIII wieku2. Pierwsze informacje o Świdnicy jako 

mieście datuje się na 1243 lub 1249 rok.3 Dokument nazywający Świdnicę miastem (civitas) pochodzi 

z 1267 roku i traktuje o szpitalu postawionym w miejscu dzisiejszego Kościoła św. Krzyża. Z XIII wieku 

pochodzi najstarszy dokument wystawiony w Świdnicy w 1274 roku przez księcia śląskiego Henryka IV 

Prawego. Ten sam książę nadał w 1278 roku mieszczanom świdnickim prawo sprzedaży wina i piwa oraz 

przywilej rozprowadzania ich w całym księstwie4. Do dzisiaj nie jest znane pochodzenie nazwy miasta. 

W dokumentach występowały nazwy: Zuidnitza, Svidnica, Suidnica, Swidnicz, Schweidnitz5. Część badaczy 

odnosi się do wspólnego rdzenia – swaid, świd – o znaczeniu wilgotny lub niedojrzały. Inni odnoszą się do 

wyrazu – świdwa – oznaczający dereń, krzew o jadalnych owocach. Niemieccy badacze wyprowadzali 

genezę nazwy od świni (dzika)6.  Do 1295 roku Świdnica należała do księstwa wrocławskiego. W wyniku 

bezpotomnej śmierci Henryka IV w Świdnicy zlokalizowano stolicę nowego księstwa, co spowodowało 

szybki rozwój miasta i wzrost jego polityczno-gospodarczego znaczenia.7 Za czasów Bolka II księstwo 

świdnickie było jednym z najbardziej znaczących ośrodków polityczno-gospodarczych środkowej Europy8. 

Jego dwudziestoczteroletnie rządy wywarły przemożny wpływ na rozwój miasta. Liczne dokumenty 

wydane przez księcia i jego żonę Agnieszkę świadczą o tym, że byli to na miarę swojej epoki ludzie 

nieprzeciętni9. Wyrazem bogactwa było pokrycie w XIV wieku wieży ratuszowej pozłacaną blachą 

i umieszczenie na niej drogocennego zegara. Rozwój miasta poświadcza wzrastająca liczba cechów, 

których w 1471 roku było 49. Wśród nich znalazły się zakłady: rusznikarzy, garbarzy, gorzelników, 

bednarzy, piekarzy, rzeźników, złotników, kramarzy, przekupniów, karczmarzy, słodowników, 

nożowników, kowali, szewców i tkaczy. Handlowano m.in. skórami, rybami, suknem, nożami i oczywiście 

piwem. 

                                                           
1 M. Bura, Dzieje miasta Świdnicy, Skarby Kultury, cześć I. 
2 Świdnica. Zarys monografii miasta, pod red. Wacława Korty, Wrocław-Świdnica 1995, s. 38. Szerzej: K. Czarnecki i in., Świdnica 

poprzez wieki, Wrocław 1991. 
3 Za wiarygodną uznaje się tę drugą datę ze względu na to, że jest związana z pismem wystawionym przez papieża Innocentego IV. 

Budowa kościoła Franciszkanów rozpoczęta w 1249 roku może również świadczyć o tym, że Świdnica funkcjonowała jako miasto 
już w I połowie XIII wieku. 

4 Wojewódzkie Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Zespół: Akta miasta Świdnicy 1243-1943, za: J. Pasławska, Dokumenty i akta 
miasta Świdnicy jako źródło do badań nad dziejami miasta i ziemi świdnickiej, w: Roczniki Świdnickie, R.1980, s. 174.  

5 A. Protasiuk, Świdnica, Warszawa 2005, s.9. 
6 Dzik występował na pieczęci ławniczej miasta z 1335 roku, a także w późniejszym herbie miasta, w: Świdnica …, s. 39. 
7 W ten sposób powstało księstwo świdnicko-jaworskie i nowa linia polityczna, począwszy od Bolka I. Szerzej: w: Nawrocki 

E., Z dziejów Świdnicy, Świdnica 1998. 
8 Świdnica…, s. 50.  
9 Na szczególną uwagę zasługują dokumenty, których wystawcą był Bolko II – „książę na Książu i Świdnicy”, w  dokumentach tych 

zezwolił miastu bić własną monetę – srebną i złotą, ustalając stop bitej monety, zwolnił karczmarzy od płacenia czynszu, w 1345 
roku wydał przywilej miastu na wyszynk wina oraz odbywania targów, w 1347 nadał miastu prawo mili i nakazał w obrębie mili 
zakładać karczmy. Wyłącznie świdnickim karczmarzom pozwolił wyrabiać słód i warzyć piwo. Dzięki tym przywilejom miasto 
słynęło nie tylko na Śląsku z produkcji piwa zwanego: „Schops”,  w: J. Pasławska…, s. 174. 
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O majętności mieszkańców świadczy także fakt, że wielu z nich studiowało na wyższych uczelniach 

w: Krakowie, Pradze, Lipsku i Wittenberdze. Wykształcenie świdniczan umożliwiło utworzenie pierwszej 

drukarni w mieście w 1621 roku10. Można podsumować, że gospodarka miasta opierała się głównie 

o piwowarstwo, produkcję papieru, garbarstwo, cynownictwo, kupiectwo oraz dobra ziemskie11.  

Miasto Świdnica z wielu względów było sławne, było drugą stolicą wolnych miast śląskich... –
 tak Świdnicę w XVI wieku zarekomendował śląski geograf, Bartłomiej Stein. 

Śląsk ze swoimi największymi miastami Wrocławiem i Świdnicą w XV wieku przeżywał okres politycznego 

chaosu i w dużym stopniu uzależnił się od monarchii czeskiej. Już w XIV wieku znaczna większość 

mieszkańców miasta była Niemcami. Kres świetności miasta położyła wojna trzydziestoletnia, kiedy 

to Świdnica była trzy razy oblegana przez wojska protestanckie albo katolickie. Zniszczeniu uległa wtedy 

większość budynków, a ludność zdziesiątkowały epidemie. W XVI w. prawie wszyscy mieszkańcy Świdnicy 

przyjęli wiarę ewangelicką, którą na próżno starali się wykorzenić sprowadzeni tu podczas wojny 

trzydziestoletniej jezuici. W XVI wieku Świdnica liczyła ponad 11 tysięcy mieszkańców, była znaczącym 

ośrodkiem handlu i rzemiosła na Śląsku. Zmieniło się to po 1526 roku, kiedy tereny świdnickie i okolice 

przejęli Habsburgowie, aż do 1740 roku. Te dwa stulecia to czas wojen, epidemii, rozłamów religijnych, 

a co za tym idzie – wielu strat i ogromu zniszczeń. Oczywiście w XVIII wieku dokładano wszelkich starań, 

by przywrócić Świdnicę do świetności, ta nigdy jednak nie powróciła do dawnego znaczenia na Śląsku12.  

W 1741 roku do Świdnicy wkroczyły wojska króla pruskiego Fryderyka II13, który ze zmiennym szczęściem 

toczył trzy wojny z Austrią o Śląsk. W ostatniej z tych wojen, wojnie siedmioletniej, miasto było cztery razy 

oblegane i zdobywane, aż w 1763 roku przeszło ostatecznie pod panowanie Prus. Wiele budynków 

w mieście leżało wtedy w gruzach. Mniejsze zniszczenia spowodowało oblężenie i zdobycie w 1807 roku 

Świdnicy przez wojska napoleońskie. Świdnica była po Wrocławiu i Nysie trzecim dużym ośrodkiem 

wytwórczości rzemieślniczej na Śląsku. Miasto liczyło w tym czasie około 700 rzemieślników, mniej więcej 

w 70 specjalnościach 14. Relacje mieszkańców Świdnicy z władzą pruską była dalekie od przyjaznych, czego 

dowodem był fakt, że w  1848 roku żołnierze pruscy otworzyli ogień do tłumu manifestującego 

na świdnickim rynku. Poległo 11 manifestantów, a ich zbiorowa mogiła zachowała się do dziś 

na cmentarzu przy kościele Pokoju. Pierwsza połowa XIX w. przyniosła powolny rozwój Świdnicy. W 1840 

roku mieszkało w niej 10 621 osób, w tym 7 491 ewangelików, 2 993 katolików oraz 137 Żydów. Garnizon 

wojskowy liczył 2 205 wojskowych. Do 1834 roku, co czwarty mieszkaniec Świdnicy był żołnierzem, 

a w 1905 roku już tylko co 1215. Duże znaczenie dla rozwoju miasta miało doprowadzenie do niego w 1844 

roku linii kolejowej. W 1852 roku przyłączono do Świdnicy wieś Kleczków16 . W drugiej połowie XIX wieku 

rozwinął się tu przemysł, a miasto uległo rozbudowie, zwłaszcza po zlikwidowaniu krępującego go pasa 

fortyfikacji. W końcu XIX wieku zbudowano rzeźnię miejską (1891), uruchomiono pierwsze telefony (1892) 

i założono fabrykę pianin (1893). Bezpośrednie połączenie kolejowe z Wrocławiem przez Sobótkę miasto 

uzyskało w 1898 r. Dzisiejszy dworzec kolejowy Świdnica Miasto wzniesiono w latach 1903-05 oddając 

jednocześnie do użytku linię kolejową do Jedliny Zdroju (1904). W latach 1906-08 wiodącą przez miasto 

Trasę Podsudecką przebudowano na dwutorową. Zlikwidowano przystanek Jakubów tworząc węzłową 

stację Kraszowice. Dnia 12 grudnia 1907 roku popłynął do domów pierwszy prąd elektryczny, a od 1908 

                                                           
10 M. Bura…, część I. 
11 Szerzej w: Świdnica…, s.125-131. 
12 M. Bura, Dzieje miasta Świdnicy, Skarby Kultury, część I. 
13 25 XI 1741 – Dekret Fryderyka II, na mocy którego na Śląsku nastąpił nowy podział administracyjny, w miejsce księstw powstały 

powiaty. Przestało istnieć księstwo świdnicko-jaworskie. 
14 Świdnica…, s. 184. 
15 Świdnica…, s. 178. 
16 W.Rośkiewicz… 
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roku oświetlano nim też ulice. Na terenie dawnego ujęcia wody w Kraszowicach wzniesiono kompleks 

basenów kąpielowych na wolnym powietrzu (1926), a w centrum miasta kilka budynków użyteczności 

publicznej  zelektryfikowano (1928). m.in. obecny gmach Szkoły Muzycznej, l LO i Klubu ZWAP. Do 1936 r. 

zelektryfikowano 80% domów, a długość sieci gazowej wzrosła z 10 w 1863 do blisko 40 km17. Przed 

pierwszą wojną światową Świdnica była miastem garnizonowym z wieloma budynkami koszarowymi, 

w których stacjonowały dwa pułki pruskie. W okresie międzywojennym zbudowano w Świdnicy nowe 

dzielnice mieszkaniowe i koszary oraz największy wtedy na Śląsku basen kąpielowy. Pomiędzy I a II wojną 

światową miasto nie rozwijało się już tak prężnie, co ważne jednak – podczas ostatniej wojny w ogóle nie 

ucierpiało. Dla porównania warto także podać liczbę ludności miasta: w roku 1900 było to 28439 

mieszkańców, ćwierć wieku później już 30659 osób, przed wybuchem II wojny światowej w Świdnicy 

mieszkało około 39 000 osób. Dojście Hitlera do władzy w dużej mierze było związane z wybuchem 

wielkiego światowego kryzysu gospodarczego, który dotkliwie dotknął także Niemcy. Również w Świdnicy 

wiele miejscowych zakładów przemysłowych ograniczyło produkcję, bądź też zbankrutowało. Sytuacja ta 

dotyczyła m.in. znanych Zakładów Terakoty, Majoliki i Fajansu Krausego. Firma ta upadła już w maju 1930 

roku Znacznie zmniejszył zatrudnienie Zakład Naprawczy Wagonów Towarowych – dzisiejsza fabryka 

„Wagony Świdnica” S.A. Został on uruchomiony w 1923 roku jako najnowocześniejszy zakład tej branży 

na Śląsku. W 1929 r. pracowało w nim ok. 650 osób, zaś w 1933 roku – ok. 500. W 1933 roku w Świdnicy 

było już 2 118 bezrobotnych. Wobec ciężkiej sytuacji materialnej znacznej części mieszkańców miasto 

organizowało dla nich pomoc, m.in. przez wydawanie tanich posiłków dla ubogich. 

Po dojściu Hitlera do władzy sytuacja na rynku pracy zaczęła się poprawiać. Było to związane z podjęciem 

przez państwo na olbrzymią skalę robót publicznych oraz składaniem wielkich zamówień rządowych dla 

potrzeb armii. Również w Świdnicy bezrobocie zmalało i na początku 1937 roku wynosiło tylko 300 osób. 

Zakładem, który szczególnie szybko rozwijał się w tym okresie, była dzisiejsza Fabryka Aparatury 

Pomiarowej „PAFAL” S.A. Zakład ten został założony w Świdnicy w 1897 r. przez inż. Hermanna Arona. 

W 1935 roku zakłady zostały „sprzedane” firmie Siemens-Schuckert, zaś rodzina Aron (była żydowskiego 

pochodzenia) wyjechała do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. W połowie lat trzydziestych 

w świdnickiej fabryce pracowało ok. 1 800 osób. Produkowano w niej liczniki elektryczne, radioodbiorniki 

„Nora” oraz zegary elektryczne. W związku z tym „Heliowatt-Werke” potocznie nazywano fabryką 

zegarów. Inną znaczącą firmą była Spółka Akcyjna dla Przemysłu Lnianego i Bawełnianego 

w Świdnicy („Aktiengesellschaft fūr Leinen– und Baumwollindustrie Schweidnitz”). Obejmowała ona 

fabrykę w Świdnicy oraz w miejscowości Auma w Turyngii. Tkano tu adamaszek, sztuczny jedwab oraz 

płótno lniane. W 1947 roku w budynkach po tym zakładzie uruchomiono fabrykę wytwarzającą części 

do samochodów (późniejsze Zakłady Elektrotechniki Motoryzacyjnej „Polmo-Elmot”). Kolejnym dużym 

zakładem była Fabryka Maszyn Främbs & Freudenberg. Została ona założona jeszcze w 1868 roku i w ciągu 

kilkudziesięciu lat istnienia stała się jedną z największych fabryk w mieście. Przetrwała ona wielki kryzys 

gospodarczy. W 1938 roku pracowało w niej (łącznie z uczniami) 535 osób. Po drugiej wojnie światowej 

była to Świdnicka Fabryka Urządzeń Przemysłowych. W mieście istniały również duże firmy handlowe. 

Najbardziej znana wśród nich należała do rodziny Goldmann. Zajmowała się ona sprzedażą hurtową oraz 

detaliczną i posiadała kilka magazynów. Do dnia dzisiejszego jedna z kamienic na świdnickim rynku 

posiada na swojej fasadzie relief z wyobrażeniem okrętu oraz litery O.G. – inicjały Oskara Goldmanna18. 

Podczas tzw. „nocy kryształowej” z 9 na 10 listopada 1938 roku hitlerowcy spalili synagogę świdnicką 

i aresztowali wielu miejscowych Żydów. W czasie drugiej wojny światowej w Świdnicy zatrudniano jeńców 

                                                           
17 A.Scheer, Zarys historii Świdnicy, Świdnickie Archiwum Cyfrowe, 2012. 
18 Za: W. Rośkowicz, Świdnica w okresie nazistowskim, Świdnica 2012 (portal Świdnica Moje Miasto). 
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wojennych i cudzoziemskich robotników przymusowych, m.in. Polaków przeważnie z okolic Częstochowy 

i z Zagłębia Śląsko-Dąbrowskiego oraz warszawiaków wywiezionych tu po powstaniu 1944 roku19. 

W lutym 1945 roku dwa duże naloty lotnicze Armii Czerwonej zburzyły niewielką liczbę domów w mieście. 

Świdnica została ewakuowana przed wkroczeniem do niej w dniu 8 maja 1945 roku Armii Czerwonej. 

Od połowy maja 1945 r. ogołocone z maszyn przez wojska radzieckie zakłady przemysłowe Świdnicy 

oddawano administracji polskiej. Kłamliwa propaganda głosiła, że zakłady te zdewastowali Niemcy20. 

Od lipca 1946 roku do lata 1947 roku systematycznie wysiedlano kilkunastotysięczną ludność niemiecką, 

na której miejsce stopniowo napływali polscy przesiedleńcy, zwłaszcza z województwa krakowskiego 

(powiaty Bochnia i Wadowice), kieleckiego i ze wschodnich kresów Polski przedwojennej. Tylko w roku 

1945 wysiedlono ze Świdnicy 17 067 osób. W tym samym okresie do miasta przybyło ponad 10 000 

Polaków21. W  1945 roku w Świdnicy zakwaterowano duże oddziały Armii Radzieckiej, które zajęły 

większość koszar i południową dzielnicę mieszkaniową. Ostatni żołnierz radziecki opuścił miasto dopiero 

jesienią 1991 roku22. W Świdnicy rozpoczął działalność pełnomocnik obwodu 50 – Feliks Olczyk. Był 

wyznaczony na administratora miasta w Trzebnicy przez Stanisława Piaskowskiego przedstawiciela Rządu 

Tymczasowego RP23. Ówczesna władza została „zakotwiczona” przez Związek Radziecki, czego obrazem 

było przekazywanie poszczególnych miast polskim pełnomocnikom przez radzieckich komendantów 

wojennych – w przypadku Świdnicy przez mjr Sławina. Stacjonowanie Armii Czerwonej w Polsce było 

gwarancją dla władzy, której nie wybrał polski naród, a która „przyjechała na czołgach radzieckich”. Przez 

cały okres PRL nie mogła funkcjonować opozycja, dlatego władza i szereg jej działań było sztucznych, na 

pokaz. W związku z tym nie został uruchomiony przez dziesięciolecia wielki potencjał ludzki. Oczywiście 

próbowano normalnie żyć i pracować. W Świdnicy okres ten przebiegał w charakterystyczny sposób dla 

całego kraju. Obowiązywała gospodarka centralnie planowana. W 1948 roku Świdnicy działało 37 

zakładów przemysłowych, które zatrudniały 5 149 osób24. Istniejące od 1923 roku zakłady naprawcze 

taboru kolejowego przekształcono w 1951 roku w Fabrykę Wagonów „Świdnica”25. W 1950 roku 

w mieście mieszkało 27 805 osób, co stanowiło 69% stanu z 1939 roku26. Uruchomiono też Świdnicką 

Fabrykę Urządzeń Przemysłowych, Zakłady Wytwórcze Aparatury Precyzyjnej „Mera Pafal”, Zakłady 

Elektrotechniki Motoryzacyjnej i inne zakłady przemysłowe. Zbudowano nowe osiedla mieszkaniowe: 

osiedle Młodych, osiedle Zarzecze, osiedle Słowiańskie i osiedle Zawiszów. W mieście działało wiele szkół, 

m.in. Studium Nauczycielskie, dwa licea ogólnokształcące, trzy zespoły szkół zawodowych, Liceum 

Medyczne, filia Politechniki Wrocławskiej27. Wydarzeniem o przełomowym znaczeniu było powstanie 

w 1980 roku Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność, wydarzenia sierpniowe  

w Gdańsku, Szczecinie i Wrocławiu przyczyniły się do organizacji 28 VIII 1980 roku strajku w PKS-Świdnica, 

ma którego czele stanął Pan Janusz Biliński28 . Kapitał społeczny, który zdobyła „Solidarność”, mimo 

wprowadzenia stanu wojennego, zaowocował sukcesem wyborczym w 1989 roku29 . Rok 1989 to koniec 

PRL-u oraz początek transformacji ustrojowej, która wprowadziła Polskę w gospodarkę wolnorynkową 

                                                           
19 Tamże. 
20 D. Kotełko, Nasz powrót. Świdnica w latach 1945 – 1946, Roczniki Świdnickie, Rok 1980, s.27-29. Na temat pierwszych lat po II 

wojnie światowej w Świdnicy pisał również A. Sosnowski, Administracja polska i sytuacja ludnościowa Świdnicy w latach 1945 -
1950, w: Roczniki Świdnickie, R. 1974, s. 21-48.  

21 Ludność miasta Świdnicy, Wojewódzki Urząd Statystyczny, Wałbrzych 1990, s. 5. W okresie od 1945 do 1989 roku do Świdnicy 
łącznie przybyło ponad 40 000 osób. 

22 E. Nawrocki, Ewakuacja Dolnego Śląska w 1945, a także E. Nawrocki, Uciekinierzy w Świdnicy w 1945 roku, Świdnica 2012., 
Schubert H., Szkice z historii miasta Świdnicy, tłum. Nowotny S., t. 1-2, Świdnica 2006-2007. 

23 Świdnica…, s. 257. 
24 Ludność miasta Świdnicy, Wojewódzki Urząd Statystyczny w Wałbrzychu, Wałbrzych, 1990, s. 3. 
25 Szerzej: M. Przenzak, Rozwój Fabryki Wagonów „Świdnica”, Roczniki Świdnickie, R. 1974, s. 97-128.  
26 Ludność…, s.5. 
27 M. Bura…, część II, a także:  PRL po świdnicku. Świdnica 1945 – 1989. 
28 Wspomnienia Janusza Bilińskiego, Świdnica 24, 13 grudnia 2016.  
29 Szerzej: Solidarność na Dolnym Śląsku, Warszawa 1986, s.211.  
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oraz pluralistyczny ustrój polityczny. Po roku 1989 mamy do czynienia z eksplozja inicjatywy, obudzony 

został wielki potencjał przedsiębiorczości i aktywności. Jednak tylko część społeczeństwa potrafiła 

poradzić sobie z nowymi wyzwaniami. Rozpoczął się również proces budowy tożsamości. 

Po 1989 roku w Świdnicy, tak w wielu miejscach w Polsce wiele osób poczuło się, jak „u siebie” 

i rozpoczęło w wielu obszarach intensywną działalność. Dotychczasowe usytuowanie ojczyzny prywatnej 

większość mieszkańców odnosiła do miejsca, skąd przyjechali do Świdnicy. Dopiero od kilku lat ojczyznę 

prywatną mieszkańcy dostrzegają na swojej ulicy, odnoszą do współczesnej Świdnicy30. Miasto Świdnica 

po 27 latach III RP dla wielu osób kojarzy się z miastem przedsiębiorców31. Dlatego dla zilustrowania 

rozwoju Świdnicy po 1989 roku posłużymy się przykładem Stowarzyszenia Przedsiębiorców i Kupców 

Świdnickich, które powstało w 1990 roku32. Jednym z celów stowarzyszenia była edukacja obywatelska. 

Czego owocem było pierwsze dziecko Stowarzyszenia – Świdnickie Forum Gospodarcze. W pierwszych 

latach funkcjonowania pojawiła się idea powołania lokalnego samorządu gospodarczego. W 1991 roku 

powołano Regionalną Izbę Gospodarczą. W 1993 roku powstała z Inicjatywy Stowarzyszenia Sudecka Izba 

Przemysłowo – Handlowa. Był to pierwszy w Polsce przypadek, gdy działające na terenie firmy 

postanowiły stworzyć jeden wspólny związek gospodarczy33. Stowarzyszenie od wielu lat nadaje nagrody, 

wśród nich Statuetki Przedsiębiorczości, Nagrody Wiecznego Pióra, Diamenty Wolności. W 2009 ruszyła w 

Świdnicy Akademia Przedsiębiorczości Młodych. W 2008 roku natomiast powstało Forum Obywatelskiego 

Rozwoju34. 

W 1999 roku Świdnica stała się stolicą powiatu. W 2001 roku na liści UNESCO znalazł się świdnicki kościół 

Pokoju. W 2004 roku Świdnica stała się stolicą diecezji. Na przełomie pierwszego i drugiego dziesięciolecia 

XXI wieku w Świdnicy pojawiły się nowe fabryki w ramach podstrefy ekonomicznej w Wałbrzychu, jak: 

Electrolux, Colgate, Palmolive – gdzie pracuje kilka tysięcy osób.   

 

                                                           
30 Autobiografie Świdniczan z lat 2002-2014. 
31 Dolny Śląsk, pod red. W. Wrzesińskiego, Wrocław 2006, s. 764-771. 
32 Pierwszym Prezesem, członkowie-założyciele wybrali Pana Edwarda Szywałę, w: Anita Odachowska-Mazurek, Przedsiębiorczość 

z ludzką twarzą…, w: Roczniki Świdnickie, R. 2009, s. 137-150. 
33 Anita Odachowska-Mazurek, Przedsiębiorczość z ludzką twarzą…, w: Roczniki Świdnickie, R. 2009, s. 140. 
 34 Tamże, s.148. 
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II. SFERA EKOLOGICZNO PRZESTRZENNA 

2.1. POŁOŻENIE MIASTA I JEGO ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE 

2.1.1. TŁO GEOGRAFICZNE 

Położenie administracyjne 

Świdnica, miasto o ponad 800-letniej historii,  

leżące w zachodniej Polsce w południowej części 

województwa dolnośląskiego, na terenie powiatu 

świdnickiego. Położone jest około 53 km od 

stolicy regionu  Wrocławia, w pobliżu głównych 

miast: Dzierżoniów 19 km, Wałbrzych 20 km, 

Legnica 58 km, Jelenia Góra 63 km. Graniczy ono 

bezpośrednio z gminą miejsko-wiejską Jaworzyna 

Śląska oraz gminą wiejską Świdnica. Powiązania 

komunikacyjne miasta zapewnia droga krajowa 

nr 35, drogi wojewódzkie nr 379 i 382 oraz 

przebiegająca w odległości około 30 km 

autostrada A4 będąca częścią europejskiego 

szlaku komunikacyjnego E-40 z kierunku Drezna 

a także duży węzeł kolejowy w Jaworzynie 

Śląskiej w odległości 10 km. Najbliższe przejście 

graniczne Golińsk  Starostin znajduje się 

w odległości 40 km od miasta, natomiast 

najbliższe lotnisko  w Mirosławicach  oddalone 

jest o 25 km.  

Ta dogodna lokalizacja, wielowiekowa historia 

i otwarcie na inwestorów sprawiają, że Świdnica 

jest obecnie jednym z dynamiczniej rozwijających 

się ośrodków gospodarczych na Dolnym Śląsku. 

To szóste pod względem liczby ludności miasto 

subregionalne (58,3 tys. mieszkańców), pełniące 

rolę ośrodka administracyjnego  stolicy powiatu 

świdnickiego, zajmuje  powierzchnię 2 176 ha, 

(2,94% powiatu świdnickiego, 27. miejsce wśród 

91 miast w regionie). 

POWIERZCHNIA: 2 176 ha  

LUDNOŚĆ: 58 377 osób 

ODLEGŁOŚCI:  53 km Wrocław  

19 km Dzierżoniów  

20 km Wałbrzych  

58 km Legnica 

63 km Jelenia Góra 

POŁOŻENIE GEOGRAFICZNE:  

50°50′40″N,16°29′30″E 

SCHEMAT 1. Położenie Miasta Świdnica na tle Polski, województwa dolnośląskiego i powiatu świdnickiego. 

                     
Źródło: opracowanie własne. 

MIASTO 

ŚWIDNICA 
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POŁOŻENIE GEOGRAFICZNE: 

Prowincja: Masyw Czeski (33)  

Podprowincja: Sudety 

z Przedgórzem Sudeckim (332)  

Makroregion: Przedgórze 

Sudeckie (332.1) 

Mezoregion: Równina Świdnicka 

(332.12) i Obniżenie 

Podsudeckie (332.15) 

Położenie geograficzne  

Świdnica zgodnie z podziałem fizycznogeograficznym 

zlokalizowana jest u podnóża Sudetów35. Większa część miasta 

położona jest na Równinie Świdnickiej w obrębie Przedgórza 

Sudeckiego, a południowy jego skraj należy do Obniżenia 

Podsudeckiego. Mezoregion Równiny Świdnickiej 

od południowego zachodu graniczy z Obniżeniem Podsudeckim, 

od północnego zachodu ze Wzgórzami Strzegomskimi, 

od północnego wschodu poprzez Wzgórza Imbramowickie z Niziną 

Śląską, natomiast od wschodu z Masywem Ślęży. Północna część 

miasta położona na Równinie Świdnickiej stanowi teren płaski 

o mało zróżnicowanej morfologii, natomiast południowa jego część, obejmująca obszar Sudetów, 

odgraniczona jest od ww. równiny stromą krawędzią morfologiczną określaną jako uskok sudecki brzeżny. 

Ze względu na specyficzne cechy krajobrazu związanego z zabudową miejsko-przemysłową obszar 

aglomeracji Świdnicy wyróżnia się również jako odrębny mikroregion Równiny Świdnickiej36.   

SCHEMAT 2. Podział fizycznogeograficzny. 

 

 

 
 Źródło: opracowanie na podstawie www.eko.wbu.wroc.pl. 

Równina Świdnicka nachylona jest w kierunku północno-wschodnim i stanowi płaski, prawie bezleśny 

teren z nielicznymi niewysokimi wierzchołkami. Główne rysy rzeźby obszaru związane są ze 

zlodowaceniem środkowopolskim (stadiał Odry). Rzeźba ta została zatarta przez późniejsze procesy 

zachodzące w warunkach klimatu peryglacjalnego. Miasto położone jest na średniej wysokości od 203 m 

n.p.m. do 255 m n.p.m. Obszar miasta jest więc raczej płaski, pomimo że w granicach miasta 

i bezpośredniej okolicy znajdują się wzgórza pochodzenia polodowcowego. Łuk wzgórz na linii Zawiszów  

Osiedle Młodych  Słotwina  Mokrzeszów  Ciernie jest pozostałością moreny spiętrzonej z okresu tego 

zlodowacenia. Ponadto Rzeka Bystrzyca i potoki płynące tu kiedyś szerokimi korytarzami wyżłobiły 

w powierzchni liczne wgłębienia.  

Podłoże Równiny Świdnickiej tworzą skały metamorficzne i granit z pokrywą utworów pylastych, na 

których występują urodzajne gleby. Typowy profil osadów czwartorzędowych tworzą od dołu: żwiry 

i piaski warstwowane, glina brunatna z eratykami oraz gleba piaszczysto-pylasta. Natomiast Obniżenie 

Podsudeckie, oddzielające właściwe Przedgórze Sudeckie od gór jako rodzaj rowu tektonicznego, 

wypełnione jest osadami mioceńskimi morza oraz piaskami i glinami czwartorzędowymi. 

                                                           
35 Geografia regionalna Polski, J. Kondracki, Warszawa 2002.  
36 W. Walczak, 1970. 
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Klimat 

Zgodnie z regionalizacją klimatyczną miasto Świdnica położone jest w obrębie Regionu Dolnośląskiego 

Środkowego, obejmującego Nizinę Śląską i Przedgórze Sudeckie. Pod względem klimatycznym obszar ten 

dzieli się podobnie jak morfologicznie  północna część regionu położona jest na pograniczu 

charakterystycznych dla strefy umiarkowanej klimatów oceanicznego i kontynentalnego, a południowa 

znajduje się pod wpływem astrefowego klimatu górskiego, którego wpływy są jednak znacznie 

ograniczone. Klimat Świdnicy jest więc łagodny, ciepły, umiarkowanie wilgotny i charakteryzuje się 

zmiennością pogody. Najczęściej w roku występuje tu pogoda umiarkowanie ciepła (131 dni), bardzo 

ciepła (87 dni) oraz przymrozkowa (83 dni), z 28 dniami mroźnymi. Średnie roczne sumy opadów wahają 

się od 610 mm do 850 mm. Klimat jest więc charakterystyczny podgórski, wilgotny, ze średnią 

temperaturą roczna 6,8°- 8,3°C. Długość okresu letniego wynosi od 6 do 10 tygodni, a zimowego od 14 

do 20 tygodni.  

TABELA 1. Średnia temperatura i opady na terenie miasta Świdnica [1979-2013]. 

MIESIĄC I II III IV V VI VII VII IX X XI XII Roczna 

Rekordy maksymalnej temperatury 

[°C] 
13.7 16.6 20.2 28.6 31.0 33.5 35.8 37.3 34.8 25.2 17.4 13.6 37,3 

Średnie temperatury w dzień [°C] 1.3 2.6 7.2 13.2 18.6 21.3 23.3 23.3 18.2 13.0 6.3 2.5 12,6 

Średnie dobowe temperatury [°C] -1.6 -0.9 2.8 7.5 12.7 15.7 17.4 17.0 12.6 8.1 3.2 -0.2 7,9 

Średnie temperatury w nocy [°C] -4.7 -4.3 -1.0 2.2 6.6 10.0 11.7 11.2 7.8 3.9 0.2 -3.0 3,4 

Rekordy minimalnej temperatury 

[°C] 
-27.7 -25.7 -16.6 -7.5 -3.5 1.0 4.5 3.7 -0.2 -7.2 -16.4 -24.8 -27,7 

Opady [mm] 34 29 37 32 54 68 87 69 50 33 35 38 566 

Średnia liczba dni z opadami 10 8 10 8 10 12 12 10 9 7 9 10 115 

Źródło: European Climate Assessment & Dataset, http://eca.knmi.nl, https://pl.wikipedia.org. 

W Świdnicy wiatry wieją najczęściej z zachodu (29,5%) 

i południowego zachodu (24,5%)37, czyli kierunków mających 

największy wpływ na kształtowanie się opadów. Najrzadziej 

występują natomiast wiatry wschodnie. Średnia prędkość wiatru 

wynosi 3,5-5 m/s, a frekwencja cisz atmosferycznych 8,9%. 

Wiatr o składowej południowej stwarza warunki do 

powstawania zjawisk fenowych, powodujących między innymi 

wysychanie gleby i tajanie pokrywy śnieżnej (zagrożenie 

powodziowe). Ponadto, Świdnica jako miasto leżące w dolinie 

Bystrzycy charakteryzuje się gorszym przewietrzeniem 

powodującym częste zamglenia.   

SCHEMAT 3. Udziałów kierunków 
wiatru na podstawie badań  
w 10-leciu [1971-1980]. 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Zmiana Studium Uwarunkowań 
i Kierunków Zagospodarowania 
Przestrzennego Miasta Świdnica, 
Świdnica 2009. 

Wody 

Wody powierzchniowe. Miasto Świdnica położone jest w dorzeczu Odry. Od kierunku południowego na 

północ na odcinku około 6 km przez miasto przepływa rzeka Bystrzyca  główna rzeka Środkowych 

Sudetów i całej Równiny Świdnickiej. Właśnie do niej odprowadzana jest większość wód opadowych 

z terenu miasta. Znaczącym dopływem rzeki jest Piława i Witoszówka  odbierająca wody opadowe 

z południowej części miasta, a także potok Jabłoniec, który opływa miasto od strony zachodniej 

i północnej. Wewnątrz miasta istotną rolę odgrywa również potok Wapienniczka (rów melioracyjny R-A), 

                                                           
37 Stacja Pszenno k. Świdnicy na podstawie danych meteorologicznych z lat 1971-1980. 
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biegnący równolegle do drogi krajowej nr 35. Wody stojące stanowią bardzo niewielki procent 

powierzchni miasta, są to między innymi zalew Witoszówka oraz stawy w Parku Centralnym. 

Pod względem stanu i potencjału ekologicznego wody rzek przepływające przez obszar miasta 

reprezentują stan od dobrego (potok Jabłoniec) przez umiarkowany (rzeka Bystrzyca i Witoszówka) do 

słabego (rzeka Piława). Znajdują się one większości w I klasie od względem elementów 

hydromorfologicznych i w III pod względem elementów biologicznych. Właściwości fizykochemiczne 

Bystrzycy i Piławy klasyfikują jednak te rzeki poniżej stanu dobrego, w tym na rzece Piława odnotowano 

dodatkowo przekroczenie stężeń średniorocznych i maksymalnych stanu chemicznego.       

  TABELA 2. Klasyfikacja ekologicznego i chemicznego stanu rzek na terenie miasta Świdnica [2012-2014]. 

Nazwa 

Klasa elementów 
Stan / potencjał 

ekologiczny 
Stan 

biologicznych 
hydromorfologicz

nych 
fizykochemicznych 

Bystrzyca  
poniżej Świdnicy i powyżej Piławy 
i Zbiornik Lubachów  stanowisko 1 

III I PPD umiarkowany zły 

Piława   
ujście do Bystrzycy (m. Niegoszów) 

IV II PPD słaby 
zły 

PSD 

Witoszówka  
ujście do Bystrzycy 

III I II umiarkowany zły 

Jabłoniec 
ujście do Bystrzycy  

II I I dobry  

I  stan bdb / potencjał maks., II  stan db / potencjał db, III  stan / potencjał umiarkowany, IV  stan / potencjał słaby 

PPD  poniżej stanu / potencjału dobrego, PSD  przekroczone stężenia średnioroczne i maksymalne stanu chemicznego 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Ocena stanu jednolitych części wód powierzchniowych na terenie województwa dolnośląskiego 

za rok 2015, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Wrocław 2015. 

Wody podziemne. Zgodnie z podziałem hydrogeologicznym obszar miasta położony jest w obrębie 

regionu wrocławskiego (XV) subregion przedsudecki (XV1). Wody podziemne na cele wody pitnej oraz 

gospodarcze miasta czerpane są głównie z trzeciorzędowego i czwartorzędowego piętra wodonośnego. 

Na obszarze miasta zlokalizowane są dwa ujęcia wód podziemnych: przy ul. Bokserskiej38 oraz 

w Pszennie39 na terenie gminy wiejskiej Świdnica. Monitoring diagnostyczny wód podziemnych pod 

względem jakości klasyfikuje wody z przedmiotowych ujęć jako wody dobrej jakości. W granicach miasta 

nie występują Główne Zbiorniki Wód Podziemnych (GZWP), tym samym na terenie miasta nie zostały 

wydzielone granice ochrony tych zbiorników. Najbliżej, przy północnej granicy miasta znajduje się GZWP 

319, zbiornik w utworach trzeciorzędowych, o niskim stopniu zagrożenia antropogenicznego i niskiej 

wydajności. 

Gleby 

Rozmieszczenie poszczególnych typów gleb na obszarze miasta występuje w ścisłej zależnosci od 

ukształtowania terenu i związanego z nim układu stosunków wodnych. Na terenach wyżej położonych 

przeważają gleby brunatne i pseudobielicowe. Mady wyścielają bliskie okolice cieków wodnych. Pośrednie 

położenie zajmują gleby namyte, deluwialne, najwięcej typu pseudobielicowego. Najniższe położenie 

zajmują gleby czarnych ziem, występujące w zagłębieniach o wysokim poziomie wód gruntowych i słabym 

odpływie. Przeważają tu gleby przedgórskie brunatne, wykształcone na gliniastej i lekko lessowej 

pokrywie. Gleby na terenie miasta należą najczęściej do III i IV klasy bonitacyjnej, o średniej i niskiej 

zawartości składników pokarmowych.40 

                                                           
38 Trzeciorzędowe piętro wodonośne, studnie głębinowe o głębokości 55-130 m, wielkość poboru wody Qmax = 700 m3/h. 
39 Trzeciorzędowe piętro wodonośne, studnie głębinowe o głębokości 62-130 m, wielkość poboru wody Qmax = 631 m3/h. 
40 Opracowanie na podstawie: Program Ochrony Środowiska dla Gminy Miasta Świdnica, na lata 2016-2019 z perspektywą do  

2023, Świdnica 2016. 
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Ocena stopnia zanieczyszczenia gleb przeprowadzona w 2011 roku na obszarze wokół Ciepłowni 

„Zawiszów” w Świdnicy wykazała odczyn zasadowy do obojętnego, zakres pH wynosił od 7,0 do 7,5, 

natomiast zawartość próchnicy wahała się od 2,86 % do 7,36%. Ocena zawartości metali w glebach 

pobranych wokół Ciepłowni w oparciu o klasyfikację IUNG wykazała zawartość naturalną (stopień 0) niklu, 

ołowiu, kadmu i chromu. W większości pobranych punktów pomiarowych zawartość tych metali była 

naturalna (stopień 0), natomiast w jednym stwierdzono podwyższoną zawartości (stopień I) cynku 

i miedzi. W odniesieniu do wartości dopuszczalnych (grupa B) zawartych w Rozporządzeniu Ministra 

Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi 

(Dz.U. 2002 nr 165 poz. 1359)41 w badanych próbach gleb nie stwierdzono przekroczeń wartości 

dopuszczalnych analizowanych metali w tym także rtęci i arsenu. Stężenie benzo(a)pirenu przekroczyło 

wartość dopuszczalną określoną w ww. rozporządzeniu w dwóch z czterech punktów pomiarowych. 

Zakres zawartości wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) w badanych glebach 

wynosił od 0,0739 do 1,64 mg/kg s.m i przekroczył dopuszczalne stężenie w jednym punkcie pomiarowym.  

Natomiast zawartość siarki siarczanowej w skali IUNG w trzech punktach była naturalna w stopniach II i III, 

a w jednym punkcie stwierdzono jej podwyższoną antropogenicznie zawartości (stopień IV).42 

Surowce naturalne 

Na obszarze miasta udokumentowane są dwa złoża żwiru (Westerplatte przy ul. Bystrzyckiej i Góra 

Grębosz przy ul. Pogodnej). Obecnie na terenie miasta nie eksploatuje się i nie przewiduje eksploatacji 

złóż surowców mineralnych. 

2.1.2. OCHRONA ŚRODOWISKA 

Jakość powietrza 

Warunki aerosanitarne na terenie miasta Świdnica stanowią wypadkową emisji pochodzenia lokalnego 

i napływowego. Zgodnie z oceną jakości powietrza wykonywaną co roku przez Wojewódzki Inspektorat 

Ochrony Środowiska miasto Świdnica zaliczane jest do strefy dolnośląskiej (kod PL0204). Podobne jak 

w latach ubiegłych, największym problemem dla całego regionu i miasta są zanieczyszczenia pyłem 

zawieszonym PM10 (przekroczenia dotyczą zarówno normy średniodobowej jak i średniorocznej) i PM2.5 

oraz bezno(a)pirenem (silnie kancerogennym wielopierścieniowym węglowodorem aromatycznym). 

Powyżej poziomu dopuszczalnego w strefie dolnośląskiej kształtowały się również stężenia ozonu. Dla 

stref, które zostały  zaliczone do klasy C wymagane jest prowadzenie określonych działań, mających na 

celu osiągnięcie odpowiednich poziomów substancji w powietrzu. Stężenia pozostałych zanieczyszczeń tj. 

dwutlenku siarki (SO2), dwutlenku azotu (NO2), benzenu (C6H6), tlenku węgla (CO) oraz metali: ołowiu 

(Pb), kadmu (Cd) i niklu(Ni) nie przekraczały wartości dopuszczalnych (klasa A).  

TABELA 3. Ocena jakości powietrza dla strefy dolnośląskiej [2015]. 

Rodzaj 
zanieczyszczenia 

SO2 NO2 CO C6H6 O3 PM10 PM2.5 Pb As Cd Ni B(a)P 

Symbol klasy 
wynikowej 

A A A A C C C A C A A C 

Źródło: Ocena jakości powietrza na terenie województwa dolnośląskiego w 2015 roku, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska 

we Wrocławiu, Wrocław 2015. 

                                                           
41 Akt prawny obowiązujący w czasie dokonywania pomiarów, uchylony w dniu 5 września 2016 r. 
42 Ocena stopnia zanieczyszczenia gleb w województwie dolnośląskim w 2011 roku, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska 

we Wrocławiu, Wrocław 2012. 
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Stan sanitarny powietrza atmosferycznego na terenie Świdnicy ogólnie oceniany jest jako dobry. W 2015 

roku na terenie miasta nie zarejestrowano przekroczeń norm jakości powietrza określonych dla dwutlenku 

siarki, dwutlenku azotu oraz ołowiu, w tym przypadków powyżej poziomu dopuszczalnego i alarmowego. 

Wzrost zanieczyszczenia powietrza obserwuje się w sezonie grzewczym (dwutlenek siarki, dwutlenek 

azotu i pyły). Na terenie miasta odnotowano przekroczenie dopuszczalnego poziomu pyłu zawieszonego 

PM10, w tym jego  ponadnormatywny poziom 24-godzinnych stężeń (powyżej 35 dni w ciągu roku).  

TABELA 4. Ocena jakości powietrza na terenie miasta Świdnica [2015].  

Nazwa stacji 

Substancje 

zanieczyszczenia gazowe zanieczyszczenia pyłowe 

SO2 NO2 CO O3 C6H6 Hg PM10 PM2.5 Pb As Cd Ni B(a)P 

Świdnica  Rynek – – – – – – M – – – – – – 

Świdnica  
Marcinkowskiego 

A A A A – – A – – – – – – 

Hg – rtęć, Pb – ołów, As – arsen, Cd – kadm, Ni – nikiel, BaP –benzo(a)piren,  
A  pomiar automatyczny (stężenia 1-godzinne), M  pomiar manualny (stężenia 24-godzinne 
X  przekroczenie wartości kryterialnych, X  brak przekroczeń, – brak pomiaru 

Źródło: Ocena jakości powietrza na terenie województwa dolnośląskiego w 2015 roku, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska 

we Wrocławiu, Wrocław 2015. 

Głównym źródłem zanieczyszczenia powietrza na terenie miasta jest emisja antropogeniczna, na którą 

składa się emisja z sektora komunalno-mieszkaniowego (zanieczyszczenia powierzchniowe) 

i komunikacyjna (zanieczyszczenia liniowe) oraz z działalności przemysłowej (zanieczyszczenia punktowe). 

Dominującym sektorem emisji pyłu zawieszonego, będącego zanieczyszczeniem powietrza przynoszącym 

największe szkody zdrowiu człowieka i mającym decydujący wpływ na jakość powietrza na terenie 

Świdnicy, poza przemysłem, jest tzw. niska emisja. Do zwiększenia poziomów PM10 przyczynia się także 

komunikacja w mieście, poprzez spalane paliwa w silnikach samochodów oraz unoszenie się pyłów 

z brudnych dróg. Do głównych źródeł emisji tlenków siarki i azotu zaliczyć należy natomiast procesy 

spalania, szczególnie w sektorze produkcji i przetwarzania energii (duże źródła przemysłowe). 

W przypadku tlenków azotu (NOx) znaczący wpływ ma również sektor transportu drogowego. Pył 

pochodzi zarówno ze źródeł antropogenicznych, jak i naturalnych.  

WYKRES 1. Udział rodzajów źródeł emisji w całkowitej emisji poszczególnych zanieczyszczeń 
do atmosfery w mieście Świdnica [2014]. 

 
Źródło: opracowanie na podstawie Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko Planu gospodarki niskoemisyjnej na terenie Gminy 

Miasta Świdnica, Świdnica 2015. 

Emisja pyłów powodowana przez przemysł, ze względu na obowiązujące przepisy prawne regulujące 

dopuszczalne wartości emisji, ma zwykle dużo mniejszy wpływ na jakość powietrza. Głównymi źródłami 

emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych pochodzenia przemysłowego, mających wpływ na stan 

czystości powietrza w Świdnicy są: Miejski Zakład Energetyki Cieplnej w Świdnicy Sp. z o.o., „Wagony 

Świdnica” S.A., „DIORA” Sp. z o.o., „ELMOT” Sp. z o.o., „DOLMEB” Sp. z o.o., Fabryka Aparatury 

Pomiarowej „PAFAL” S.A. i „GALPAF” Sp. z o.o., "DOLGIPS" S.C., "GALESS" S.C. Istotnym źródeł emisji jest 

także położona poza granicami miasta Cukrownia „Świdnica” S.A. w Pszennie.  
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Klimat akustyczny 

Klimat akustyczny na terenie miasta pozostaje w ścisłym związku z rozwiązaniami urbanistycznymi, w tym 

układami komunikacyjnymi (drogowymi, kolejowymi), rozmieszczeniem przemysłu i osiedli miejskich. Do 

głównych źródeł zanieczyszczeń klimatu akustycznego na terenie Świdnicy, stanowiących uciążliwość dla 

ludzi i środowiska, zaliczyć należy hałas komunikacyjny i przemysłowy. Udokumentowane pomiary 

wskazują na niekorzystny stan klimatu akustycznego obszarów położonych w otoczeniu odcinków drogi 

krajowej nr 35  i dróg wojewódzkich nr 382 i 379 na terenie miasta, szczególnie dla mieszkańców 

budynków zlokalizowanych w odległości mniejszej niż 3 m od drogi. Ostatnie badanie klimatu 

akustycznego na terenie powiatu świdnickiego przeprowadzone w 2013 roku wskazało przekroczenie 

dopuszczalnego poziomu powyżej 60 dB [A]43 we wszystkich punktach pomiarowych44. Stale wzrastająca 

liczba pojazdów samochodowych w tym ciężarowych, prędkość i brak obwodnicy powodują, że hałas 

drogowy staje się głównym czynnikiem degradującym środowisko. Zwarta zabudowa miasta i brak 

wolnych terenów uniemożliwiają jednak zastosowanie odpowiednich zabezpieczeń takich jak ekrany czy 

pasy zieleni izolacyjnej, mogących wpłynąć na naprawę warunków akustycznych w Świdnicy. Wymienione 

powyżej formy ochrony klimatu akustycznego na terenie miasta zastosowane zostały jedynie wzdłuż drogi 

krajowej nr 35. 

TABELA 5. Wyniki pomiaru hałasu na terenie miasta Świdnica [2013]. 

Lokalizacja punktu 
pomiarowego  

Droga 

Rodzaj i stan 
techniczny 
nawierzchni 

drogi 

Natężenie 
ruchu 

pojazdów 
ogółem 

[poj./h] 

Natężenie 
ruchu 

pojazdów 
ciężarowych 

[poj./h] 

Udział 
pojazdów 
ciężkich w 
ogólnym 
natężeniu 

ruchu 

LAeq na 
granicy 
terenu 

chronion
ego 

ul. Willowa / Szarych 
Szeregów 

DK35 

nawierzchnia 

asfaltowa 

w bardzo 

dobrym 

stanie 

technicznym 

1 046 165 19% 66,0 

ul. Łączna / 
Wrocławska 

DW379 645 41 7% 67,6 

ul. Ofiar 
Oświęcimskich 36 

droga w 
centrum 
miasta 

673 10 2% 66,9 

ul. Wróblewskiego 57 / 
Zamenhofa 

DK35 782 80 11% 65,2 

Źródło: opracowanie na podstawie Klimat akustyczny w wybranych punkach województwa dolnośląskiego w 2013 r., Wojewódzki 

Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Wrocław 2014.   

Hałas przemysłowy na terenie miasta emitowany jest przez źródła znajdujące się na terenie zakładów 

przemysłowych, wytwórczych i rzemieślniczych, w tym między innymi: maszyny i urządzenia przemysłowe, 

procesy technologiczne, a także różnego rodzaju instalacje oraz transport wewnątrzzakładowy. Można 

przypuszczać, iż poziom hałasu przemysłowego z reguły nie będzie przekraczał dopuszczalnych norm poza 

granicami działek, na których zlokalizowany jest dany zakład (oddziaływanie punktowe). Ponadto źródła 

hałasu przemysłowego muszą posiadać decyzje o  dopuszczalnym poziomie hałasu. Do pozostałych źródeł 

hałasu, na terenie miasta,  zaliczyć należy również tereny działalności produkcyjnej i gospodarczej, w tym 

między innymi Podstrefę Świdnicy Specjalnej Strefy Ekonomicznej. 

 

 

                                                           
43 Klimat akustyczny w wybranych punkach województwa dolnośląskiego w 2013 r., Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska 

we Wrocławiu, Wrocław 2014.   
44 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu 

w środowisku (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 112) dopuszczalny poziom hałasu LAeq dla 16 godzin dnia wynosi 61-65 dB. 
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Ochrona przyrody 

Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym45 na terenie miasta nie występują parki narodowe, rezerwaty 

przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu tworzące krajowy system obszarów 

chronionych. Najbliższej położone tereny objęte ochroną przyrody (odległość w linii prostej od granicy 

miasta) stanowią:  

Parki Krajobrazowe: 

 ok. 5 km na południowy zachód „Książański Park 
Krajobrazowy” 

 ok. 5,5 km na południe „Ślężański Park Krajobrazowy” 

 ok. 11 km na południowy wschód „Park Krajobrazowy 
Dolina Bystrzycy” 

 ok. 11 km na południe „Park Krajobrazowy Gór Sowich” 

Rezerwaty przyrody: 

 ok. 6,5 km na południowy Zachód „Góra Choina” 

 ok. 7 km na zachód „Jeziorko Daisy” 

 ok. 10 km na zachód „Przełomy pod Książem koło 
Wałbrzycha” 

 ok. 12,5 km na północny-wschód „Góra Ślęża” 

 ok. 13 km na wschód „Góra Radunia” 

 ok. 14,5 km na wschód „Łąka Sulistrowicka” 

Obszary chronionego krajobrazu: 

 ok. 3 km na południe „Góry Bardzkie i Sowie” 

 ok. 11 km na północny-wschód „Dolina Baryczy”  

 ok. 14,5 km na północny-zachód „Góra Krzyżowa”  

 ok. 16 km na południowy zachód „Kopuła Chełmca” 

Natura 200046: 

 ok. 2,5 km na południowy wschód „Modraszki koło Opoczki 
(SOO) 

 ok. 3 km na południe „Ostoja Nietoperzy Gór sowich” (SOO) 

 ok. 5,5 km na południe „Wzgórza Kiełczyńskie” (SOO) 

 9 km na południe „Masyw Ślęży” (SOO) 

 10 km na zachód „Przełomy Pełcznicy pod Książem” (SOO) 

 11 km na północny-wschód „Zbiornik Mietkowski” (OSO) 

 12 km na północny-zachód „Dobromierz” (SOO) 

MAPA 1. Obszary objęte ochroną przyrody w najbliższym sąsiedztwie Miasta Świdnica [2016]. 

 
Źródło: opracowanie na podstawie Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Geoserwis http://geoserwis.gdos.gov.pl/ 

Gatunki chronione 

Na terenie miasta Świdnica stwierdzono występowanie 5 stanowisk roślin objętych ochroną prawną: 

kotewka orzech wodny, grzybień biały, grążel żółty, czosnek niedźwiedzi, gnieźnik leśny. Spośród 

chronionych zwierząt spotyka się podlegające ochronie gatunkowej ryby (śliz), płazy (ropucha szara, 

rzekotka drzewna, żaba trawna, żaba śmieszka, żaba jeziorkowa, żaba wodna), gady (padalec zwyczajny, 

jaszczurka zwinka), ptaki (zimorodek, pustułka, srokosz, dzierlatka, czyż, słowik szary), ssaki – nietoperze 

(mroczek późny, nocek łydkowłosy, nocek rudy, nocek duży, nocek Natterera, borowiec wielki, karlik 

większy, karlik malutki, gacek brunatny) oraz jeża europejskiego.  

                                                           
45  Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 1651 z późn. zm). 
46  SOO – specjalne obszary ochrony siedlisk, OSO – obszary specjalnej ochrony ptaków. 

MIASTO 

ŚWIDNICA 
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Pomniki przyrody 

Pomniki przyrody stanowią objęte ochroną prawną twory przyrody ożywionej lub nieożywionej, bądź ich 

zespoły, charakteryzujące się niepowtarzalnymi wartościami naukowymi, krajobrazowymi, historyczno-

pamiątkowymi, kulturowymi lub estetycznymi. Na terenie miasta Świdnica za 52 pomniki przyrody 

uznane zostały pojedyncze drzewa lub ich grupy oraz jedna aleja i podlegają one ochronie polegającej na 

ograniczeniach i zakazach.  

Flora 

Na terenie Świdnicy znajduje się 11 parków miejskich zajmujących powierzchnię około 67,32 ha. Są to 

w większości parki typu krajobrazowego, nie ogrodzone, z niewielką ilością zieleni niskiej. Drzewostan 

parków złożony jest głównie z gatunków rodzimych drzew liściastych: dębów szypułkowych, lip drobno- 

i szerokolistnych, klonów pospolitych i jaworów, jesionów wyniosłych oraz grabów pospolitych. Gatunki 

obce reprezentowane są głównie przez robinię akacjową i kasztanowca pospolitego. Rośliny iglaste 

występują rzadko i są reprezentowane głównie przez świerki pospolite, kłujące, sosny czarne i modrzewie. 

Znacząca ilość parków sprzyja występowaniu wielu cennych gatunków drzew i krzewów oraz dużej liczbie 

starych i okazałych egzemplarzy tych roślin. Najcenniejszym założeniem parkowym pod względem 

dendrologicznym w Świdnicy jest Park Młodzieżowy, uznany za obiekt zabytkowy, na którego terenie 

rośnie aż 12 drzew pomnikowych oraz wiele interesujących roślin, w tym: miłorząb dwuklapowy, jodły 

jednobarwne, platan klonolistny oraz cyprysik groszkowy. 

Fauna  

Na terenie zabudowanym, w centrum miasta oraz w parkach stwierdzono występowanie takich gatunków 

ptaków jak: gołąb skalny, kawka, gawron, sroka, wróbel, mazurek, szpak, rudzik, drozd, kos, kopciuszek, 

jeżyk, jaskółka oknówka, sikorka bogatka i modraszka, dzięcioł oraz pustułka. Na terenach mniej 

zurbanizowanych, na obrzeżach miasta, oprócz większości wymienionych gatunków obserwowano 

również: sójkę, skowronka, drozda śpiewaka, pliszkę szarą, myszołowa. Na zbiorniku Witoszówka 

i w stawie w Parku Centralnym oraz na Bystrzycy występują ptaki wodne: kaczka krzyżówka, łabędź niemy, 

mewa śmieszka, a także zimorodek. Na terenie miasta występują również różne gatunki nietoperzy, 

szczególnie synantropijne, wybierające na schronienie strychy kościołów i innych starych budowli. 

Obecność kilku zbiorników wodnych na terenie miasta warunkuje również obecność płazów takich jak: 

ropucha szara, żaba trawna i zielona, oraz zaskrońca, a na obrzeżach miasta mogą występować jaszczurka 

zwinka i żyworódka. 

2.1.3. STRUKTURA FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNA 

Użytkowanie terenów 

Miasto Świdnica w swoich granicach administracyjnych obejmuje powierzchnię 2 176 ha. Zgodnie ze 

stanem z 2014 roku ponad połowa obszaru miasta zajęta jest przez tereny zabudowane i zurbanizowane 

(58,1%, czyli 1 265 ha), a równie znaczącą część (35,7%, 776 ha) stanowią tereny zakwalifikowane jako 

grunty orne. Tereny pod wodami zajmują 2,6% (56 ha), grunty sklasyfikowane jako tereny różne 2,2% 

(47 ha), a grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione 1% (21 ha) obszaru miasta.    

W strukturze użytkowania terenów zabudowanych i zurbanizowanych największą powierzchnię zajmują 

tereny mieszkaniowe  296 ha, czyli 13,6% miasta. Nieznacznie mniejszy obszar stanowią inne tereny 

zabudowane (277 ha, 12,7%) oraz tereny komunikacyjne w postaci dróg (253 ha, 11,6%). Tereny 

przemysłowe na obszarze Świdnicy obejmują 9,5% jej ogólnej powierzchni (207 ha), natomiast tereny 

rekreacji i wypoczynku 90 ha, co stanowi 4,1% powierzchni miasta.  
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WYKRES 2. Struktura użytkowania gruntów na terenie miasta Świdnica [2014]. 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

TABELA 6. Struktura użytkowania gruntów na terenie miasta Świdnica [2012-2014]. 

Powierzchnia [ha] 2012 2013 2014 
Zmiana 

2013-2014 
Zmiana 

2012-2014 

grunty zabudowane i zurbanizowane  1 200 1 231 1 265 2,8%↑ 5,4%↑ 

 tereny mieszkaniowe 325 364 296 -18,7%↓ -8,9%↓ 

 tereny przemysłowe 212 207 207 0,0 -2,4%↓ 

 tereny zurbanizowane niezabudowane 51 42 72 71,4%↑ 41,2%↑ 

 tereny rekreacji i wypoczynku 92 91 90 -1,1%↓ -2,2%↓ 

 tereny komunikacyjne - drogi 250 245 253 3,3%↑ 1,2%↑ 

użytki rolne  838 811 776 -4,3%↓ -7,4%↓ 

grunty orne 715 700 662 -5,4%↓ -7,4%↓ 

grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione  20 18 21 16,7%↑ 5,0%↑ 

grunty pod wodami  55 54 56 3,7%↑ 1,8%↑ 

nieużytki  
9 9 11 22,2%↑ 22,2%↑ 

tereny różne 54 53 47 -11,3%↓ -13,0%↓ 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

WYKRES 3. Struktura użytkowania gruntów zabudowanych i zurbanizowanych na terenie miasta 
Świdnica [2014]. 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

Znaczący udział w powierzchni miasta zajmują również użytki rolne, tj. 35,7% (776 ha), jednak pomimo tak 

wysokiego ich udziału miasto nie jest terenem rolniczym. W 2014 roku w swoich granicach 

administracyjnych około 46,2% miast na Dolnym Śląsku posiadało większą powierzchnię terenów 

zakwalifikowanych jak użytki rolne, a blisko 75% miało większy udział tych gruntów w ogólnej powierzchni 

niż Świdnica.  
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W strukturze użytków rolnych na terenie miasta jako grunty orne zakwalifikowanych jest  około 662 ha, co 

stanowi 30,4% ogólnej powierzchni Świdnicy, a ich powierzchnia od 2012 roku zmniejszyła się o 7,4%, czyli 

53 ha. Po około 50 ha zajmują również łąki i pastwiska trwałe, a grunty rolne zabudowane stanowią 10 ha.  

WYKRES 4. Struktura użytkowania użytków rolnych na terenie miasta Świdnica [2014]. 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

Struktura funkcjonalno-przestrzenna 

Świdnica jest miastem o wyraźnej strukturze funkcjonalno-przestrzennej. Posiada ona przejrzysty, 

promienisty układ urbanistyczny, zdeterminowany historycznie, warunkami fizjograficznymi, układem 

dróg kołowych i linii kolejowych oraz doliną rzeki Bystrzycy, a także dotychczasowym stanem zabudowy 

i zagospodarowania terenów. Miasto nie jest podzielone między jednostki pomocnicze, wyróżnia się tylko 

jedną część miasta: Kraszowice. Ponadto funkcjonuje zwyczajowy podział na osiedla: Osiedle Młodych, 

Zawiszów, Kraszowice, Fabryczna, Śródmieście i Zachód. 

Centrum miasta o charakterze usługowo-mieszkaniowym, w którym znajduje się część historyczno-

zabytkowa miasta, otoczone jest plantami i chronione ścisłą strefą ochrony konserwatorskiej oraz jej 

otuliną z licznymi parkami i zespołami budynków ujętymi w spisie ewidencji dóbr kultury. Śródmieście 

miasta stanowi zwarta zabudowa, a ustalenia przestrzenne dla tego obszaru również zdominowane są 

przez rygory konserwatorskie. Miasto od strony zachodniej, południowej i północnej stanowią tereny 

o przewadze funkcji mieszkaniowej (wielorodzinnej i jednorodzinnej) z funkcjami usług o charakterze 

lokalnym. Część terenów przy Polnej Drodze, ul. Sportowej, wzdłuż rzeki Bystrzycy ma natomiast 

charakter rekreacyjno- spacerowy. Zlokalizowane są tutaj również liczne ogrody działkowe. Przeważającą 

funkcją na wschodzie miasta jest natomiast przemysł, zlokalizowany wzdłuż ulicy Przemysłowej, 

Strzelińskiej, Towarowej i Bystrzyckiej.47 

Zieleń urządzona 

Świdnica jest miastem o stosunkowo dużym udziale zieleni w ogólnej powierzchni. W 2015 roku wynosił 

on 5,3% i plasował Świdnicę na 4. miejscu wśród ośrodków miejskich na Dolnym Śląsku, a wyższym 

udziałem terenów zielonych charakteryzowało się jedynie miasto Chojnów (10,8%), Stronie Śląskie (6,4%) 

oraz Strzelin (6,1%). Miejski system terenów zieleni tworzy kilkanaście parków, skwerów, liczne klomby 

i zadrzewienia przy świdnickich placach i ulicach, tereny zieleni osiedlowej, cmentarze, ogrody działkowe 

oraz zieleń w obszarach sportu i rekreacji. Ponadto przez miasto na odcinku około 6 km przepływa rzeka 

Bystrzyca, której tereny pełnią również funkcje biotyczne i przewietrzają miasto.  

Na obszarze miasta mieszkańcy mogą korzystać z 11 parków miejskich o łącznej powierzchni ok. 67,32 ha:  

                                                           
47 Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Świdnica, Świdnica 2009. 
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TABELA 7. Parki miejskie na terenie miasta Świdnica [2015]. 

Nazwa  Położenie Powierzchnia 

Park Zawiszowski ul. Łukasińskiego 2,56 ha 

Park Strzelnica ul. Strzegomska  przy Tesco 16,50 ha 

Park Generała Wł. Sikorskiego ul. Sikorskiego, Letnia, Wałowa 8,33 ha 

Park Kanonierów ul. Kanonierska 1,57 ha 

Park Ułanów ul. Gdyńska 2,56 ha 

Park Saperów ul. Parkowa, Hetmańska, Saperów  2,14 ha 

Park Młodzieżowy ul. A. Krajowej, Spacerowa, Wałbrzyska 11,17 ha 

Park Jana Kasprowicza ul. Pionierów, Sprzymierzeńców, Traugutta 4,37 ha 

Park Centralny ul. Śląska, Sprzymierzeńców, Pionierów 9,25 ha 

Park Wrocławski ul. Wrocławska, Saperów, 1 Maja 1,75 ha 

Park Harcerski  Nad zalewem Witoszówka 7,12 ha 

Źródło: Urząd Miejski w Świdnicy. 

Kompleks parkowy pn. „Strzelnica”, pełniący formę użytku ekologicznego posiada unikalny charakter 

i formę zespołu roślinnego, nie kształtowanego ręką człowieka przez ponad pół wieku. Za wyjątkiem ww. 

terenu oraz kompleksów przy ul. Metalowców i Łukasińskiego parki tworzą wokół śródmieścia układ 

zamknięty, tzw. system pierścieniowy, którego realizację rozpoczęto w 1875 roku w miejscach dawnych 

fortyfikacji fryderycjańskich. Ww. tereny otwarte w północnej i południowej części miasta, chronione są 

przed zabudową, z wyjątkiem obiektów związanych z rekreacją na terenach ogródków działkowych.   

Układ zieleni wypoczynkowej na terenie Świdnicy tworzą: kompleks terenów sportowo-rekreacyjnych 

przy ul. Śląskiej, tereny rekreacyjne nad zalewem Witoszówki oraz tereny zielone związane z doliną rzeki 

Bystrzycy. W Świdnicy znajduje się ponadto 16 zieleńców o łącznej powierzchni 12,2 ha, a tereny zieleni 

osiedlowej zajmują 8,1 ha.  

Ogólna powierzchnia rodzinnych ogrodów działkowych na terenie miasta wynosi ponad 180 ha. 

Rozmieszczone są one w kilku głównych kompleksach zlokalizowanych na obrzeżach infrastruktury 

miejskiej, po stronie zachodniej i na północy wzdłuż torów kolejowych oraz stanowią mniejsze zespoły 

usytuowane w różnych częściach miasta. Poza wskazanymi w tabeli poniżej 11 ogrodami działkowymi, na 

terenie miasta znajduje się dodatkowo ROD Pod Grzybem powołany na podstawie Uchwały Działkowców. 

TABELA 8. Rodzinne Ogródki  Działkowe (ROD) na terenie miasta Świdnica [2016]. 

Nazwa Powierzchnia Nazwa Powierzchnia 

ROD ŚFUP 10,86 ha ROD Tulipan 19,25 ha 

ROD Pod Dębem 2,60 ha ROD Aronia 34,25 ha 

ROD Aster 10,62 ha ROD Ziemowit 2,33 ha 

ROD Jutrzenka 3,69 ha ROD Ks. Bolko 53,12 ha 

ROD Irys 18,07 ha ROD Stokrotka 13,25 ha 

ROD Relaks 12,45 ha    

Źródło: opracowanie własne na podstawie Polski Związek Działkowców  stowarzyszenie ogrodowe w Warszawie, Okręg Sudecki 

w Szczawnie-Zdroju. 
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2.2. TRANSPORT I KOMUNIKACJA 

2.2.1. TRANSPORT DROGOWY 

Świdnica położona jest  korzystnie na przebiegu ważnych szlaków komunikacyjnych o znaczeniu 

krajowym, regionalnym i lokalnym. Zlokalizowana jest ponadto w odległości około 30 km od autostrady 

A4 będącej częścią europejskiego szlaku komunikacyjnego  E40 kontynuującego bieg niemieckiej 

autostrady A4 z kierunku Drezna, do której dojazd ułatwia otwarta w roku 2011 droga powiatowa 

nr 3396D. Miasto dzieli również jedynie około 30 km od budowanej drogi ekspresowej S3 w okolicach 

Bolkowa (relacji: Lubawka – Legnica – Świnoujście/Szczecin), a najbliższe przejście graniczne Golińsk-

Starostin znajduje się w odległości 40 km. Układ dróg zapewnia wiec dogodne połączenie z terenami 

całego Dolnego Śląska, Wielkopolski oraz Górnego Śląska, a bliskość przejść granicznych zapewnia bardzo 

dobre połączenia z terenami Czech. Połączenie z  zewnętrznym układem komunikacyjnym regionu 

zapewniają: 

 droga krajowa nr 35, relacji: Wrocław – Świebodzice – Wałbrzych – do granicy z Republiką Czeską, 

 droga wojewódzka nr 379, relacji: Świdnica – Modliszów – Wałbrzych,  

 droga wojewódzka nr 382, relacji: Stanowice k. Strzegomia – Świdnica – Dzierżoniów – Ząbkowice 

Śląskie – Kamieniec Ząbkowicki – Paczków – do granicy z Republiką Czeską,  

oraz sieć dróg powiatowych:  

 droga powiatowa nr 1990D, relacji: z kierunku Sulistrowiczki/ granica powiatu – Tąpadła – Wiry – 

Wirki – Gogołów – Miłochów – Jagodnik – Świdnica,  

 droga powiatowa nr 2876D, relacji: Świdnica – Burkatów – Bystrzyca Górna – Lubachów – granica 

powiatu/kierunek Jugowice,  

 droga powiatowa nr 3396D, relacji: z kierunku Wałbrzych/ granica powiatu – Pogorzała – Witoszów 

Górny  – Witoszów Dolny –  Świdnica – Łażany – Mielęcin – granica powiatu/ kierunek Gościsław.  

 

Przez miasto przebiega również sieć dróg gminnych 

o znaczeniu lokalnym, a uzupełnienie sieci stanowią 

drogi wewnętrzne służące miejscowym potrzebom. 

Przez  obszar miasta prowadzi ogółem około 132,3 km 

dróg, w tym 5,5 km dróg krajowych, 9,5 km dróg 

wojewódzkich, 4,7 km dróg powiatowych oraz 

112,6km dróg gminnych. Dodatkowo uzupełnieniem 

sieci dróg są drogi wewnętrzne (850 629 m²), którymi 

podobnie jak drogami gminnymi zarządza Prezydent 

Miasta Świdnicy oraz 6 km dróg wewnętrznych 

niepublicznych (41 355 m2). Tereny komunikacyjne 

zajmują 253 ha powierzchni miasta i stanowią 11,6% 

w ogólnej strukturze gruntów miasta. 

W ciągu dróg na terenie miasta znajduje się 

8 mostów drogowych (2 492,88 m2), 

1 wiadukt drogowy (331,6 m2), 2 kładki dla 

pieszych (176,7 m2) oraz 17 ścieżek 

rowerowych (29 898 m2), które omówione 

zostały w kolejnych rozdziałach. 

DŁUGOŚĆ DRÓG WG KATEGORII:  

5,5 km krajowe  

9,5 km wojewódzkie  

4,7 km powiatowe  

112,6 km gminne 

 

TABELA 9. Obiekty mostowe i tunele w ciągu dróg gminnych na terenie miasta Świdnica [2015]. 

Konstrukcja obiektów 
Ilość Długość Powierzchnia Średnia ważona stanu 

technicznego w skali 0-5 [szt.] [m] [m2] 

stalowe 4 153,10 1 250,39 4,02 

z betonu zbrojonego (żelbetowe) 4 102,37 1 263,57 3,23 

z betonu sprężonego  1 46,80 11,30 3,20 

 OGÓŁEM: 9 302,27 3 042,8 3,55 

Źródło: opracowanie na podstawie danych z Urzędu Miejskiego w Świdnicy. 
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Pod względem drogowej dostępności czasowej w buforze dojazdu do 30 minut od Świdnicy znajdują się  

takie miasta jak Wałbrzych, Świebodzice, Jaworzyna Śląska i Dzierżoniów. Natomiast w ciągu 60 minut ze 

Świdnicy dojedziemy do Wrocławia i Legnicy, a do 90 minut zajmie przejazd do Jeleniej Góry. 

Przeprowadzona analiza drogowej dostępności czasowej miasta Świdnica po raz kolejny wskazuje na 

bardzo istotną rolę autostrady A4, która przyczynia się do wzrostu dobrej dostępności czasowej regionu 

w układzie równoleżnikowym. 

MAPA 2. Dostępność czasowa do Świdnicy [2015]. 

          
Źródło: Plan inwestycji transportowych o znaczeniu regionalnym w województwie dolnośląskim realizowanych ze środków EFRR 2014-2020, 

IRT, Wrocław 2016. 

Pod względem bezpieczeństwa na drogach powiat świdnicki od lat znajduje się wśród trzech powiatów 

w regionie (po powiecie wrocławskim i mieście Wrocław), w których odnotowuje się największą liczbę 

wypadków samochodowych i związaną z nimi liczbę rannych osób. W 2015 roku na sieci drogowej na 

terenie miasta Świdnica wystąpiły 23 wypadki drogowe, które stanowiły 14,2% ogólnej liczby tego typu 

zdarzeń w powiecie świdnickim. W ich wyniku 23 osoby zostały ranne, a 1 zginęła. Ilość kolizji drogowych 

w mieście w ciągu ostatnich 5 lat utrzymuje się na podobnym poziomie, z rekordowym 2011 rokiem, 

w którym to odnotowano aż 35 wypadków.  

TABELA 10. Wypadki drogowe i ich skutki na terenie miasta Świdnica [2010-2015]. 

 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 

liczba wypadków ogółem 21 35 20 27 22 23 

% udział w liczbie wypadków na 
terenie powiatu świdnickiego  

22,7% 10,2% 14,4% 14,7% 14,2% 

liczba ofiar śmiertelnych 0 1 0 0 0 1 

% udział w liczbie ofiar śmiertelnych 
na terenie powiatu świdnickiego  

7,1% 0,0% 0,0% 0,0% 9,1% 

liczba rannych osób 22 41 23 29 23 23 

% udział w liczbie rannych na terenie 
powiatu świdnickiego  

17,6% 9,3% 11,4% 11,9% 12,2% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Miejskiego w Świdnicy i danych GUS. 
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Funkcjonujący system komunikacji kołowej w Świdnicy ukształtowany został przez historyczny układ 

promienisty – pięcioramiennej sieci ulic w ciągach dróg wojewódzkich i powiatowych spiętych historyczną 

obwodnicą wokół Starego Miasta. Wybudowana w 1974 roku obwodnica miasta odciąża zabytkowe 

centrum Świdnicy i ogranicza ruch pojazdów ciężkich w samym mieście. W związku z rozbudową tkanki 

mieszkaniowej po jej północnej stronie miasta ulica ta zmieniła się jednak z obwodnicy na ulicę 

średnicową. Obecna struktura hierarchiczna systemu komunikacji kołowej miasta Świdnica obejmuje trzy 

stopnie opisane poniżej. Szkielet komunikacyjny miasta stanowią gminne drogi lokalne, dojazdowe 

i wewnętrzne układu podstawowego48 i uzupełniającego49. 

SCHEMAT 4. Układ komunikacyjny miasta Świdnica [2015]. 

     
Źródło: Plan rozwoju infrastruktury drogowej w Świdnicy na lata 2014-2020, Urząd Miejski w Świdnicy Wydział Dróg i Infrastruktury 

Miejskiej, Świdnica, wrzesień 2015. 

Drogi krajowe 

Droga krajowa nr 35, biegnąca ze stolicy regionu  miasta Wrocław do granicy z Republiką Czeską, 

przebiega przez miasto z zachodu na wschód50. Stanowi ona istotny szlak komunikacyjny również ze 

względu na ruch turystyczny, prowadzi ona bowiem bezpośrednio w okolice Gór Wałbrzyskich 

i Kamiennych. Na terenie miasta występuje znaczne natężenie ruchu. Zgodnie z Generalnym Pomiarem 

Ruchu wykonanym w 2015 roku największy odnotowany średni dobowy ruch roczny zarejestrowany 

w Świdnicy na drodze krajowej DK 35 wynosił około 17,6 tys. pojazdów na dobę, a na pozostałych 

odcinkach blisko 16 tys. i 9,4 tys. pojazdów. W porównaniu do roku 2010 odnotowano jednak istotny 

spadek liczby pojazdów – odpowiednio o 23,4%, 10,7% i 16,7%. Na DK 35 występował jednak w dalszym 

ciągu jeden z największych ruchów samochodów ciężarowych z przyczepą w regionie (SDRR wynosił 1 084 

pojazdów/dobę). 

                                                           
48 Drogi układu podstawowego, stanowią główne ciągi komunikacyjne powiązane z drogami wyższej kategorii, po których odbywa 

się podstawowa komunikacja publiczna, połączenia pomiędzy dzielnicami oraz drogi wjazdowe do miasta. 
49 Drogi układu uzupełniającego obejmują drogi o niższym natężeniu ruchu, drogi osiedlowe lub w centrum miasta, w dużej części 

obniżona jest na nich prędkość poprzez oznakowanie poziome lub progi zwalniające. 
50 ul. Zamenhofa (od granicy miasta z wsią Słotwina do skrzyżowania z ul. Sikorskiego) – ul. Esperantystów (od skrzyżowania 

z ul. Sikorskiego do mostu na rzece Bystrzyca) – ul. Szarych Szeregów (od mostu do granic administracyjnych miasta). 
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SCHEMAT 5. Średni Dobowy Ruch Roczny pojazdów silnikowych na sieci dróg krajowych [2010, 2015]. 

2010 

 

2015 

 
Źródło: opracowanie na podstawie Generalnego Pomiaru ruchu w 2010 i 2015 roku, GDDKiA. 

TABELA 11. Średni dobowy ruch roczny na DK 35 na terenie miasta Świdnica  [2010, 2015]. 

Nazwa 

ŚWIDNICA 
Przejście1: 

Sikorskiego  
DW379 

Zmiana 
2010-
2015 
[%] 

ŚWIDNICA 
Przejście 2: 

DW379-DW382P 

Zmiana 
2010-
2015 
[%] 

ŚWIDNICA 
DW382P  

Mirosławice DP 
1990D 

Zmiana 
2010-
2015 
[%] 

2010 2015 2010 2015 2010 2015 

Długość odcinka [km] 1,7 1,7 - 2,3 1,0 - 18,4 19,6 - 

SDRR51 poj. silnik. ogółem  

[poj./dobę] 
23 008 17 617 -23,4%↓ 17 909 15 996 -10,7%↓ 11 346 9 446 -16,7%↓ 

Motocykle 118 98 -16,9%↓ 111 87 -21,6%↓ 39 46 17,9%↑ 

Samochody osobowe, 
mikrobusy 

19 021 14 813 -22,1%↓ 14 284 12850 -10,0%↓ 8 069 6 996 -13,3%↓ 

Lekkie sam. ciężarowe 
(dostawcze)  

1 781 1 210 -32,1%↓ 1 571 1152 -26,7%↓ 1319 934 -29,2%↓ 

Samochody ciężarowe 

bez przyczepy 
894 404 -54,8%↓ 591 572 -3,2%↓ 536 344 -35,8%↓ 

z przyczepą 830 789 -4,9%↓ 1 012 1 084 7,1%↑ 1 084 934 -13,8%↓ 

Autobusy 338 289 -14,5%↓ 320 230 -28,1%↓ 292 187 -36,0%↓ 

Ciągniki rolnicze 26 14 -46,2%↓ 20 21 5,0%↑ 7 5 -28,6%↓ 

Rowery 133 168 26,3%↓ 82 67 -18,3%↓ 3 3 - 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Generalnego Pomiaru ruchu w 2010 i 2015 roku, GDDKiA. 

Stan techniczny nawierzchni asfaltowej na DK 35 jest w dobrym stanie technicznym. W 2015 roku 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) rozpoczęła na DK 35 wymianę nawierzchni 

jezdni i częściowe wzmocnienie konstrukcji na odcinku drogi od ul. Łukasińskiego do granicy miasta 

w kierunku Pszenna. Na odcinku od ul. Emilii Plater do ul. Riedla oraz od granic miasta do ul. Łukasińskiego 

widoczne są jednak spękania siatkowe, które świadczą o niedostatecznej nośności warstw 

konstrukcyjnych drogi.  

Dla poprawy układu komunikacyjnego i zwiększenia mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów 

drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T niezbędna jest budowa południowej obwodnicy 

Świdnicy, rozpoczynającej się w węźle „Słotwina” i kończącej w węźle „Pszenno”52. Realizacja tej 

                                                           
51 Średni Dobowy Ruch Roczny (SDRR) 
52 Droga o długości 13 677 m, przekrój dwujezdniowy bez pasów awaryjnych, szerokość pasa ruchu 3,5 m, szerokość pasa 

dzielącego 4 m prędkość 100 km/h, cztery węzły drogowe: Słotwina, Witoszów, Boleścin i Pszenno, 10 wiaduktów, 7 mostów, 29 
przepustów. 
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inwestycji pozwoliłaby na skrócenie czasu przejazdu przez miasto oraz oddzielenie ruchu lokalnego od 

regionalnego, co zapewniłoby szybki przejazd tranzytowy oraz dobrą komunikację z drogami 

wojewódzkimi. Wyprowadzenie ciężkiego ruchu tranzytowego poza tereny zamieszkałe znacząco 

obniżyłoby również uciążliwości drogi wywołane hałasem, wibracjami i spalinami w mieście oraz 

poprawiło warunki dla ruchu wewnętrznego. Zadanie w postaci budowy południowej obwodnicy Świdnicy 

zgłoszone zostało do projektu Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023. Prognoza 

oddziaływania na środowisko do ww. zadania wykazała zerowy stopień potencjalnego oddziaływania na 

korytarze ekologiczne ssaków i słabe oddziaływanie na obszary chronione i siedliska ptaków. Mimo to 

w przyjętym w 2015 roku Programie realizacja tego zadania nie została uwzględniona i obecnie znajduje 

się na liście rezerwowej. 

Drogi wojewódzkie 

Przez miasto przebiegają wspomniane wcześniej drogi wojewódzkie nr 37953 i 38254 o bogatych walorach 

krajobrazowych. Średni dobowy ruch pojazdów na DW 379 w 2015 roku kształtował się na poziomie około 

8,5 tys. pojazdów na dobę, w tym 7,5-7,9 tys. stanowiły samochody osobowe. Natomiast na DW 382 

wahał się on od 5,4 tys. na dobę przy rondzie w kierunku DK 35 do 19,8 tys. pojazdów na odcinku 

w kierunku Dzierżoniowa. Podobnie jak na drogach krajowych przebiegających przez miasto, również na 

drogach wojewódzkich w 2015 roku odnotowano spadek natężenia ruchu w porównaniu do 2010 roku. Ze 

względu na zmianę punktów pomiarowych przez GDDKiA na drogach wojewódzkich na terenie miasta nie 

jest jednak możliwe dokładne określenie wartości tego spadku. Wyjątkiem pozostaje punkt pomiarowy na 

drodze DW 379 gdzie odnotowano spadek udziału średniego dobowego ruchu  rocznego o 15,5%. Na 

analizowanym odcinku zwiększeniu uległ jednak ruch pojazdów ciężarowych z przyczepą. W chwili 

obecnej stan nawierzchni drogi wojewódzkiej 379 wymaga remontów.  

TABELA 12. Średni dobowy ruch roczny na DW 379 i DW 382 na terenie miasta Świdnica55  [2015]. 

Nazwa 

DW 379 DW 382 

ŚWIDNICA 1 ŚWIDNICA 2 
ŚWIDNICA 3 

rondo  DK 35 

ŚWIDNICA 4 
Świdnica   
Dzierżoniów 

Długość odcinka [km] 2,3 1,7 3,0 3,1 

SDRR56 poj. silnik. ogółem 
[poj./dobę] 

8 445 8 691 5 446 19 876 

Motocykle 42 70 44 119 

Samochody osobowe, 
mikrobusy 

7 593 7 977 4 777 16 895 

Lekkie sam. ciężarowe 
(dostawcze)  

431 365 370 934 

Samochody ciężarowe 

bez przyczepy 
34 122 76 477 

z przyczepą 25 35 163 1 312 

Autobusy 312 113 11 119 

Ciągniki rolnicze 8 9 5 20 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Generalnego Pomiaru ruchu w 2010 i 2015 roku, GDDKiA. 

 

                                                           
53 Z kierunku Wałbrzycha ul. Wałbrzyską, pl. Grunwaldzki, al. Niepodległości, pl. Wolności, ul. Wrocławską, ul. Łączną. 
54 Z kierunku Dzierżoniowa ulicą Westerplatte do ronda na ul. Towarowej, ul. Towarową, ul. Kopernika od Towarowej do ronda na 

Przemysłowej, ul. Przemysłową, ul. Esperantystów od Przemysłowej do granic miasta w kierunku Wałbrzycha. 
55 Świdnica 1  nr punktu pomiaru: 02200, pikietaż: 17,6-19,9 km, Świdnica 2  nr punktu pomiaru: 02326, pikietaż: 19,9-21,6 km, 

Świdnica 3  nr punktu pomiaru: 02329, pikietaż: 9,6-12,6 km, Świdnica 4  nr punktu pomiaru:  02330, pikietaż: 12,6-15,7 km. 
56 Średni Dobowy Ruch Roczny (SDRR). 
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SCHEMAT 6. Średni Dobowy Ruch Roczny pojazdów silnikowych na sieci dróg wojewódzkich [2010, 2015]. 

2010 

 

2015 

 
Źródło: opracowanie na podstawie Generalnego Pomiaru ruchu w 2010 i 2015 roku, GDDKiA. 

Drogi powiatowe 

Po zmianie przebiegu dróg wojewódzkich w Świdnicy, które wymusiły jednocześnie zmianę przebiegu dróg 

powiatowych oraz oddanie do użytkowania tzw. łącznika autostradowego, w Świdnicy pozostała niewielka 

długość dróg powiatowych (4,7 km). Przez miasto Świdnica prowadzą trzy drogi powiatowe: nr 1990D57 

biegnąca do Świdnicy z kierunku Sulistrowiczek, nr 2876D58 łącząca Świdnicę z Zagórzem Śląskim  

ważnym punktem rozrządu ruchu turystycznego i Górami Sowimi oraz wspomniana wcześniej droga 

nr 339659  – stanowiąca istotny ciąg komunikacyjny doprowadzający ruch z A4 w kierunku Świdnicy i dalej 

lokalnymi drogami w kierunku Gór Wałbrzyskich, Kamiennych i Gór Sowich.  

Wybudowany w 2011 roku korytarz drogi powiatowej nr 3396 do autostrady A4 (13,07 km), który połączył 

północno-wschodnią i północno-zachodnią część miasta w znaczący sposób usprawnił układ 

komunikacyjny na terenie Świdnicy i pozwolił na lepsze skomunikowania między innymi świdnickich 

terenów inwestycyjnych. Zrealizowana w 2014 roku inwestycja drogowa, w postaci budowy tzw. „małej 

obwodnicy” Świdnicy w ciągu drogi powiatowej nr 3396 prowadząca ruch do autostrady A4 (o długości 

ponad 3 km)60, również wprowadziła znaczące udogodnienia dla kierowców i jest istotnym elementem 

planów całościowego odciążenia miasta od ciężkiego transportu. To nowe połączenie drogowe przyczyniło 

się do poprawy stanu infrastruktury drogowej zarówno w regionie jak i na terenie miasta i gminy 

Świdnica. Usprawniło ono powiązania sieci dróg wojewódzkich z krajowymi, poprawiło komunikację 

między ośrodkami regionalnymi rejonu wałbrzysko-świdnickiego, a przede wszystkim wyprowadziło 

tranzyt ciężarowy poza granice Świdnicy i upłynniło lokalny ruch miejski.  

Drogi gminne 

Układ funkcjonalny komunikacji wewnętrznej miasta Świdnica, poza wymienionymi powyżej drogami, 

składa się także z sieci 112,6 km dróg gminnych, w tym 18,8 km dróg klasy zbiorczej, 49,6 km lokalnych 

i 41,8 km dojazdowych. Od 2010 roku ogólna długość dróg gminnych pozostających w Zarządzie 

Prezydenta Miasta Świdnicy wzrosła o 4,6 km (4,4%). 

 

                                                           
57 ul. Mikołaja Kopernika, ul. Wodna, od granic miasta do ul. Towarowej. 
58 ul. Bystrzycka, ul. Westerplatte od ul. Bystrzyckiej do ul. Towarowej. 
59 ul. Jana Kochanowskiego,  tzw. łącznik autostradowy. 
60 odcinek łączący drogę krajową nr 35 w węźle Słotwina z drogą wojewódzką nr 382 w kierunku Strzegomia, droga dwujezdniowa 

o szerokości 8 m każda, nowe skrzyżowanie jednopoziomowe i rondo połączone z obwodnicą Świdnicy. 
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Blisko 99% dróg gminnych na terenie miasta posiada 

nawierzchnię twardą, w tym 80,2% stanowi nawierzchnia 

bitumiczna (88,7 km), 7,5% kostka (8,2 km), a 1,8% dróg 

posiada nawierzchnię betonową (1,9 km). Dzięki 

inwestycjom w mieście stale poprawiany jest stan 

nawierzchni dróg. Już tylko w roku 2015 o 2,5% wzrosła 

długość dróg o nawierzchni ulepszonej bitumicznej.  

W mieście znajduje się również 11,28 km dróg 

gruntowych, jednak dzięki inwestycjom ich długość od 

2010 roku zmniejszyła się o 10,8%. Są to między innymi 

drogi prowadzące do pól, ogrodów działkowych, trenów 

rekreacyjnych oraz garaży. Usytuowane jest przy nich w 

większości budownictwo jednorodzinne – małe ulice, 

o niskim natężeniu ruchu i z niewielką liczbą mieszkańców.  

WYKRES 5. Struktura nawierzchni dróg 
gminnych na terenie miasta 
Świdnica [2015]. 

Źródło: opracowanie na podstawie danych z Urzędu 
Miejskiego w Świdnicy. 

TABELA 13. Długość dróg publicznych na terenie miasta Świdnica, których zarządcą i właścicielem jest 
Prezydent Miasta Świdnicy61 według rodzaju nawierzchni [2010-2015]. 

Długość [km]  
wg rodzaju nawierzchni 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Zmiana 
2014-
2015 

Zmiana 
2010-
2015 

 ogólna długość 105,62 107,84 107,84 108,07 108,07 110,23 2,0%↑ 4,4%↑ 

n
a

w
ie

rz
c

h
n

ia
 

u
le

p
sz

o
n

a
 bitumiczna 83,23 85,58 85,58 86,66 86,59 88,74 2,5%↑ 6,6%↑ 

betonowa 2,07 1,95 1,95 1,95 1,95 1,95 - -6,0%↓ 

kostka 7,66 7,66 7,66 7,66 8,15 8,26 1,4%↑ 7,8%↑ 

n
a

w
ie

rz
c

h
n

ia
 

g
ru

n
to

w
a

 ogółem 12,65 12,65 12,65 11,79 11,38 11,28 -0,9%↓ -10,8%↓ 

wzmocniona 
żwirem, żużlem itp. 

7,93 7,93 7,93 7,16 6,93 6,83 -1,4%↓ -13,9%↓ 

naturalna (z gruntu 
rodzimego) 

4,72 4,72 4,72 4,63 4,45 4,45 - -5,7%↓ 

Źródło: opracowanie na podstawie danych z Urzędu Miejskiego w Świdnicy. 

Stan techniczny nawierzchni ponad połowy dróg gminnych na terenie miasta oceniany jest jako bardzo 

dobry lub dobry (18,4 km), jako zadowalający wskazuje się 19% dróg (6,9 km), a w stanie złym lub bardzo 

złym jest około 30% dróg (11,1 km)62. Co istotne, dla części ulic najpilniej wymagających remontów 

obecnie jest już gotowa lub przygotowywana dokumentacja techniczna. W dużej części na drogach układu 

uzupełniającego w celu przywrócenia im odpowiedniego stanu technicznego wystarczy wymienić warstwę 

ścieralną. Ponadto większość ulic zbiorczych i lokalnych w centrum miasta nie posiada normatywnych 

szerokości w liniach rozgraniczających, jednak ze względu na zwartą zabudowę występuje brak 

technicznych możliwości uzyskania wymaganych przepisami szczególnymi standardów dla większości ulic. 

Na terenie miasta w ciągu dróg gminnych stale zwiększa się również powierzchnia utwardzonych poboczy, 

zatok autobusowych itp. Od 2010 roku wzrosła ona aż o 18,4%, a ciągu ostatniego roku o 2,8% i obecnie 

wynosi 63 850,92 m2. Władze miasta dbają również o stan powierzchni chodników i ścieżek rowerowych, 

których powierzchnia od 2010 roku została zwiększona o 13,5%, a w samym 2015 roku aż o 3,4%.  

                                                           
61 Bez dróg wewnętrznych takich jak Rynek, ul. Łukowa, ul. Webera, ul. Sowińskiego, ul. Robotnicza i innych dróg dojazdowych do 

 nieruchomości.
62 Plan rozwoju infrastruktury drogowej w Świdnicy na lata 2014 – 2020, Urząd Miasta Świdnica, wrzesień 2015. 
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WYKRES 6. Stan nawierzchni gminnych dróg układu podstawowego [2012, 2015]. 

2012 

 

2015 

 
Źródło: opracowanie własne na postawie: Stan nawierzchni dróg w mieście Świdnicy – ocena, potrzeby, zamierzenia, Świdnica 2012, Plan 

rozwoju infrastruktury drogowej w Świdnicy na lata 2014-2020, Urząd Miejski w Świdnicy Wydział Dróg i  Infrastruktury Miejskiej, 

Świdnica 2015. 

TABELA 14. Powierzchnia utwardzonych poboczy, chodników i ścieżek rowerowych w ciągu dróg 
gminnych [2010-2015]. 

Powierzchnia 
[m2] 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Zmiana 
2014-
2015 

Zmiana 
2010-
2015 

pobocza 
utwardzone, 
zatoki 
autobusowe  

53 914,17 56 111,27 56 941,77 60 458,77 62 142,00 63 850,92 2,8%↑ 18,4%↑ 

chodniki  
i ścieżki 
rowerowe  

295 635,46 308 004,57 308 945,57 322 959,60 324 340,00 335 494,12 3,4%↑ 13,5%↑ 

Źródło: opracowanie na podstawie danych z Urzędu Miejskiego w Świdnicy. 

 

2.2.2. TRANSPORT KOLEJOWY 

Linie kolejowe 

Świdnica stanowi trzeciorzędny węzeł kolejowy sieci TEN-T i w przypadku połączeń kolejowych znajduje 

się w mniej korzystnym położeniu niż w przypadku połączeń drogowych. Miasto nie jest położone na 

głównych szlakach kolejowych, a linie kolejowe przebiegające przez obszar miasta obsługują głównie 

transport towarowy na trasie łączącej Katowice z Legnicą. Układ komunikacji kolejowej miasta obejmuje 

łącznie 13,5 km linii, w tym 7,5 km linii kolejowych pasażerskich. Przez Miasto przebiegają następujące 

linie kolejowe: 

 linia kolejowa nr 137  relacji: Katowice  Legnica63,  

 linia kolejowa nr 285  relacji: Wrocław – Sobótka – Świdnica – Jedlina Zdrój64,  

 łącznica 771 – relacji: Świdnica Miasto – Świdnica Przedmieście65.  

                                                           
63 Tzw. Podsudecka Magistrala Kolejowa (PMK), czynna linia pierwszorzędna, jednotorowa (poza szlakiem Świdnica Miasto – 

Jaworzyna Śląska, który jest dwutorowy), niezelektryfikowana, pozbawiona znaczenia państwowego, o prędkości konstrukcyjnej: 
100 km/h na szlaku Mościsko Dzierżoniowskie – Świdnica Miasto, 90 km/h na szlaku Świdnica Miasto – Jaworzyna Śląska, 
80 km/h na odcinku Jaworzyna Śląska – Jawor. 

64 Czynna w ruchu towarowym (tylko na odcinku Pszenno – Świdnica Kraszowice) linia drugorzędna, jednotorowa, 
niezelektryfikowana, pozbawiona znaczenia państwowego, o prędkości konstrukcyjnej 100 km/h. 

65 Czynna tylko w ruchu towarowym łącznica pierwszorzędna, jednotorowa, niezelektryfikowana, pozbawiona znaczenia 
państwowego, o prędkości konstrukcyjnej 40 km/h. 
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Linia kolejowa nr 137 stanowi główną oś kolejową Świdnicy, łącząc ją z ważnym w skali regionu węzłem 

kolejowym w Jaworzynie Śląskiej66, położonym w odległości 10 km. Ruch pasażerski odbywa się przede 

wszystkim przez ww. węzeł kolejowy w Jaworzynie Śląskiej, gdzie kursują autobusy szynowe Kolei 

Dolnośląskich. Połączenie to łączy Świdnicę z takimi miejscowościami jak: Jawor, Strzegom, Jaworzyna 

Śląska, Dzierżoniów, Piława Górna. W 2013 roku przywrócono również po latach bezpośrednie połączenie 

Świdnicy ze stolicą Dolnego Śląska, przez Jaworzynę Śląską, w której następuje zmiana kierunku jazdy, 

które również obsługiwane jest przez autobusy szynowe. Miasto posiada również połączenia do Nysy, 

Katowic i Krakowa. 

Jak wspomniano powyżej, linie kolejowe nr 137 i 285 obsługują głównie ruch towarowy. W przeszłości 

linia 285 obejmowała również odcinek Świdnica Kraszowice – Jedlina-Zdrój − malowniczej trasy, 

obfitującej w wiele obiektów inżynierskich, który został wyłączony z ruchu pod koniec lat 90-tych 

ubiegłego wieku. Obecnie wyłączony jest on z eksploatacji i nieprzejezdny w wyniku braku konserwacji 

zachowanej infrastruktury kolejowej, a odcinek przebiegający przez obszar miasta Jedlina-Zdrój rozebrany. 

W latach 2014-2015 władze miasta podejmowały rozmowy o przywrócenie linii kolejowej 285 ze stacji 

Świdnica Kraszowice – Jedlina Zdrój. Realizacja tego zadania została poparta przez Zarząd Województwa 

Dolnośląskiego, Komitet Sterujący Aglomeracji Wałbrzyskiej oraz wpisana do Strategii Zintegrowanych 

Inwestycji Terytorialnych (ZIT AW), w Zintegrowany Program Transportu Publicznego na lata 2014-2015 

dla Aglomeracji Wałbrzyskiej oraz wpisana do Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku.  

Linia kolejowe nr 137 posiada wysoki (powyżej 70%) stopień wykorzystania prędkości konstrukcyjnej, 

a na odcinku od Jaworzyny Śląskiej do Świdnicy 50-60%. Dopuszczalny nacisk na oś, który jest bardzo 

istotnym czynnikiem dla ruchu pociągów towarowych, na liniach kolejowych prowadzących przez miasto 

Świdnica wynosi od 196 kN/oś do 220 kN/oś, co jest korzystną sytuacją. Większy dopuszczalny nacisk na 

oś pociągu pozwala bowiem na kursowanie ciężkich pociągów towarowych, co jest bardzo istotne przy 

przewozie takich surowców jak: kruszywa skalne, rudy metali, węgiel kamienny. 

SCHEMAT 7. Konstrukcyjne i maksymalne prędkości na liniach kolejowych prowadzących do miasta 
Świdnica [2015]. 

Prędkość konstrukcyjna na liniach 
kolejowych  

 

 

Maksymalna dopuszczalna 
prędkość dla pociągów 
osobowych  

 

Maksymalna dopuszczalna 
prędkość dla pociągów 
towarowych  

 

  

 

 
 

                                                           
66 Skrzyżowanie z linią kolejową nr 274  łącząca Wrocław ze stacją Zgorzelec/Görlitz i dalej prowadzącą do Drezna stanowiąc oś 

północ – południe Śląskiej Kolei Górskiej. 
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Wykorzystanie prędkości konstrukcyjnej na 
liniach kolejowych  

 

 

Dopuszczalny maksymalny nacisk na oś dla ciężkich 
pociągów towarowych  

 

 

Źródło: opracowanie na podstawie Plan inwestycji transportowych o znaczeniu regionalnym w województwie dolnośląskim realizowanych 

ze środków EFRR 2014-2020, IRT, Wrocław 2016. 

Należy jednak zwrócić uwagę, że wśród największych miast na Dolnym Śląsku jedynie Miasto Świdnica 

położone jest przy niezelektryfikowanej linii kolejowej. Linia nr 137 łącząca Katowice i Legnicę 

zelektryfikowana jest jedynie na odcinku Katowice – Kędzierzyn-Koźle. Do głównych zalet elektryfikacji 

należy możliwość bardziej elastycznego prowadzenia ruchu na linii poprzez wykorzystywanie zarówno 

pojazdów spalinowych jak i elektrycznych, możliwość prowadzenia cięższych składów towarowych, niższe 

koszty eksploatacji pojazdów szynowych i większą ekologiczność transportu. 

SCHEMAT 8. Elektryfikacja linii kolejowych [2015]. 

   
Źródło: Plan inwestycji transportowych o znaczeniu regionalnym w województwie dolnośląskim realizowanych ze środków EFRR 2014-2020, 

IRT, Wrocław 2016. 

Ruch pasażerski 

Na terenie Miasta znajdują się 3 stacje i przystanki kolejowe: Świdnica Miasto67, Świdnica Przedmieście68 

i Świdnica Kraszowice69. Jednak tylko pasażerski dworzec kolejowy Świdnica Miasto, zlokalizowany 

                                                           
67 Stacja kolejowa położona w ścisłym centrum miasta (2 perony, 5 krawędzi peronowych), na linii 137 Katowice – Legnica oraz linii 

771 Świdnica Miasto – Świdnica Przedmieście, gdzie kursują  tylko nieliczne pociągi towarowe, budynek dworca (1905) oddany 
po remoncie w 2013 roku jest w bardzo dobrym stanie. 

68 Stacja kolejowa z dworcem (2 perony, 2 krawędzi peronowych), przez którą obecnie odbywa się tylko ruch towarowy w stronę 
stacji Świdnica Miasto, budynek stacji (1898) jest adaptowany do innych celów. 
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400 m od Rynku, wykorzystywany jest jako punkt obsługi podróżnych. Przez stację Świdnica Przedmieście 

kierowany jest jedynie transport towarowy. Najbliższym węzłem kolejowym, z którego odjeżdżają pociągi 

dalekobieżne, jest wspomniana wcześniej odległa o 10 km Jaworzyna Śląska.  

Pod względem natężenia ruchu linia kolejowa 137, na której kursują pociągi od Kamieńca Ząbkowickiego 

do Legnicy oraz pociągi relacji Dzierżoniów/Świdnica – Wrocław Główny, jest drugą linią pod względem 

natężenia ruchu w Aglomeracji Wałbrzyskiej.  Największe potoki pasażerskie zarejestrowane zostały na 

odcinku Świdnica – Jaworzyna Śląska (445 pasażerów w dzień roboczy, 450 w sobotę i 499 w niedzielę). 

Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi w 2014 roku na przystanku Świdnica Miasto liczba pasażerów 

komunikacji kolejowej w ciągu doby wynosiła 291 wsiadających i 178 wysiadających. Pod względem liczby 

wsiadających Świdnica zajmowała 3. miejsce wśród miast na obszarze Aglomeracji Wałbrzyskiej – po 

Wałbrzychu (637) i Żarowie (311), na równi w Jaworzyną Śląską.  

TABELA 15. Wymiana pasażerska na stacjach i przystankach kolejowych z podziałem na typ dnia [2014]. 

Typ dnia:  dzień roboczy sobota niedziela 

Nazwa stacji/przystanku:  wsiadło wysiadło wsiadło wysiadło wsiadło wysiadło 

Świdnica Miasto  291 178 245 147 239 181 

Źródło: Zintegrowany Program Transportu Publicznego na lata 2014 – 2025 dla 22 gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej – Etap I Przeprowadzenie 

diagnozy potrzeb w zakresie zintegrowanego systemu transportu publicznego, listopad 2014. 

SCHEMAT 9. Wykorzystanie stacji – sumaryczna liczba wsiadających i wysiadających z pociągów 
regionalnych [1 stycznia – 30 kwietnia 2015].  

    
Źródło: Plan inwestycji transportowych o znaczeniu regionalnym w województwie dolnośląskim realizowanych ze środków EFRR 2014-2020, 

IRT, Wrocław 2016. 

Przestrzenny zasięg kolejowej dostępności czasowej Świdnicy jest ograniczony ze względu na odsunięcie 

od miasta bardzo ważnego węzła kolejowego jakim jest Jaworzyna Śląska. W buforze 30 minut od miasta 

znajduje się jedynie Dzierżoniów. W buforze 60 minut od Świdnicy z miast powiatowych znajduje się 

Jawor, Wałbrzych, Wrocław i Ząbkowice Śląskie, natomiast w buforze 90 minut Legnica. 

W akceptowalnym czasie dla codziennych dojazdów istnieje więc możliwość dojazdu ze Świdnicy do trzech 

największych miast w województwie dolnośląskim. Widoczny jest jednak brak koordynacji pociągów na 

stacji w Jaworzynie Śląskiej, który bardzo niekorzystnie wpływa na czas dojazdu z Wałbrzycha do 

położonych w niewielkiej odległości takich ośrodków jak właśnie Świdnica czy Dzierżoniów.   

                                                                                                                                                                                     
69 Stacja kolejowa (2 perony, 3 krawędzie peronowe), obecnie nieczynna, położona w Świdnicy na linii kolejowej nr 137 łączącej 

Katowice – Legnica, przez stację przejeżdżają autobusy szynowe Kolei Dolnośląskich oraz pociągi towarowe. Najbliższe czynne 
stacje to Krzyżowa i Świdnica Miasto. Budynek stacji (1855) jest zdewastowany i  nadaje się tylko do rozbiórki, w 2004 roku został 
zamknięty. 
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KOMUNIKACJA MIEJSKA: 

zasięg: Świdnica + 33 miejscowości 

18 mln pasażerów 

3 mln km rocznie 

15 linii autobusowych,  

43 autobusy (372 miejsca siedzące 

i 691 miejsc stojących) 

121 przystanków, w tym  64 

wyposażone w wiaty, 12 biletomatów 

TABELA 16. Zestawienie połączeń przewoźników kolejowych działających na obszarze Aglomeracji 
Wałbrzyskiej wraz z typem taboru obsługującego połączenie [2014]. 

Linia 
nr: 

Operator 
Przebieg trasy na terenie aglomeracji 
wałbrzyskiej 

Dni 

kursowania 
 Typ taboru 

137 Koleje 

Dolnośląskie 

Rogoźnica – Goczałków – Strzegom – 
Stanowice – Jaworzyna Śląska – Świdnica 
– Krzyżowa 

codziennie 5- 7 par autobus szynowy 
1 lub 2 członowy 

274 

137 

Koleje 

Dolnośląskie 

Żarów – Jaworzyna Śląska – Świdnica – 
Krzyżowa 

codziennie 4 pary autobus szynowy 
1 lub 2 członowy 

274 Przewozy 
Regionalne, 
Koleje 
Dolnośląskie  

Witków Śląski – Boguszów Gorce – 
Wałbrzych Główny – Świebodzice – 
Jaworzyna Śląska – Żarów – 
Imbramowice 

codziennie co 60-120 minut 

(1 para 
pociągów w dni 
wolne od pracy) 

1 lub 2 szt. (3,4,6 
lub 8 wagonów), 
składy wagonowe 
od 4 do 8 na 
wybranych 
kursach 

286 Koleje 

Dolnośląskie 

Nowa Ruda – Głuszyca – Jedlina Zdrój – 
Wałbrzych Główny 

codziennie 3-4 pary autobus szynowy 
1 członowy 

298 - 

274 

Koleje 

Dolnośląskie 

Lubawka – Kamienna Góra – Sędzisław – 
Wałbrzych – Jaworzyna Śląska 

dni wolne w 
okresie 
czerwiec – 
wrzesień 

1 para: Wocław 
– Trutnov; 2 pary 
Jelenia Góra - 
Trutnov 

autobus szynowy 
2 członowy 

Źródło: Zintegrowany Program Transportu Publicznego na lata 2014 – 2025 dla 22 gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej – Etap I Przeprowadzenie 

diagnozy potrzeb w zakresie zintegrowanego systemu transportu publicznego, listopad 2014. 

2.2.3. TRANSPORT LOTNICZY 

Najbliższe lotnisko pasażerskie znajduje się we Wrocławiu w odległości 53 km od Świdnicy. W oddalonych 

o nie całe 15 km Świebodzicach funkcjonuje lądowisko dla awionetek, które może przyjmować niewielkie 

samoloty. Natomiast najbliższe osobowe lotnisko sportowe położone jest około 30 km od Świdnicy 

w Mirosławicach, leżących na wysokości Sobótki, do którego czas dotarcia, w warunkach normalnych, nie 

zajmuje więcej niż 20 minut. Ponadto od 2007 roku na terenie Świdnicy, przy ul. Leśnej, działa oficjalnie 

lądowisko sanitarne. 

2.2.4. TRANSPORT ZBIOROWY 

Urząd Miejski w Świdnicy jest organizatorem publicznego transportu zbiorowego, czyli tzw. komunikacji 

miejskiej, ułatwiającej mieszkańcom i przyjezdnym przemieszczanie się na obszarze miasta Świdnica oraz 

na mocy stosownych porozumień międzygminnych otaczających ją gmin wiejskiej Świdnica i Marcinowice. 

Miejska komunikacja zbiorowa, oparta jest na stosunkowo gęsto przebiegających liniach autobusowych, 

których logistyka zapewnia pełne zintegrowanie oraz obsługę transportową centrum miasta, dworca PKP 

i PKS oraz przystanków przewoźników prywatnych. Obejmuje ona linie komunikacyjne w granicach 

administracyjnych miasta (komunikacja miejska) oraz linie komunikacyjne wykraczające poza granice 

miasta (komunikacja podmiejska).  

Komunikacja miejska  

Transport publiczny na terenie Świdnicy i otaczających 

ją gmin (33 miejscowości) zapewnia Miejskie 

Przedsiębiorstwo Komunikacyjne "Świdnica" Sp. z o.o. 

(MPK), które obsługuje 15 linii autobusowych o łącznej 

długości tras w obrębie granic Świdnicy wynoszącej 

48 km. MPK dysponuje 43 autobusami, zapewniając 

372 miejsca siedzące i 691 miejsc stojących. Rocznie 

przewożonych jest około 18 mln pasażerów, 

a autobusy pokonują 3 mln km rocznie.  

W 2014 roku w ramach projektu pn. „Poprawa jakości i bezpieczeństwa komunikacji publicznej poprzez 
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zakup przyjaznych dla środowiska autobusów dla obsługi linii komunikacyjnych na terenie Miasta Świdnicy 

i Gmin Świdnica oraz Marcinowice” realizowanego ze środków EFRR w ramach RPO WD na lata 2007–

2013, Działania 3.3 Transport miejski i podmiejski w Priorytecie III Rozwój infrastruktury transportowej na 

Dolnym Śląsku, Świdnickie MPK zakupiło 8 nowoczesnych i ekologicznych autobusów do obsługi 

pasażerów korzystających z linii miejskich i podmiejskich. Wartość całej inwestycji wyniosła 7 mln zł, 

z czego dofinansowanie objęło 4,88 mln zł. Nowe autobusy to nowa jakość świdnickiego przewoźnika. 

W ramach nowej perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020, RPO WD na lata 2014-2020 Świdnickie 

MPK planuje zakupić 9 kolejnych nowoczesnych i ekologicznych autobusów do obsługi pasażerów 

korzystających z linii miejskich i podmiejskich. 

Najwięcej kursów na terenie Świdnicy wykonują linie nr: 6: 113 kursów, 7: 64 kursy, 8: 50 kursów, 50: 27 

kursów i 52: 29 kursów. Z autobusów komunikacji miejskiej w Świdnicy korzysta w dzień roboczy szkolny 

13 286 pasażerów, w sobotę 5 557 pasażerów, zaś w niedzielę 3 516 pasażerów. Największa wielkość 

popytu niezależnie od rodzaju dnia obejmuje linię nr 6 (od 34% do 47% pasażerów spośród wszystkich 

linii). Również na linii nr 6 zarejestrowano najwyższe napełnienie pojazdu na kursie w dzień roboczy 

szkolny – 92 pasażerów. Linie podmiejskie charakteryzuje mniejsza liczba pasażerów (od 1% do 5% 

wszystkich połączeń w dzień roboczy szkolny).  

TABELA 17. Linie komunikacyjne obsługiwane przez MPK w Świdnicy [2015]. 

Linia nr: Długość trasy [km] Przebieg trasy 

1 5,93 - 8,87 E. Pater - Strzelińska 

2 4,32 - 6,55 Pl. Grunwaldzki - Komorów 

4 7,44 - 7,67 Pl. Św. Małgorzaty - Pszenno 

6 2,16 - 12,94 E. Plater - Inżynierska 

7 2,98 - 8,76 E. Plater - K. Wielkiego/Colgate 

10 2,80 - 13,90 Strzelińska - Pogorzała 

12 5,03 - 19,94 Pl. Św. Małgorzaty - Wieruszów 

30 2,73 - 17,22 Pogodna - Lubachów 

41 12,64 - 16,32 Pl. Św. Małgorzaty - Kątki/Marcinowice 

43 9,17 - 20,10 Pl. Św. Małgorzaty - Marcinowice 

50 13,97 - 22,33 Wokulskiego - Kopernika 

51 8,08 - 14,49 Kopernika - Słowiańska 

52 10,33 - 22,22 Kopernika - Wokulskiego 

53 8,09 - 14,24 Słowiańska - Kopernika 

60 15,44 - 20,66 Pl. Św. Małgorzaty - Stachowice 

Źródło: Sprawozdanie z realizacji strategii rozwoju Miasta Świdnica za lata 2014 – 2015, Świdnica 2016. 

Wskaźnik średniej liczby pasażerów na 1 km trasy obliczony dla wszystkich linii komunikacyjnych wynosi 

2,87 w dzień roboczy szkolny, 2,21 w sobotę oraz 1,69 w niedzielę. Wartości niniejszego wskaźnika wyższe 

od średniej dla sieci cechują w dni robocze kursy linii 6 i 8, w soboty linie 6 i 52, natomiast w niedziele – 

linie 6, 50 oraz 52. Godziny szczytów komunikacyjnych w dni robocze obejmują przedziały czasowe 7:00 – 

7:59 i 13:00 – 15:59, kiedy popyt na usługi komunikacji miejskiej w Świdnicy jest najwyższy.70 

 

                                                           
70 Zintegrowany Program Transportu Publicznego na lata 2014-2025 dla 22 gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej, Etap I Przeprowadzenie 

diagnozy potrzeb w zakresie zintegrowanego systemu transportu publicznego, listopad 2014. 
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WYKRES 7. Komunikacja miejska w Świdnicy [2014]. 

Liczba pasażerów na liniach komunikacji miejskiej:  

 

Średnia liczba pasażerów w kursie na poszczególnych liniach komunikacji miejskiej: 

 

Średnia liczba przewiezionych pasażerów na 1 km trasy w komunikacji miejskiej: 

 
Źródło: opracowanie na podstawie Zintegrowany Program Transportu Publicznego na lata 2014 – 2025 dla 22 gmin Aglomeracji 

Wałbrzyskiej – Etap I Przeprowadzenie diagnozy potrzeb w zakresie zintegrowanego systemu transportu publicznego, listopad 2014. 

Na terenie miasta znajduje się 121 przystanków przeznaczonych do obsługi pasażerów publicznego 

transportu zbiorowego, z czego 64 przystanków wyposażonych jest w wiaty przystankowe. Sprzedaż 

biletów przez całą dobę prowadzona jest w 12 biletomatach przyjmujących bilon i wydających resztę, 

zlokalizowanych na przystankach komunikacji miejskiej. Miasto posiada również system umożliwiający 

zakup biletu przy pomocy telefonu komórkowego z dostępem do Internetu.  

Komunikacja podmiejska 

W zakresie połączeń podmiejskich w ramach Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego (MPK) 

działają linie komunikacyjne ze Świdnicy do gmin: Marcinowice (linia 41 do Kątek oraz linia 43 do 

Marcinowic przez Panków) oraz Świdnica (linia 4 do Pszenna, linia 10 do Pogorzały, linia 12 do 

Wieruszowa, linia 30 do Lubachowa, linia 60 do Lutomi Górnej). Największa wielkość popytu niezależnie 

od rodzaju dnia charakteryzuje linie: Wałbrzych – Świebodzice – Świdnica (linia nr 31) i Wałbrzych – 

Boguszów-Gorce (nr 32), którymi podróżuje od 2 404 do 2 980 pasażerów. Najmniejsza liczba pasażerów 

charakteryzuje linie realizujące przewozy na trasach: Wałbrzych – Glinno, Wałbrzych – Grzędy Górne, 

Wałbrzych – Dziećmorowice, Świdnica – Jaworzyna Śląska. Niską frekwencję podróżnych zanotowano 

również w przypadku połączeń wybiegających poza obszar Aglomeracji Wałbrzyskiej. Najwyższe 

napełnienie pojazdu zarejestrowano natomiast w kursie linii Świdnica – Walim w dzień roboczy szkolny – 

47 pasażerów. Wskaźnik średniej liczby pasażerów na 1 km trasy obliczony dla wszystkich linii 

komunikacyjnych objętych badaniami wynosi 0,54 w dzień roboczy szkolny, 0,33 w sobotę oraz 0,39 

w niedzielę. Wartości niniejszego wskaźnika wyższe od średniej dla sieci cechują w dni robocze kursy linii: 
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Wałbrzych – Boguszów-Gorce (nr 32), Wałbrzych – Dziećmorowice (nr 33), Wałbrzych – Gostków, 

Wałbrzych – Stary Lesieniec, Świdnica – Walim, Kamienna Góra – Lubawka – 

Jarkowice/Niedamirów/Okrzeszyn, Świdnica – Jaworzyna Śląska, Strzegom – Świebodzice, Strzegom – 

Żarów i Świdnica – Żarów. W soboty sytuacja taka ma miejsce na wszystkich liniach z wyjątkiem tras 

łączących Wałbrzych ze Świebodzicami i Świdnicą (nr 31), Głuszycą i Kamienną Górą, a także kursów 

dalekobieżnych: Kamienna Góra – Wrocław, Kamienna Góra – Zielona Góra, Głogów – Kłodzko, Zielona 

Góra – Kudowa Zdrój. W niedzielę wskaźnik wyższy od średniej zanotowano na trasach: 31, 31 BIS, 32, 

Wałbrzych – Głuszyca, Wałbrzych – Mieroszów, Wałbrzych – Stary Lesieniec, Kamienna Góra – Lubawka, 

Strzegom – Świebodzice, Świdnica – Łażany/Buków oraz Zielona Góra – Kamienna Góra.71 

Połączenia Państwowej Komunikacji Samochodowej (PKS) w Świdnicy docierają do zdecydowanej 

większości miejscowości na Dolnym Śląsku. Świdnicki PKS oferuje m.in. połączenia z Wrocławiem, 

Dzierżoniowem, Dobromierzem, Jaworzyną Śląską, Pieszycami, Sobótką, Strzegomiem, Świebodzicami, 

Żarowem oraz dużą liczbą miejscowości zlokalizowanych w powiecie świdnickim i sąsiednich powiatach. 

Przez Świdnicę prowadzona jest też duża liczba połączeń tranzytowych(Dolny Śląsk z pozostałą częścią 

Polski). Natomiast prywatni przewoźnicy łączą miasto między innymi z Wrocławiem, Wałbrzychem, 

Świebodzicami, Jaworzyną Śląską i Strzegomiem. Dodatkowo prowadzone są okresowe przewozy 

dalekobieżne: Świdnica – Kraków – Łańcut.  

Pomiary stacjonarne napełnienia na przystankach komunikacyjnych72 potwierdziły regułę obserwowaną 

także w Wałbrzychu i Kamiennej Górze, że liczba pasażerów wsiadających znacznie przewyższa liczbę osób 

wysiadających w głównym węźle komunikacyjnym (Kolejowa/Spacerowa), co można wytłumaczyć prostą 

zależnością: pasażerowie powracając do swoich miejscowości zamieszkania wolą podejść na punkt 

początkowy kursów, tak aby prawdopodobieństwo zajęcia miejsca w potencjalnie przepełnionym kursie 

było jak największe. Przedstawione poniżej wyniki pomiarów nie zawierają pasażerów korzystających ze 

świdnickiej komunikacji miejskiej: 

TABELA 18. Ruch pasażerski na przystankach komunikacji autobusowej na terenie miasta Świdnica [2014]. 

Przystanek komunikacyjny 
w Świdnicy 

Liczba pasażerów w ciągu doby 

roboczy szkolny sobota niedziela 

wsiadający wysiadający wsiadający wysiadający wsiadający wysiadający 

ul. Kolejowa/Spacerowa  1 264 978 838 628 434 391 

Pl. Św. Małgorzaty  615 573 311 342 210 198 

Pl. Grunwaldzki  198 126 118 103 94 93 

ul. Wrocławska / Sienna/Wierzbowa  178 112 156 100 123 65 

Ogółem: 4 134 3 340 2 572 2 143 1 505 1 336 

Źródło: opracowanie na podstawie Zintegrowany Program Transportu Publicznego na lata 2014 – 2025 dla 22 gmin Aglomeracji 

Wałbrzyskiej – Etap I Przeprowadzenie diagnozy potrzeb w zakresie zintegrowanego systemu transportu publicznego, listopad 2014. 

                                                           
71 Zintegrowany Program Transportu Publicznego na lata 2014-2025 dla 22 gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej, Etap I Przeprowadzenie 

diagnozy potrzeb w zakresie zintegrowanego systemu transportu publicznego, listopad 2014. 
72 Badania stacjonarne w ramach diagnozy do: Zintegrowanego Programu Transportu Publicznego na lata 2014-2025 dla 22 gmin 

Aglomeracji Wałbrzyskiej, 2014,  wykonane na 59 przystankach komunikacyjnych lub dworcach autobusowych na obszarze 
Aglomeracji Wałbrzyskiej. Pomiary polegały na liczeniu pasażerów wsiadających i wysiadających oraz obserwacji stanu realizacji 
kursów przez przewoźników. W przypadku punktów położonych na obszarze miast: Wałbrzych, Świdnica, Świebodzice 
i Szczawno-Zdrój pominięto kursy komunikacji miejskiej organizowanej przez daną gminę. Pomiary wykonano dla dnia roboczego 
szkolnego, soboty i niedzieli (pod warunkiem, że w poszczególnie rodzaje dni kursuje przez dany punkt pomiarowy regularna 
komunikacja autobusowa). W granicach miasta Świdnicy badania wykonano w 2 głównych węzłach komunikacyjnych miasta, 
tj. przy dworcu kolejowym oraz na Pl. Św. Małgorzaty. Dodatkowo wybrano jeden punkt kordonowy w kierunku Wrocławia na 
przystanku komunikacyjnym Świdnica Wrocławska/Wierzbowa/Sienna, w celu oceny wielkości rotacji na linii komunikacyjnej 
Wrocław – Świdnica. Z uwagi na  trwające wówczas prace związane z budową nowego dworca autobusowego, zintegrowanego 
z dworcem kolejowym, pomiarami objęto dodatkowo przystanki zastępcze przy ulicach Kolejowej i Spacerowej oraz przystanek 
na Pl. Grunwaldzkim. 
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2.2.5. SZLAKI ROWEROWE 

O dostępności komunikacyjnej obszaru miasta decydują również ścieżki rowerowe. Ich rozwój, miedzy 

innymi poprzez ograniczanie niskiej emisji, nie tylko poprawia stan środowiska naturalnego, ale służy 

również promocji turystyki i rekreacji oraz dodatkowo zwiększa mobilność mieszkańców. Świdnica 

usytuowana jest na szlaku wielu tras rowerowych, atrakcyjnych ze względu na walory krajobrazowe 

i znane zabytki architektury. Przez miasto prowadzi międzynarodowy szlak rowerowy EV 9 Euro-Velo 

Bałtyk-Adriatyk73, stanowiący część europejskiej sieci szlaków rowerowych, które mają sprzyjać 

rozwojowi turystyki rowerowej na całym kontynencie. Budowane są one w oparciu o już istniejącą sieć 

lokalnych, regionalnych oraz krajowych ścieżek i tras rowerowych, łącząc je w jeden system. EuroVelo 9 

w Polsce oznaczony jest jako Szlak Rowerowy R-9. 

SCHEMAT 10. Przebieg Euro-Velo 9 Bałtyk- Adriatyk w Polsce, w województwie dolnośląskim oraz 
Świdnicy [2015]. 

   

 Źródło: opracowanie własne na podstawie http://www.eurovelo.org i http://cycling.waymarkedtrails.org. 

Przez Świdnicę wytyczone zostały 2 ponadlokalne szlaki poprowadzone w obszarach samorządów 

będących członkami Lokalnej Organizacji Turystycznej „Księstwo Świdnicko-Jaworskie” (LOT KS). 

Umożliwiają one powiązanie miasta z pozostałymi sieciami szlaków rowerowych, w tym między innymi: 

Strefą MTB Sudety, szlaków na terenie Książańskiego Parku Krajobrazowego i Świebodzic oraz szlaków 

gminy Bolków:   

                                                           
73 Trasa o całkowitej długości 1 930 km: Polska – Czechy – Austria – Słowenia – Włochy – Chorwacja:  
 Gdańsk (EV10) – Gniezno (EV2) – Poznań – Wrocław – Kąty Wrocławskie – Świdnica – Ołomuniec – Brno (EV4) – Brzecław – 

Wiedeń (EV6) – Maribor – Lublana – Triest (EV8) – Pula 
 W granicach województwa dolnośląskiego trasa zapewnia rowerowy dostęp do Parku Krajobrazowego Doliny Baryczy, Parku 

Krajobrazowego Doliny Bystrzycy, Obszaru Chronionego Krajobrazu Gór Bardzkich i Sowich, Parku Krajobrazowego Gór Sowich, 
Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego: Sułów – Trzebnica – Wrocław – Krzeptów – Kębłowice– Małkowice – Sadowice – 
Wszemiłowice – Kąty Wrocławskie – Nowa Wieś Kącka – Stróża – Wawrzeńczyce – Mietków – Maniów – Garncarsko – Sobótka 
Zachodnia – Sady – Mysłaków – Wiry – na odcinku Wiry-Pieszyce.  

 Istnieją dwa alternatywne warianty trasy: przez Świdnicę i Krzyżową (33,4 km) lub Dzierżoniów (18,5 km). 
 Odcinek Euro-Velo R9 „a”: Wiry – Wirki – Głogów – Miłochów – Jagodnik – Świdnica – Makowice – Krzyżowa – Wieruszów 

– Lutomia Mała – Lutomia Dolna – Piskorzów – Pieszyce,  
 Odcinek Euro-Velo R9 „b” /odcinek tranzytowy głównej trasy R-9/: Wiry – Jędrzejowie – Kiecczyn – Tuszyn – Włóki – 

Nowizna - Pieszyce Dalej trasa biegnie przez następujące miasta: Pieszyce – Zbiornik Sudety – Bielawa – Ostroszowice – 
Grodziszcze – Rudnica – Jemna – Srebrna Góra – Brzeźnica – Potworów – Przyłęk – Suszka – Kamieniec Ząbkowicki i dalej 
do Śremu w województwie opolskim. 

 Przebieg szlaku Euro-Velo przez ulice Miasta Świdnica: z północy na południe (7 358,5 m): Kopernika – Wodna –Mieszka I – 
Rzeźnicza – Wrocławska – Saperów – Kościelna – 1 Maja – Pl. Św. Małgorzaty – Marii Konopnickiej – Franciszkańska – 
Grodzka – Rynek – Łukowa – Pl. Grunwaldzki –Lelewela – Nauczycielska – Traugutta – Park Kasprowicza –  
Sprzymierzeńców – Pionierów Ziemi Świdnickiej – Śląska – Zielona – Przyjaźni – Kraszowicka – Bystrzycka lub z południa na 
północ (7 407,9 m): Bystrzycka –Kraszowicka –Przyjaźni – Zielona – Śląska – Pionierów Ziemi Świdnickiej – 
Sprzymierzeńców – Park Kasprowicza – Traugutta – Wałbrzyska – Pl. Grunwaldzki –Łukowa – Rynek – Pułaskiego – 
Bohaterów Getta – 1 Maja – Kościelna – Saperów – Wrocławska – Rzeźnicza – Mieszka I – Wodna – Kopernika.  
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 Trasa rowerowa K-1 „Bolka”  szlak żółty  relacji: Świdnica  Świebodzice  Dobromierz  Bolków  

Jawor, o łącznej długości ok. 75 km, trasa trudna, prawie w całości biegnąca po terenach wyżynnych 

i górskich,  

 Trasa rowerowa K-2 „Granitowa” (Szlak Piastowski)  szlak czerwony  relacji: Świdnica  Jaworzyna 

Śląska  Strzegom  Jawor, o łącznej długości około 50 km, trasa łatwa i bogata w walory widokowe 

i kulturowe, przebiegająca przez tereny nizinne głównie drogami asfaltowymi.  

Przez miasto przebiegają również międzymiastowe szlaki rowerowe:  

 Krzyżowa droga – relacji: Świdnica – Modliszów – Bystrzyca Górna – Lutomia Dolna – Krzyżowa – 

Krzczonów – Boleścin – Świdnica, o łącznej długości 45 km, prowadząca głównie szosami, o dużych 

walorach krajobrazowych (Dolina Górnej Bystrzycy w Sudetach) i kulturowych (duża liczba 

zabytkowych pałaców i kościołów),  

 Rezydencje Ziemi Świdnickiej – relacji: Świdnica – Gogołów – Sady – Strzelce – Krasków – Wierzbna – 

Świdnica, o łącznej długości 47,5 km, prowadząca głównie po drogach asfaltowych, obejmująca dużą 

liczbę pałaców i kościołów, 

 Ścieżkami Lasu Świdnickiego – relacji: Świdnica – Bystrzyca Dolna – Złoty Las, o łącznej długości 13 km, 

ścieżka bardzo trudna, przeznaczona dla zawodowych kolarzy górskich/rowerów górskich, 

 Zakątek księżnej Daisy – relacji: Świdnica – Jeziorko Daisy – Pogorzała – Świdnica, o łącznej długości 

25,5 km, krótka, trudna trasa rowerowa, przez połowę długości biegnąca po leśnych górskich dróżkach, 

przeznaczona więc głównie dla rowerów górskich. 

Na terenie miasta wytyczone zostały również 3 miejskie szlaki rowerowe74: 

 szlak zielony – ścieżka rowerowa od ul. Czarna Droga do ul. Śląskiej (6,2 km) – biegnąca przez tereny 

zielone miasta i łącząca parki: Młodzieżowy, Pionierów i Centralny oraz okolice fortu Fleszy, 

Nowomłyńskiej obok obiektów OSiR-u, 

 szlak niebieski – ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Śląskiej od ul. Pionierów do ul. Słowiańskiej (0,5 km),  

 szlak czerwony – ścieżka rowerowa Strzelnica – Czarna Droga (2,6 km) – kontynuacja szlaku zielonego, 

łącząca Park Sikorskiego z Parkiem Strzelnica. 

System komunikacji rowerowej na terenie Świdnicy tworzy kilka dróg rowerowych, wraz z ciągami 

spacerowymi o charakterze rekreacyjnym, ułatwiających poruszanie się cyklistom po obszarze miasta 

i zalicza się do nich między innymi trasy: 

– od Zalewu Witoszówka, przez ul. Pionierów, Śląską, Miłego Dnia wzdłuż rzeki Bystrzycy,  

– wzdłuż ul. Towarowej, Przemysłowej i Metalowców,  

– od Os. Zawiszów – ul. B. Stęczyńskiego, K. Wielkiego i Gen. W. Andersa oraz wzdłuż ul. T. Ząbka,  

– wzdłuż ul. Kliczkowskiej.  

Świdnica posiada opracowane standardy projektowe i wykonawcze dla systemu rowerowego miasta 

określone w Koncepcji budowy i przebudowy ścieżek rowerowych w Świdnicy opracowanej w 2008 roku. 

Standardy te służą zapewnieniu wysokiej jakości infrastruktury rowerowej, a przez to poprawie 

bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz określają warunki techniczne, jakim powinna odpowiadać 

infrastruktura rowerowa miasta.  

Należy jednak zauważyć, że na terenie miasta występuje deficyt szlaków turystycznych przebiegających 

przez miasto i wyprowadzonych z miasta w najbliższe okolice. Brak jest spójnej sieci szlaków rowerowych, 

w najbliższej okolicy miasta, przede wszystkim na terenach gminy wiejskiej Świdnica, widoczny jest 

głównie w kierunku Pogórza Wałbrzyskiego i Gór Sowich, Masywu Ślęży oraz wzdłuż Doliny Bystrzycy 

                                                           
74 Projekt ścieżek i tras rowerowych w Świdnicy, Biuro Projektów Rewaloryzacji i Konserwacji Zespołów Miejskich Zabytków 

Architektury i Techniki, Świdnica, 1998 r. 
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i Piławy.75 W 2015 roku przez miasto prowadziło jedynie 16 km ścieżek rowerowych (80% ścieżek 

przebiegających przez teren powiatu świdnickiego). W zarządzie miasta znajdowało się 84% z nich, czyli 

13,98 km, a zarządcą pozostałych jest Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Tak znikoma 

długość ścieżek rowerowych wynika z faktu, że Świdnica jest starym miastem i istniejące ulice trudno 

przystosować do ruchu rowerowego. Jedynie przy budowie nowych odcinków dróg lub przy kapitalnym 

remoncie istnieje możliwość budowy pełnowartościowych ścieżek rowerowych. Od 2011 roku długość tras 

rowerowych biegnących przez miasto wzrosła jednak o 15,1% (2,1 km), co pozwoliło Świdnicy osiągnąć 

długość 2,7 km ścieżek rowerowych na 10 tysięcy ludności, czyli wartość zbliżoną do średniej krajowej 

i województwa dolnośląskiego (2,8 km).   

TABELA 19. Długość ścieżek i tras rowerowych na terenie miasta Świdnica [2012-2015]. 

długość ścieżek i tras rowerowych [km]: 2011 2012 2013 2014 2015 
Zmiana  

2014-2015 

ogółem  13,90 14,40 13,00 14,60 16,00 9,6%↑ 

w zarządzie Gminy Miasta Świdnica*   13,23 13,23 13,25 13,98 5,5%↑ 

w zarządzie Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Dolnośląskiego  

  1,00 2,60 2,60 - 

ścieżki rowerowe na 10 tys. km2  6 387,9 6 617,6 5 974,3 6 709,6 7 352,9 9,6%↑ 

ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności 2,3 2,4 2,2 2,5 2,7 8,0%↑ 

Źródło: opracowanie na postawie danych z Urzędu Miejskiego w Świdnicy* i GUS. 

2.2.6. SZLAKI PIESZE 

Deficyt szlaków turystycznych przebiegających przez miasto i wyprowadzonych z miasta w najbliższe 

okolice widoczny jest również w przypadku ścieżek pieszych, w szczególności w kierunku Wzgórz 

Imbramowickich i wzdłuż Doliny Bystrzycy (od Świdnicy do Mietkowa). Przez Świdnicę prowadzą dwa 

ponadlokalne szlaki piesze, które komunikują miasto z obszarem Pogórza Wałbrzyskiego, Gór Sowich 

i Masywem Ślęży:  

 Szlak Ułanów Legii Nadwiślańskiej  pieszy szlak górski żółto-niebiesko-żółty, o łącznej długości około 

53 km, przebiegający praktycznie w całości po terenach powiatu świdnickiego do Świdnicy w kierunku 

Strzegomia,  

 Szlak Żółty – łączący Sudety Środkowe (Góry Wałbrzyskie) z Masywem Ślęży, o łącznej długości około 

75 km, bogaty w walory krajobrazowe, przebiegający od Bystrzycy przez Świdnicę przez Boleścin 

w kierunku Masywu Ślęży.  

Dodatkowo w niedalekiej odległości od miasta, w pasie Pogórza Wałbrzyskiego, przebiegają szlaki 

krzyżujące się z wymienionymi we wcześniejszym podrozdziale: Szlak Zamków Piastowskich (szlak zielony), 

Szlak Czerwony przebiegający wzdłuż Sudeckiego Uskoku Brzeżnego oraz Południowo-Zachodni Szlak 

Cysterski − turystyczny szlak o charakterze samochodowym. 

System komunikacji pieszej miasta składa się z ciągów pieszo-rowerowych, łączących ze sobą miejskie 

centra wielofunkcyjne i sportowo-rekreacyjne oraz tereny mieszkaniowe, ciągów pieszych na terenie 

Starego Miasta oraz ciągu pieszo-jezdnego łączącego osiedle Zarzecze ze Starym Miastem. Zgodnie ze 

stanem z 2015 roku, na całej sieci dróg będących w administracji Prezydenta Miasta Świdnicy znajduje 

się 335 494 m2 chodników, ciągów pieszo-rowerowych i dróg rowerowych, omówionych w poprzednim 

rozdziale. Długość chodników na obszarze miasta wynosi ogółem 1 682 km, a ich długość w ciągu 

ostatniego roku zwiększyła się o 3,6%. Obrębem geodezyjnym najlepiej wyposażonym w infrastrukturę 

w postaci chodników jest Centrum (36,6 tys. m2 na 1 km2) oraz Zachód (22,8 m2 na 1 km2) 76.  

                                                           
75 Strategia Rozwoju Turystyki dla Miasta Świdnicy na lata 2016-2026, Świdnica 2016. 
76 Iloraz powierzchni chodników i powierzchni sektora. 
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TABELA 20. Długość chodników na terenie miasta Świdnica [2012-2015]. 

 
2012 2013 2014 2015 

Zmiana 
2014-2015 

Zmiana 
2012-2015 

długość chodników [km] 1 619,67 1 619,67 1 623,67 1 682,00 3,6%↑ 3,8%↑ 

Źródło: opracowanie na podstawie danych z Urzędu Miejskiego w Świdnicy. 

Zgodnie z przeprowadzonymi w 2012 roku analizami stanu nawierzchni chodników i ścieżek rowerowych 

w pasach drogowych dróg gminnych77 na terenie miasta Świdnica około 56% chodników jest w stanie 

bardzo dobrym, 10% dobrym, 22% zadowalającym, a 9% w stanie złym i 3% w bardzo złym. Pod względem 

nawierzchni chodników w mieście dominowała kostka betonowa – 51% (176,4 tys. m2), a blisko ¼ 

powierzchni chodników pokrywał asfalt – 24% (83,2 tys. m2), następnie kostka kamienna – 12% (43 tys. 

m2), beton lub płyty betonowe 13% (46,8 tys. m2).   

WYKRES 8. Stan techniczny chodników w Świdnicy 
[2012]. 

 

WYKRES 9. Struktura nawierzchni chodników 
w Świdnicy [2012]. 

 

Źródło: opracowanie na podstawie: Stan nawierzchni ciągów pieszych w mieście Świdnicy – ocena, potrzeby, zamierzenia, Urząd Miejski 

w Świdnicy, Departament Komunikacji, Świdnica,  grudzień 2012. 

W celu zapewnienia dostępu do dobrej infrastruktury w jak najkrótszym czasie przewiduje się przede 

wszystkim budowę chodników tam gdzie ich nie ma. Przy drogach, gdzie ciągi piesze są w złym stanie 

chodniki zostaną przebudowane po jednej stronie ulicy, dzięki czemu mieszkańcy przynajmniej jedną 

stroną ulicy będą mogli bezpiecznie się poruszać. 

2.2.7. 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 

historycznej części w obrębie Rynku i Kościoła Pokoju. Świdnica nie posiada sieci parkingów 

strategicznych, parkowanie odbywa się głównie poprzez parkingi przyuliczne, znacznie komplikujące 

przepustowość ulic. W 2015 roku na terenie miasta była możliwość parkowania przy 8 869 publicznych 

miejscach parkingowych, których ilość od 2010 roku zwiększyła się o 1,4%. 

TABELA 21. Publiczne miejsca parkingowe na terenie miasta Świdnica [2012-2015]. 

 
2012 2013 2014 2015 

Zmiana 
2014-2015 

Zmiana 
2012-2015 

liczba publicznych miejsc 
parkingowych ogółem [szt.]  

8 746 8 748 8 750 8 869    1,36%↑ 1,41%↑ 

Źródło: opracowanie na podstawie danych z Urzędu Miejskiego w Świdnicy. 

                                                           
77 Stan nawierzchni ciągów pieszych w mieście Świdnicy – ocena, potrzeby, zamierzenia, Urząd Miejski w Świdnicy, Departament 

Komunikacji, Świdnica,  grudzień 2012. 

56%

10%

22%

9%
3%

bardzo dobry

dobry

zadowalajacy

zły

bardzo zły

51%

24%

12%

7%
6%

Kostka betonowa

Asfalt

Kostka kamienna

Płyty betonowe

Beton



 RAPORT O STANIE MIASTA ŚWIDNICA 2015 

 

St
ro

n
a
4
2
 

W wyniku szeregu różnych funkcji, jakie pełni centrum miasta − duża ilość sklepów i firm usługowych wraz 

z nakładającymi się na nie obszarami mieszkaniowymi, istnieje tu bardzo duże zapotrzebowanie na 

parkowanie. Ze względu na wąskie ulice i zwartą zabudowę w śródmieściu brakuje tu jednak nowych 

terenów, które można byłoby przeznaczyć pod budowę nowych parkingów, a zapotrzebowanie na miejsca 

do parkowania już dawno przewyższyły obecną pojemność układu komunikacyjnego. Podobnie sytuacja 

wygląda na dużych osiedlach mieszkaniowych takich jak Osiedle Młodych, Zawiszów i Zarzecze. 

W celu ułatwienia mieszkańcom 

Świdnicy parkowania w centrum już 

w 1997 roku w ramach polityki 

komunikacyjnej miasta uruchomiono 

Strefę Płatnego Parkowania (SPP)78. Jej 

funkcjonowanie ma na celu 

uspokojenie ruchu w obszarze 

zabudowy staromiejskiej oraz jest 

elementem regulacji ruchu 

samochodowego wymuszającym 

rotację pojazdów w obszarach 

o znacznym deficycie miejsc 

parkingowych. Obszar SPP podzielony 

jest na dwie podstrefy (I niebieską oraz 

II żółtą), zróżnicowane pod względem 

opłat za czas postoju. W 2015 roku SPP 

na obszarze Świdnicy obejmowała 

1 663 miejsca parkingowe i 45 kopert, 

a ich liczba od 2010 roku została 

zwiększona odpowiednio o 35,2% 

i 55,2%.  

SCHEMAT 11. Obszar Strefy Płatnego Parkowania na 
terenie Miasta Świdnica [2015]. 
 

 Źródło: http://um.swidnica.pl 

TABELA 22. Miejsca parkingowe w SPP na terenie miasta Świdnica [2010-2015]. 

Liczba miejsc 
parkingowych [szt.] 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Zmiana 

2014-2015 
Zmiana 

2010-2015 

ogółem 1 230 1 230 1 743 1 743 1 663 1 663 - 35,2%↑ 

koperty 29 29 53 53 45 45 - 55,2%↑ 

Źródło: opracowanie na podstawie danych z Urzędu Miejskiego w Świdnicy. 

Od 2001 roku opłaty za parkowanie na terenie miasta pobierane są przez system parkomatów, 

z nowatorskim i komfortowym dla mieszkańców systemem dokonywania opłat za parkowanie oraz za 

przejazdy komunikacją miejską (MOBILET). Opłatę za postój można wnieść na kilka sposobów, 

w parkomatach rozstawionych w obszarze strefy lub za pomocą telefonu komórkowego z wykorzystaniem 

systemu Pango lub moBilet oraz abonamentów wykupionych w Biurze SPP. 

Na terenie miasta, poza budową nowych parkingów, wykorzystywane są ponadto takie metody 

zwiększenia miejsc do parkowania jak zmiana inżynierii ruchu, między innymi: zmiany kąta parkowania, 

zamiana drogi dwukierunkowej na jednokierunkową wraz z zezwoleniem na parkowanie na jednej ze 

stron lub usuniecie z pasa drogowego kubłów na śmieci czy pojemników na odpady do segregacji, które 

zajmują miejsca do parkowania. 

                                                           
78 Zarządzenie Prezydenta Miasta nr 6/97 z dnia 12 maja 1997 r. 
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SIEĆ WODOCIĄGOWA: 

  121,9 km rozdzielczej sieci wodociągowej 

  3 230 przyłącza do budynków 

57 600 osób korzystających z sieci 

  98,7% udział ludności korzystającej z sieci 

wodociągowej w ogóle 

mieszkańców 

2 zakłady uzdatniania wody 

bardzo dobra jakość wody umożliwiająca 

picie wody prosto z kranu    

2.3. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA 

2.3.1. SIEĆ WODOCIĄGOWA  

Właścicielem sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Miasta Świdnica jest Świdnickie 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. (ŚPWiK), które odpowiada za dostawę wody i odbiór 

ścieków. Świdnica zaopatrywana jest w wodę z dwóch ujęć wód podziemnych: przy ul. Bokserskiej 

(zatwierdzone zasoby 700 m3/h) i w Pszennie (zatwierdzone zasoby 631 m3/h).  

Długość czynnej wodociągowej sieci rozdzielczej na 

terenie Świdnicy wynosi 121,9 km, co w przeliczeniu na 

100 km2 daje wysoki wskaźnik wynoszący 560,2 km, 

który klasyfikuje ją na 3. miejscu wśród 91 miast na 

Dolnym Śląsku. Wyższą gęstość wodociągowej sieci 

rozdzielczej w regionie posiadają jedynie miasta 

Trzebnica (775,1 km/100 km2) i Stronie Śląskie 

(605 km/100 km2). Z sieci rozdzielczej w 2015 roku 

prowadziły przyłącza do 3 230 budynków mieszkalnych 

i zbiorowego zamieszkania zapewniające dostęp 

do wody 98,7% mieszkańców (57 600 osób).  

TABELA 23. Sieć wodociągowa na terenie miasta Świdnica [2010-2015].

2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Zmiana 

2014-2015 
Zmiana 

2010-2015 

długość czynnej sieci rozdzielczej 

[km] 
117,4 118,0 118,8 119,0 119,0 121,9 2,4%↑ 3,8%↑ 

przyłącza prowadzące do 

budynków mieszkalnych 

i zbiorowego zamieszkania [szt.] 

3 084 3 125 3 160 3 188 3 264 3 230 -1,0%↓ 4,7%↑ 

ludność korzystająca z sieci 

wodociągowej [osoba] 
59 706 59 385 58 923 58 383 58 027 57 600 -0,7%↓ -3,5%↓ 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

Należy jednak zauważyć, że pomimo znaczącej (6. miejsce wśród miast w regionie) i zwiększającej się 

z roku na rok długości sieci wodociągowej na terenie miasta (wzrost o 3,8% od 2010 roku), a także 

wysokiej jej gęstości, w blisko połowie miast na Dolnym Śląsku odsetek ludności korzystającej z wodociągu 

w ogóle ludności był wyższy niż na terenie Świdnicy. Jednocześnie pomimo znaczącego wzrostu liczby 

przyłączy do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania (wzrost o 4,7% od 2010 roku), wraz ze 

spadkiem liczby mieszkańców zmniejsza się również liczba osób korzystających z sieci i obecnie jest ona 

najniższa od ostatnich 10 lat. 

Sieć wodociągowa w mieście w 50% wykonana jest z żeliwa, którego okres eksploatacji wynosi około 80-

100 lat. Taki okres użytkowania osiągają sieci głównie w centrum, w starej części miasta, część istniejącej 

infrastruktury wodociągowej ze względu na stan techniczny wymaga więc generalnego remontu. 

Pozostałe materiały stanowią PCV, PE i stal. W 2015 roku w mieście odnotowano 45 awarii sieci 

wodociągowej, które stanowiły 5,9% tego typu awarii na terenie powiatu świdnickiego.  

O jakość wody w Świdnicy dbają dwa zakłady uzdatniania wody (ZUW) w Pszennie i przy ul. Bokserskiej 

w Świdnicy, wokół których ustanowiona została strefa ochronna ujęcia wody pitnej. ZUW w Pszennie, 

wybudowany w 1996 roku, o wydajności 151 000 m³/dobę, czerpie wodę z trzeciorzędowego poziomu 

wodonośnego za pomocą 8 studni głębinowych pracujących na głębokościach 62-130 m. ZUW przy 

ul. Bokserskiej, eksploatowany od 1880 roku, po remoncie stanowi obiekt nowoczesny i praktycznie 
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Źródło: Świdnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji  

Sp. z o.o. http://www.spwik.com.pl 

ZUŻYCIE WODY: 

2 911 dam3 ogółem w ciągu roku 

na potrzeby gospodarki 

narodowej i ludności 

49,7 m3 ogółem na 1 mieszkańca 

33,2 m3  z sieci wodociągowej 

na 1 mieszkańca 

216 dam3 zużycie wody w przemyśle  

7,4% udział przemysłu 

w ogóle zużycia wody  

wzrost o 61,1% zużycia wody 

w przemyśle od 2010   

7,4 dam3 ilość wody dostarczana do 

wodociągu w ciągu doby 

bezobsługowy, produkujący wodę dobrej jakości 

o świetnych walorach smakowych. Wydajność tego 

zakładu wynosi 16 800 m³/dobę, a woda pobierana 

jest również z trzeciorzędowego źródła za pomocą 

10 studni głębinowych o długości od 55 do 130 m.  

Woda pozyskana ze studni głębinowych poddawana 

jest szeregom procesów między  innymi 

napowietrzania, filtracji oraz dezynfekcji na niskim 

poziomie nieodczuwalnym dla odbiorcy. Zgodnie 

z przeprowadzonymi w 2015 roku badaniami jakości wody z ujęć na terenie Świdnicy, woda uzdatniona 

na terenie zakładów ZUW Pszenno i Bokserska spełnia wymogi Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 

13 listopada 2015 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi79. Ponadto woda 

podziemna pobierana studniami na terenie ww. ujęć i dostarczana przez zakłady uzdatniania wody i sieć 

wodociągową ŚPWiK Sp. z o.o. posiada średni stopień twardości i charakteryzuje się bardzo wysoką 

jakością i może być spożywana przez mieszkańców Świdnicy bezpośrednio z kranu80. Świdnicka woda 

cechuje się bowiem niską zawartością soli mineralnych, co mogłoby ją klasyfikować do wód nisko 

mineralizowanych a nawet bardzo nisko mineralizowanych w porównaniu do wód mineralnych, oraz 

posiada i tak więcej soli mineralnych od popularnych w sprzedaży wód źródlanych81. 

Zużycie wody ogółem na potrzeby gospodarki narodowej 

i ludności w ciągu roku na terenie miasta Świdnica pozostaje 

na względnie stałym poziomie i od 2010 roku wzrosło jedynie 

o 1,4%. W 2015 roku wynosiło ono 2 911 dam3, co stanowiło 

43,4% wody zużywanej w ciągu roku na terenie powiatu 

świdnickiego i jedynie 0,7% wody zużywanej na obszarze 

województwa dolnośląskiego. Eksploatacja sieci 

wodociągowej pochłania 92,6% ogółu wody zużywanej 

w mieście, w tym 66,8% zużywają gospodarstwa domowe.  

Jak wspomniano powyżej obecnie z sieci wodociągowej 

korzysta o ponad 2,1 tys. świdniczan mniej niż w 2010 roku 

(spadek o 3,5%), co znajduje odbicie również w zmniejszeniu 

się o 3,7% ilości wody dostarczanej gospodarstwom 

domowym  1 944 dam3 wody w 2015 roku. W przeliczeniu na 

1 mieszkańca zużycie wody ogółem wynoszące 49,7 m3 od lat pozostaje jednak poniżej średniej dla 

województwa (135,8 m3) i kraju (261,6 m3) i nieznacznie powyżej średniej dla powiatu świdnickiego 

(42 m3).  

Średnie zużycie wody z sieci wodociągowej w gospodarstwach domowych na 1 mieszkańca wynosi 

natomiast 33,2 m3. W 2015 roku do miejskiego wodociągu dostarczano średnio 7,4 dam3 wody w ciągu 

doby, która w takiej samej ilości była sprzedawana, w tym 71,6%, czyli 5,3 dam3 sprzedane zostało 

gospodarstwom domowym. W latach 2011-2013 średnia ilość wody dostarczona do wodociągu wahała się 

miedzy 7,0 a 7,1 dam3 i obecnie rośnie. W mieście zmniejszyła się natomiast ilość wody sprzedanej 

z wodociągu gospodarstwom domowym z 6 dam3 w 2008 roku i z 5,5 dam3 w 2010 roku.  

                                                           
79 Dz. U. z 2015, poz. 1989. 
80 Program Ochrony Środowiska dla Gminy Miasta Świdnica na lata 2016-2019 z perspektywą do 2023 r., Świdnica 2016. 
81 Świdnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Świdnicy Spółka z o.o., http://www.spwik.com.pl. 
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SIEĆ KANALIZACYJNA: 

150,4 km sieci kanalizacyjnej 

wzrost o 23% długości sieci od 2014  

691,2 km/100 km2 gęstość sieci  

2. miejsce wśród miast na Dolnym 

Śląsku  i 49. wśród miast w kraju 

  1,2 długość sieci kanalizacyjnej 

w relacji do długości sieci 

wodociągowej na terenie miasta  

 3 281 przyłączy do budynków 

53 682 osoby korzystające z sieci 

 92% udział ludności korzystającej z sieci 

kanalizacyjnej w ogóle 

mieszkańców − 6,7% różnica 

pomiędzy odsetkiem ludności 

korzystającej z wodociągu 

i z kanalizacji  

Na terenie miasta od lat rośnie jednak zużycie wody w przemyśle i w 2015 roku osiągnęło ono najwyższą 

wartość w ciągu ostatnich 10 lat i wynosiło 216 dam3. Stanowiło to 7,4% wody zużywanej na terenie 

miasta  dla porównania w 2005 roku było to 4,3% (117 dam3), a w 2010 roku 4,7% (134 dam3), co daje 

wzrost o 61,1%.  

TABELA 24. Zużycie wody na terenie miasta Świdnica [2010-2015]. 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Zmiana 

2014-2015 
Zmiana 

2010-2015 

zużycie wody ogółem w ciągu roku 
[dam3] 

2 870,2 2 765,0 2 744,1 2 746,0 2 866,5 2 911,0 1,6%↑ 1,4%↑ 

zużycie wody ogółem na 
1 mieszkańca [m3] 

47,3 45,8 45,7 46,2 48,6 49,7 2,4%↑ 5,2%↑ 

zużycie wody przez przemysł [dam3] 134 156 157 184 193 216 11,9%↑ 61,2%↑ 

udział przemysłu w zużyciu wody 
ogółem [%] 

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

 pkt %↑ 

2,7  

pkt %↑ 

eksploatacja sieci wodociągowej 
[dam3] 

2 736,2 2 609,0 2 587,1 2 562,0 2 673,5 2 695,0 0,8%↑ -1,5%↓ 

eksploatacja sieci wodociągowej  
gospodarstwa domowe 

2 018,1 1 933,5 1 955,9 1 914,9 1 925,8 1 944,0 0,9%↑ -3,7%↓ 

zużycie wody w gospodarstwach 
domowych z sieci wodociągowej 
na 1 mieszkańca [m3] 

33,3 32,0 32,6 32,2 32,6 33,2 1,8%↑ -0,3%↓ 

woda dostarczana do wodociągu 
w ciągu doby [dam3] 

7,5 7,1 7,1 7 7,3 7,4 1,4%↑ -1,3%↓ 

woda sprzedana z wodociągu 
gospodarstwom domowym w ciągu 
doby [dam3] 

5,5 5,3 5,3 5,2 5,3 5,3 - -3,6%↓ 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

2.3.2.  SIEĆ KANALIZACYJNA 

Jak wspomniano powyżej właścicielem sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Miasta Świdnica 

jest Świdnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. (ŚPWiK). W celu uporządkowania 

gospodarki wodno-ściekowej miasto Świdnica zawarło porozumienie z gminą Marcinowice w sprawie 

wspólnego działania na rzecz rozwoju gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Świdnica.  

Sieć kanalizacyjna na obszarze miasta jest stale rozwijana 

i w 2015 roku jej długość wynosiła 150,4 km. Szczególnie 

widoczny wzrost jej długości przypada na ostatnie dwa 

lata: 2014 i 2015 rok – w tym czasie wybudowano aż 28,2 

km sieci kanalizacyjnej, czyli 18,8% ogólnej jej długości. 

Gęstość sieci kanalizacyjnej na 100 km2 w Świdnicy, 

podobnie jak w przypadku sieci wodociągowej, kształtuje 

się na bardzo wysokim poziomie 691,2 km, który 

klasyfikuje miasto na 2. miejscu wśród 91 miast na 

Dolnym Śląsku, po Stroniu Śląskim (1 184,9 km/100 km2) 

i na 49. miejscu z 915 miast w kraju. Zaznaczyć należy 

również, że dzięki inwestycjom prowadzonym w mieście 

długość sieci kanalizacyjnej w relacji do długości sieci 

wodociągowej od 2014 roku wynosi 1,2 i jest to bardzo 

dobry wynik, znacznie przekraczający średnią dla powiatu 

i województwa dolnośląskiego (0,7) i kraju (0,5). Z roku na 

rok zmniejsza się również różnica pomiędzy odsetkiem 
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Źródło: Świdnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji  

Sp. z o.o., http://www.spwik.com.pl 

ludności korzystającej z wodociągu i z kanalizacji i obecnie wynosi ona 6,7%. Stan kanalizacji 

ogólnospławnej oceniany jest jako dobry, natomiast kanalizacja sanitarna wymaga modernizacji. 

TABELA 25. Sieć kanalizacyjna na terenie miasta Świdnica [2010-2015]. 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Zmiana 

2014-2015 
Zmiana 

2010-2015 

długość czynnej sieci 
kanalizacyjnej [km] 

121,6 121,6 122,2 122,2 148,7 150,4 1,1%↑ 23,7%↑ 

długość sieci 
kanalizacyjnej w relacji 
do długości sieci 
wodociągowej 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,2 1,2 0,0 20,0%↑ 

przyłącza prowadzące do 
budynków mieszkalnych 
i zbiorowego zamieszkania 
[szt.] 

3 152 3 184 3 217 3 245 3 264 3 281 0,5%↑ 4,1%↑ 

ludność korzystająca z sieci 
kanalizacyjnej [osoba] 

55 480 55 243 54 844 54 373 54 050 53 682 -0,7%↓ -3,2%↓ 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

Według danych GUS w 2015 roku z sieci kanalizacyjnej korzystało 92% mieszkańców Świdnicy (wg danych 

ŚPWiK na 2014 rok aż 98%), to również wysoki udział w porównaniu do średniej w miastach na terenie 

powiatu świdnickiego (73,4%), województwa dolnośląskiego (75,7%) i kraju (69,7%). Do budynków 

mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania prowadzi 3 281 przyłączy, dzięki którym z kanalizacji korzysta 

53 682 osób. Pomimo, że liczba przyłączy do budynków od 2010 roku wzrosła o 4,1% to liczba 

mieszkańców korzystających z kanalizacji, podobnie jak w przypadku sieci wodociągowej, zmniejszyła się 

o 3,2% (1 789 osób), a liczba odprowadzanych ścieków spadła o 2%, czyli 54 dam3. 

WYKRES 10. Sieć kanalizacyjna na terenie miasta Świdnica [2005-2015]. 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 
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odprowadzane są do mechaniczno-biologicznej 
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ŚCIEKI PRZEMYSŁOWE I KOMUNALNE: 

       1 oczyszczalnia ścieków 

2 685 dam3 ścieków przemysłowych 

i komunalnych wymagających 

oczyszczania w ciągu roku 

45,9 m3 ścieków przemysłowych 

i komunalnych na 1 mieszkańca  

122 dam3 ścieków przemysłowych 

i komunalnych na 1 km2 – 

4. miejsce wśród miast na 

Dolnym Śląsku  

ścieki, odprowadzane następnie do rzeki Bystrzyca, spełniają wymagania pozwolenia wodnoprawnego 

i nie przekraczają parametrów określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 

2014 roku w sprawie warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz 

w sprawie substancji szkodliwych dla środowiska wodnego82. Skuteczność oczyszczania ścieków 

z poszczególnych zanieczyszczeń wynosi odpowiednio: 97,6% dla BZT5, 95,7% dla ChZT, 96,7% dla 

zawiesiny, 80,9% dla azotu ogólnego i 88,2% dla fosforu ogólnego83. 

W 2015 roku z obszaru miasta do wód lub do ziemi 

odprowadzono 2 685 dam3 ścieków przemysłowych 

i komunalnych wymagających oczyszczania, które stanowiły 

42,6% ścieków z terenu powiatu świdnickiego. W przeliczeniu 

na 1 mieszkańca z ilością 45,9 m3 ścieków przemysłowych 

i komunalnych Świdnica przekraczała średnią dla powiatu 

świdnickiego (39,4 m3), jednak znajdowała się znacznie 

poniżej średniej dla województwa dolnośląskiego (54,8 m3) 

i średniej dla Polski (55,2 m3). W przeliczeniu na 1 km2 

powierzchni miasto z ilością 122 dam3 ścieków przewyższało 

jednak ponad 1 500 razy średnią dla województwa wynoszącą 

8 dam3 oraz średnią dla Polski (6,8 dam3). Ilość ta 

kwalifikowała Świdnicę na 4. miejscu wśród miast na Dolnym Śląsku, z ilością ścieków przemysłowych 

i komunalnych na 1 km2 porównywalną do Wrocławia (120 dam3). Pod tym względem wyższy wskaźnik niż 

Świdnica w regionie osiągnęły jedynie miasta Brzeg Dolny (305,3 dam3), Bogatynia (287,4 dam3) i Głogów 

(207,8 dam3), czyli miasta o wyraźnie rozwiniętej funkcji przemysłowej. 

TABELA 26. Ścieki odprowadzone z terenu miasta Świdnica [2010-2015]. 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Zmiana 

2014-2015 
Zmiana 

2010-2015 

ścieki odprowadzone [dam3] 2 739 2 589 2 600 2 584,0 2 665,0 2 685,0 0,8%↑ -2,0%↓ 

ścieki przemysłowe ogółem 
odprowadzone w ciągu roku 
[dam3] 

81 74 76 103 118 127 7,6%↑ 56,8%↑ 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

2.3.3.  SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ 

Długość kanalizacji deszczowej na terenie miasta  wynosi 70,5 km. Stan techniczny kanalizacji deszczowej 

na terenie miasta Świdnica można uznać jako dobry. Stan techniczny istotnych elementów odprowadzania 

wód deszczowych, tj. rowów i cieków wodnych jest zadowalający. Do pozostałych elementów tego 

systemu zaliczyć należy kolektory zbiorcze o średnicy od Ø 200 do Ø 1000, przyłącza od wpustów 

deszczowych, przyłącza z nieruchomości, studnie wpustów deszczowych oraz studnie rewizyjne na sieci. 

Dzięki systematycznemu oczyszczaniu urządzeń sieć jest drożna. W znacznej części kolektorów zwężaniu 

ulegają jednak przekroje sieci, co spowodowane jest zarastającymi korzeniami drzew, które 

w poszukiwaniu wody przerastają na połączeniach rur betonowych i kamionkowych do wnętrza 

kolektorów. Znaczną niedogodnością na terenie miasta jest jednak brak odrębnej sieci deszczowej 

i odwodnienia zapleczy budynków w rejonie Śródmieścia i Starego Miasta, co przyczynia się do 

dekapitalizacji zabudowy.  

                                                           
82 tj. Dz. U. 2014 poz. 1800. 
83 Program ochrony środowiska dla Gminy Miasta Świdnica na lata 2016-2019 z perspektywą do 2023 roku, Świdnica 2016. 
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2.3.4.  SIEĆ ENERGETYCZNA 

Świdnica zasilana jest w energię elektryczną z Krajowego Systemu Przesyłowego liniami najwyższych 

napięć (NN): 3 liniami 220 kV  Mikułowa (linia dwutorowa), Boguszów, Ząbkowice oraz 1 linią 400 kV  

Wrocław, przez stację elektroenergetyczną 400/220/110 kV Świebodzice. Polskie Sieci 

Elektroenergetyczne S.A. jako operator systemu przesyłowego najwyższych napięć (sieci przesyłowe 

o napięciu 220 kV i wyższym) nie posiadają na obszarze Świdnicy infrastruktury przesyłowej, a dystrybucją 

energii elektrycznej w mieście zajmuje się TAURON Dystrybucja S.A. (sieci przesyłowe o napięciu 10 kV 

i niższym).  

Energia do miasta dostarczana jest napowietrznymi liniami o napięciu 110 kV poprzez cztery główne 

podstacje zasilające (GPZ)84, które w układzie pierścieniowym zapewniają podstawowe i rezerwowe 

zasilanie. Obciążenie GPZ waha się granicach 50-70% w zależności od lokalizacji – obecnie najmniej 

obciążona jest uruchomiona w 2008 roku stacja na osiedlu Zawiszów, która przyczynia się do wzmocnienia 

zasilania rozwijających się terenów specjalnej strefy ekonomicznej w północnej części miasta. Zarówno 

stan infrastruktury elektroenergetycznej wysokich napięć jak i stacji energetycznych oceniany jest przez 

operatora jako dobry, a przeprowadzane w miarę potrzeb modernizacje zapewniają bezpieczeństwo 

dostaw energii elektrycznej do odbiorców.  

Do rozprowadzania energii po terenie 

miasta wykorzystywane są sieci średniego 

napięcia (20 kV), które wyprowadzone ze 

stacji GPZ  zasilają około 300 stacji 

transformatorowych SN/nN, w tym stacje 

obce. Sieć rozdzielcza niskiego napięcia 

wyprowadzona ze stacji 

transformatorowych na terenie miasta 

w przeważającej części wykonana jest jako 

kablowa, z wyjątkiem dzielnic peryferyjnych 

(Kraszowice, Kolonia), gdzie większość 

stanowią linie napowietrzne, jednak i tu 

eksploatator sieci planuje docelowo 

budowę linii kablowych. Dodatkowo na 

terenie miasta Przedsiębiorstwo PKP 

Energetyka S.A. posiada trzy przyłącza nN 

z sieci dystrybucyjnej należącej do spółki 

TAURON Dystrybucja S.A., które zasilają 

obiekty PKP oraz abonentów 

indywidualnych zlokalizowanych na terenie 

PKP. Stan techniczny sieci średniego 

i niskiego napięcia, zasilających odbiorców 

w energię elektryczną, został również 

oceniony przez właściciela czyli TAURON 

Dystrybucja S.A. jako dobry. 

 

SCHEMAT 12. System elektroenergetyczny miasta Świdnica 

[2016]. 

  
Źródło: Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię 

elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Świdnicy w perspektywie do 
2030 r. (aktualizacja 2016), Świdnica 2016. 

 

                                                           
84 GPZ „R- Słotwina” – transformator na napięcie: 110/20kV o mocy 25MVA, obciążenie stacji 50%; GPZ „R- Jagodnik” – 

2 transformatory na napięcie 110/20kV o mocy 25MVA oraz 110/20/10kV o mocy 40 MVA, obciążenie stacji 70%; GPZ „R- 
Świdnica” – zlokalizowany w centralnej części miasta, 2 transformatory 110/20kV o mocy 16MVA każdy, obciążenie stacji 60%; 
GPZ „R-Zawiszów” – 2 transformatory 110/20 KV o mocach 25 MVA każdy, obciążenie stacji 45%. 
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POZIOM ZUŻYCIA ENERGII: 

25 888 odbiorców energii 

elektrycznej 

11 323,8 kWh zużycie energii 

elektrycznej na 

1 gospodarstwo domowe 

1 617 kWh przeciętne zużycie 

energii elektrycznej na 

1 mieszkańca 

System elektroenergetyczny Świdnicy zapewnia więc bezpieczeństwo zasilania odbiorców energii 

elektrycznej. Istnieją duże rezerwy mocy w GPZ-tach, a co za tym idzie możliwość podłączenia nowych 

odbiorców. Linie średniego napięcia, odpowiednio rozbudowane i restaurowane, zapewniają ciągłą 

dostawę energii elektrycznej o wymaganych parametrach. Układ pracy sieci elektroenergetycznej jest tak 

skonfigurowany, aby w przypadku uszkodzenia linii lub stacji elektroenergetycznych (np. na skutek złych 

warunków atmosferycznych, kradzieży lub awarii urządzeń elektroenergetycznych) istniała możliwość 

zasilenia odbiorców z innych obiektów pracujących w układzie. 

Poziom zużycia energii elektrycznej przez odbiorców w mieście Świdnica stale rośnie i w 2014 roku 

wynosił 210,7 GWh, co oznacza wzrost o 18% w porównaniu do 2010 roku. Łączna liczba odbiorców 

energii elektrycznej w mieście utrzymuje się na poziomie około 29 tysięcy i 99,8% z nich stanowią odbiorcy 

na niskim napięciu. W zużyciu energii elektrycznej w Świdnicy największy udział (63%) mają jednak 

odbiorcy na średnim napięciu (69 odbiorców), a zużycie energii elektrycznej 28 931 odbiorców z poziomu 

niskiego napięcia stanowi pozostałe 37%. Wzrastające zużycie energii elektrycznej na terenie miasta 

spowodowane jest więc głównie stałym wzrostem zużycia energii przez odbiorców na średnim napięciu – 

rozwój przemysłu i pojawianie się znaczących odbiorców. 

WYKRES 11. Zużycie energii elektrycznej w mieście Świdnica w podziale na poziom napięcia [2010-2014]. 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla 

Miasta Świdnicy w perspektywie do 2030 r. (aktualizacja 2016), Świdnica 2016. 

W latach 2005-2014 przeciętne zużycie energii elektrycznej na 

jednego świdniczanina wahało się od 671 kWh w 2005 roku 

osiągając maksymalną wartość 791,1 kWh w 2012 roku. W 2015 

roku, podobnie jak w całym kraju, w Świdnicy odnotowano wzrost 

zużycia energii elektrycznej na 1 mieszkańca – o 137,8% do 

poziomu 1 617 kWh. Wzrost ten wyniósł jednak średnio 41,4% w 

kraju, w województwie 77,7%, a w powiecie świdnickim około 

56%. Zużycie energii przypadające przeciętnie na 1 mieszkańca 

Świdnicy w 2015 roku było więc o 77,1% wyższe niż średnie 

zużycie przez mieszkańca miasta powiatu świdnickiego (1 062,4 kWh) i o 31,5% wyższe niż przeciętnego 

mieszkańca miasta na Dolnym Śląsku (1 229,9 kWh) o i ponad połowę wyższe niż mieszkańca miasta w 

kraju (1 060,3 kWh). Poziom zużycia energii na mieszkańca wśród miast na Dolnym Śląsku zakwalifikował 

jednak Świdnicę dopiero na 34. miejscu. Zużycie energii na jednego odbiorcę w mieście, czyli na jedno 

gospodarstwo domowe, również wzrosło od 2014 roku – prawie 7-krotnie, z poziomu 1 675,1 kWh do 

11 323,8 kWh. Jednak w tym przypadku różnice nie były aż tak znaczące, ponieważ było to zużycie tylko o 

5% wyższe niż średnie zużycie energii na odbiorcę w mieście w województwie dolnośląskim.  

2.3.5.  SIEĆ OŚWIETLENIA MIEJSC PUBLICZNYCH I DRÓG 

Do zadań własnych miasta w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną należy również planowanie 

i finansowanie oświetlenia miejsc publicznych i dróg znajdujących się na jego terenie. Właścicielem 

znajdującego się w mieście oświetlenia ulicznego jest Gmina Miasto Świdnica, natomiast eksploatacją 

i konserwacją urządzeń oświetlenia ulicznego zajmuje się spółka TAURON Dystrybucja S.A. Łączna ilość 
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punktów świetlnych w mieście wynosi 3 756 szt. o mocy zainstalowanej ok. 460 kW, co daje średnią moc 

na punkt oświetleniowy na poziomie 122 W. Roczne zużycie energii elektrycznej na oświetlenie uliczne 

wynosi ok. 1 809 MWh.  

Urząd Miasta Świdnica prowadzi na bieżąco prace modernizacyjne oświetlenia drogowego. W latach 

2012-2015 zrealizowane zostały w tym zakresie między innymi takie inwestycje jak wymiana: słupów 

oświetleniowych na aluminiowe lub ocynkowane, opraw na sodowe-wysokoprężne lub typu LED, zegarów 

sterujących na systemowe sterowniki funkcjonujące w ramach systemu integracyjnego oraz skablowanie 

linii napowietrznych. Efekt w postaci redukcji mocy starych źródeł światła niestety nie przekłada się na 

proporcjonalne zmniejszenie zużycia energii elektrycznej w mieście na cele oświetleniowe. 

Modernizacjom dróg towarzyszy bowiem uzupełnianie punktów oświetleniowych, a równocześnie 

budowane są nowe odcinki drogowe. W konsekwencji uzyskane oszczędności energii elektrycznej, 

kompensowane są przyrostami zużycia energii w nowych punktach oświetleniowych. 

2.3.6.  ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII 

W ostatnich latach rośnie zainteresowanie wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii (OZE), które 

oprócz korzyści ekologicznych związanych z ograniczeniem emisji gazów, niosą ze sobą korzyści 

gospodarcze, zapewniają one bowiem bezpieczeństwo energetyczne oraz dywersyfikują źródła produkcji 

energii. Obecnie wykorzystanie OZE na pokrycie potrzeb grzewczych na terenie miasta Świdnica ma 

niewielki udział i są one stosowane jedynie jako źródło uzupełniające dla pokrycia części zapotrzebowania 

na przygotowanie ciepłej wody użytkowej w niektórych obiektach przemysłowych, usługowych oraz 

w indywidualnej zabudowie mieszkaniowej. 

Energia biomasy. Na obszarze świdnickiej strefy przemysłowej od 2011 roku działalność prowadzi 

przedsiębiorstwo Bio-Wat Sp. z o.o. zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej z bioelektrowni 

rolniczej o mocy 1 MW85. Przykładem energetycznego wykorzystania biomasy na terenie miasta jest 

również instalacja zgazowania biomasy na terenie Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej. Biomasa 

w postaci drewna, odpadów drzewnych, pellety jako paliwo w kotłach lub kominkach używana jest 

również w zabudowie indywidualnej, przez Nadleśnictwo Świdnica, Handlową Spółdzielnia Pracy „Zoapis” 

oraz AGROTERM Polska Sp. z o.o. 

Energia słoneczna. Na terenie miasta zlokalizowane są trzy instalacje fotowoltaiczne o łącznej mocy 

217 kW współpracujące z sieciami elektroenergetycznymi (nN, SN) TAURON Dystrybucja S.A. Na budynku 

należącym do firmy KRAUSE Sp. z o.o. zamontowana jest instalacja (tzw. SolarWall) służąca do 

podgrzewania powietrza wykorzystywanego do ogrzewania i podgrzewania wody86. Ponadto kolektory 

słoneczne wykorzystywane są również w budownictwie mieszkaniowym jednorodzinnym 

i wielorodzinnym oraz w kotłowniach lokalnych w świdnickich TBS-ach i w firmie PEBEK Sp. z o.o. Hotel 

Fado. 

Energia geotermalna. Pompy ciepła wykorzystywane są na terenie Świdnicy jedynie w gospodarstwach 

domowych na potrzeby ogrzewania budynków. Energia wodna. W granicach miasta Świdnica na rzece 

Bystrzyca nie funkcjonują małe elektrownie wodne. Tego typu obiekt, o łącznej mocy zainstalowanej 

turbozespołów 1,25 MW, zlokalizowany został na rzece w oddalonym o 13 km w Lubachowie. Energia 

wiatru. Ze względu na uwarunkowania przyrodnicze, krajobrazowe i kulturowe oraz zwarty charakter 

zabudowy, a także brak odpowiednich terenów na obszarze miasta nie przewiduje się lokalizacji instalacji 

produkujących energię z wiatru w postaci elektrowni wiatrowych. 

                                                           
85 Moc zainstalowana: 0,9 MWe, moc zainstalowana cieplna: 1,1 MWt, roczna wydajność instalacji do wytwarzania biogazu: 4 mln 

m3/rok, roczna produkcja energii elektrycznej: ~9 GWh, roczna produkcja ciepła: ~18 GWh. 
86 Moc zainstalowana: 1 MWt, szacunkowa wielkość produkcji energii w instalacji: ok. 300 MWh rocznie. 
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Zaznaczyć należy, że od 2012 roku na terenie Świdnicy funkcjonuje obiekt badawczo-rozwojowy w postaci 

Centrum Technologii Energetycznych (CTE) pełniący funkcje demonstracyjne i promujące wykorzystanie 

OZE i technologie energooszczędne w Polsce, który powstał w ramach projektu prowadzonego przez 

Stowarzyszenie Wolna Przedsiębiorczość ze Świdnicy. Na powierzchni 1 200 m2 prowadzone są testy 

11 różnych technologii produkcji energii elektrycznej, ciepła, chłodu, rozwiązań wentylacyjno-

klimatyzacyjnych oraz technologii budownictwa niskoenergetycznego.  

2.3.7.  SIEĆ GAZOWA 

Świdnica zasilana jest w gaz ziemny z krajowego systemu przesyłowego przez gazociąg wysokiego 

ciśnienia (DN 300, 6,3 MPa) relacji Wrocław-Ołtaszyn – Kudowa/Jeleniów, należący do Operatora 

Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., a następnie dystrybułowana za pośrednictwem gazociągu 

podwyższonego średniego ciśnienia (DN 300/250, 1,6 MPa) relacji Lubiechów – Kłodzko, eksploatowanego 

przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. (PSG). Dostarczany do odbiorców w Świdnicy gaz to gaz 

ziemny wysokometanowy grupy E (stare oznaczenie GZ-50) o wartości opałowej nie mniejszej niż 

31 MJ/m3 oraz cieple spalania nie mniejszym niż 34 MJ/m3.  

SCHEMAT 13. System gazowniczy na terenie miasta Świdnica [2016]. 

    
Źródło: Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Świdnicy 

w perspektywie do 2030 r. (aktualizacja 2016), Świdnica 2016. 

Dwa odgałęzienia od ww. gazociągu podwyższonego ciśnienia zasilają miasto Świdnica za pośrednictwem 

dwóch gazowych stacji redukcyjno-pomiarowych (SRP) I°: w południowej części miasta przy ul. Marii 

Skłodowskiej-Curie87 oraz w jego zachodniej części przy ul. Bystrzyckiej88. Łączna przepustowość obu stacji 

wynosi 19 000 m3/h, a ich obciążenie w sezonie letnim wynosi ok. 15%, a w sezonie grzewczym 35%, 

w związku z czym posiadają znaczne rezerwy przepustowości. Wyżej wymienione stacje zaopatrują w gaz 

                                                           
87 Rok budowy: 1996, przepustowość 16 000 m3/h, zasilanie gazociągiem DN 300 o długości 1 km. 
88 Rok budowy: 2007, przepustowość 3 000 m3/h, zasilanie gazociągiem DN 200 o długości 2,2 km. 
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SIEĆ GAZOWA: 

122,1 km długości  

555,7 km/ 100 km2 gęstość sieci – 

3. miejsce wśród miast na 

Dolnym Śląsku 

3 722 przyłącza do budynków 

mieszkalnych 

i niemieszkalnych  

55 015 osób korzystających z sieci 

20 804 gospodarstwa domowe 

 1 229 gospodarstw  domowych 

ogrzewających mieszkania 

gazem 

 

również miejscowości na terenie gminy wiejskiej Świdnica: Słotwiny i Komorowa. Bezpośrednie zasilenie 

odbiorców gazu na terenie Świdnicy następuje poprzez bardzo dobrze rozwinięty system dystrybucyjny 

gazu na terenie miasta – sieci średniego ciśnienia dostarczają gaz do 12 stacji gazowych II°, których 

rozmieszczenie zapewnia bezpieczeństwo dostaw gazu odbiorców z terenu miasta. Łączna przepustowość 

ww. SRP II° wynosi 19 505 m3/h, a ich stan techniczny oceniany przez dystrybutora jest jako dobry i bardzo 

dobry. Poza wspomnianymi powyżej stacjami na terenie miasta zlokalizowanych jest również 

6 prywatnych SRP, które zapewniają zaopatrzenie w gaz dużych odbiorców. Podobnie jak w przypadku SRP 

I° stacje II° posiadają znaczne rezerwy przepustowości. System gazowniczy miasta jest więc przygotowany 

na pokrycie zwiększonego zapotrzebowania na gaz i gwarantuje mieszkańcom wysoką pewność zasilania.  

Obszar miasta Świdnica jest zgazyfikowany prawie w całości, a do obszarów najlepiej wyposażonych w gaz  

należą tereny w centralnej części miasta i jej bezpośrednim sąsiedztwie. Pomimo dużego stopnia 

gazyfikacji na terenie miasta znajdują się również obszary o ograniczonym dostępie do sieci gazowej – 

głównie tereny w północnej i południowej części miasta: Zawiszów, Osiedle Młodych i Kraszowice. 

Według stanu na 2015 rok łączna długość sieci gazowej na 

terenie miasta Świdnica, bez czynnych przyłączy, wynosiła 

122,1 km. Podobnie jak w przypadku sieci wodociągowej 

i kanalizacyjnej, również pod względem gęstości sieci gazowej 

Świdnica plasowała się w czołówce miast na Dolnym Śląsku 

zajmując 3. miejsce z długością 555,7 km/100 km2, po Stroniu 

Śląskim (618,9 km/100 km2) i Chojnowie (581,1 km/100 km2). 

99% długości sieci gazowej w mieście stanowiła czynna sieć 

rozdzielcza, a pozostały 1% sieć przesyłowa. Sieć niskiego 

ciśnienia obejmowała 74% sieci gazowej na terenie miasta 

(90,39 km), sieć średniego ciśnienia 24% (30,53 km), 

a pozostały 1% wspomniana powyżej przesyłowa sieć 

podwyższonego ciśnienia (1,17 km). Odpowiednio przyłącza do 

sieci niskiego ciśnienia stanowiły 92%, a do sieci średniego 

ciśnienia 8%. Do sieci przyłączonych było 3 722 budynków, 

z czego 88,9% stanowiły budynki mieszkalne (3 313).  

TABELA 27. Sieć gazowa na terenie miasta Świdnica [2010-2015]. 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Zmiana 

2014-2015 
Zmiana 

2010-2015 

długość czynnej sieci 
ogółem [m] 

118 718 122 386 119 757 119 763 121 103 122 100 0,8%↑ 2,8%↑ 

długość czynnej 
sieci przesyłowej [m] 

1 169 1 169 1 171 1 167 1 167 1 178 0,9%↑ 0,8%↑ 

długość czynnej 
sieci rozdzielczej [m] 

117 549 121 217 118 586 118 596 119 936 120 922 0,8%↑ 2,9%↑ 

czynne przyłącza do 
budynków ogółem 
(mieszkalnych 
i niemieszkalnych) 

3 526 3 659 3 645 3 672 3 702 3 726 0,6%↑ 5,7%↑ 

ludność korzystająca 
z  sieci gazowej 

57 546 57 064 56 380 56 018 55 512 55 015 -0,9%↓ -4,4%↓ 

odbiorcy gazu [gosp. 
domowe] 

20 844 20 812 20 793 20 741 20 815 20 804 -0,1%↓ -0,2%↓ 

odbiorcy gazu 
ogrzewający 
mieszkania gazem  
[gosp. domowe] 

4 559 4 930 5 087 5 240 1 292 1 229 -4,9%↓ -73,0%↓ 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 
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ZUŻYCIE GAZU: 

 22 157,6 tys. m3 ogółem w ciągu roku 

8 356,0 tys. m3 gospodarstwa domowe 

2 914,5 tys. m3 zużycie gazu na 

ogrzewanie mieszkań 

TABELA 28. System dystrybucji gazu – gazociągi i przyłącza w podziale na poziom ciśnienia na terenie 
miasta Świdnica [2015]. 

 
Poziom ciśnienia 

Ogółem 
niskie średnie podwyższone średnie 

długość gazociągów [km] 90,39 30,53 1,17 122,10 

liczba przyłączy [szt.] 3 439 283 - 3 722 

długość przyłączy [km] - - - 48,73 

Źródło: opracowanie na podstawie Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta 

Świdnicy w perspektywie do 2030 r. (aktualizacja 2016), Świdnica 2016. 

Ze stali i żeliwa wykonane jest 53% sieci, a 47% z polietylenu (PE). Większość sieci na terenie miasta to 

gazociągi wybudowane po 1990 roku – stanowią one 58,4% łącznej długości sieci. Natomiast najstarsze 

gazociągi żeliwne, o łącznej długości 2,68 km, podlegają systematycznej wymianie. W latach 2010-2015 na 

terenie Świdnicy na infrastrukturze, będącej własnością PSG Oddział we Wrocławiu, realizowano zadania 

obejmujące rozbudowę sieci oraz budowę nowych przyłączy – łącznie wybudowano 13,2 km sieci gazowej 

(w tym 54% na sieci średniego ciśnienia i 46% na sieci niskiego ciśnienia) oraz 4,6 km przyłączy gazowych 

(60% na sieci niskiego ciśnienia i 40% na sieci średniego ciśnienia).  

Średnie roczne zużycie gazu w Świdnicy w 2014 roku 

kształtowało się na poziomie ok. 22 157,6 tys. m3, 

w tym 36% zużywały gospodarstwa domowe. 

Wykorzystanie gazu sieciowego przez odbiorców 

ogrzewających mieszkania stanowiło średnio ok. 60% 

łącznego zużycia wśród gospodarstw domowych. 

Poziom sprzedaży gazu dla odbiorców na terenie Świdnicy ulega wahaniom, zwłaszcza wśród gospodarstw 

domowych, co związane jest z występującymi warunkami pogodowymi, głównie w sezonie grzewczym, czy 

też zmieniającymi się cenami gazu. Na zmniejszenie zużycia gazu w ostatnim czasie wpływ mają również 

zmiany sposobu przygotowania ciepłej wody użytkowej przez odbiorców, którzy rezygnują z gazu na rzecz 

ciepła sieciowego. 

WYKRES 12. Zużycie gazu ogółem i przez gospodarstwa domowe na terenie miasta Świdnica [2010-2014].  

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla 

Miasta Świdnicy w perspektywie do 2030 r. (aktualizacja 2016), Świdnica 2016. 

Najliczniejszą grupę odbiorców gazu w mieście 

Świdnica stanowią gospodarstwa domowe (97% 

odbiorców), następnie usługi (1,5%), przemysł 

i budownictwo (0,7%) oraz handel (0,6%). Jednak 

pod względem ilości zużytego gazu połowę (49,8%) 

zużywają odbiorcy związani z przemysłem 

i budownictwem, najliczniejsza grupa gospodarstw 

domowych pochłania 35,7% gazu, a następnie usługi 

(12,4%) i handel (1,9%). 

ODBIORCY GAZU:  
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TABELA 29. Użytkownicy i sprzedaż gazu na terenie Miasta Świdnica [2010-2014]. 

Rok Gospodarstwa 

domowe 

Przemysł 

i budownictwo 
Usługi Handel Pozostałe Ogółem 

 UŻ SG UŻ SG UŻ SG UŻ SG UŻ SG UŻ SG 

2010 20 844 9 694,8 157 12 134,6 270 3 580,1 115 641,6 6 82,4 21 392 26 133,5 

2011 20 812 8 772,4 137 10 706,3 267 2 813,7 111 526,7 6 70,6 21 333 22 889,7 

2012 20 793 9 178,5 140 12 410,5 282 2 968,4 117 496,9 4 27,5 21 336 25 081,8 

2013 20 741 8 848,5 145 11 890,4 322 3 139,0 126 549,0 5 58,2 21 339 24 485,1 

2014 20 042 7 907,1 150 11 041,9 309 2 746,2 127 417,7 5 44,7 20 633 22 157,6 

Zmiana 
2010-
2014 

-3,8% 
↓ 

-18,4% 
↓ 

-4,5% 
↓ 

-9,0% 
↓ 

14,4% 
↑ 

-23,3% 
↓ 

10,4% 
↑ 

-34,9% 
↓ 

-16,7% 
↓ 

-45,8% 
↓ 

-3,5% 
↓ 

-15,2% 
↓ 

UŻ – liczba użytkowników, SG – sprzedaż gazu [tys.m3] 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla 

Miasta Świdnicy w perspektywie do 2030 r. (aktualizacja 2016), Świdnica 2016. 

TABELA 30. Zużycie gazu przez gospodarstwa domowe na terenie miasta Świdnica [2010-2015]. 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Zmiana 
2014-
2015 

Zmiana 
2010-
2015 

zużycie gazu [tys. m3] 9 694,80 8 772,40 9 178,5 8 848,5 7 907,1 8 356,0 5,7%↑ -13,8%↓ 

zużycie gazu na 
ogrzewanie mieszkań [tys. 
m3] 

5 824,2 4 989,0 5 941,7 5 833,6 3 188,9 2 914,5 -8,6%↓ -50,0%↓ 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

Z gazu w 2015 roku korzystało 20 804 gospodarstw domowych w mieście (55 015 osób), a 5,9% z nich 

ogrzewało nim swoje mieszkania. Zużyły one w ciągu roku  8 356,0 tys. m3 gazu (94 621,3 MWh), w tym 

35% tej ilości wykorzystane zostało na ogrzewanie mieszkań. Od 2010 roku o 73% spadła liczba 

gospodarstw domowych ogrzewający mieszkania gazem, w związku z czym o 50% zmniejszyło się również 

zużycie gazu na ogrzewanie mieszkań, natomiast ogólne zużycie gazu spadło o 13,8%.  

2.3.8.  SIEĆ CIEPŁOWNICZA 

Na obszarze miasta Świdnica wytwarzaniem, przesyłaniem oraz dystrybucją ciepła zajmuje się Miejski 

Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. (MZEC), którego właścicielem jest Gmina Miasto Świdnica. Jest on 

właścicielem i zarządcą:  

 miejskiego systemu ciepłowniczego zasilanego przez centralne źródło ciepła, tj. Ciepłownię Zawiszów 

w Świdnicy, wykorzystującą jako paliwo węgiel kamienny,  

 2 wyspowych systemów ciepłowniczych zasilanych przez kotłownie osiedlowe wykorzystujących jako 

paliwo gaz ziemny wysokometanowy oraz olej opałowy lekki, tj. Ciepłownię Bohaterów Getta 

i Ciepłownię Saperów w Świdnicy),  

 15 gazowych kotłowni lokalnych,  

 2 sieciowe systemy ciepłownicze (w Pszennie i w Marcinowicach), 

 sieci ciepłowniczych wysokoparametrowych i niskoparametrowych o łącznej długości około 36,6 km.  

Poza wymienioną powyżej infrastrukturą MZEC dodatkowo eksploatuje na terenie miasta 14 gazowych 

kotłowni będących własnością innych podmiotów. 

Świdnicki miejski system ciepłowniczy zasilany jest w przez Ciepłownię Zawiszów, która wyposażona jest 

w 3 kotły wodne na węgiel kamienny będące w bardzo dobrym stanie technicznym. Łączna moc 

nominalna ciepłowni wynosi 51,7 MW, a osiągalna 60 MW. 90,4% energii w ciepłowni pozyskiwane jest ze 
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spalania węgla kamiennego, a 9,6% z gazu ziemnego wysokometanowego. Ponadto na terenie ciepłowni 

wybudowana została instalacja do zgazowania biomasy o mocy cieplnej 5 MW, której produktem jest 

niskokaloryczny gaz palny (LCV) pozwalający na ograniczenie ilości zużywanego węgla. Produkowana 

w ciepłowni energia wykorzystywana jest dla pokrycia potrzeb grzewczych oraz ciepłej wody użytkowej 

odbiorców z terenu miasta, w tym głównie budynków mieszkalnych i obiektów użyteczności publicznej, 

a także handlu, usług i przemysłu. W centrum miasta funkcjonują dodatkowo dwie mniejsze ciepłownie 

gazowe, o sumarycznej mocy 6 MW, zasilające  wyspowy system ciepłowniczy. Zarówno Ciepłownia przy 

ul. Bohaterów Getta jak i Ciepłownia przy ul. Saperów89 są źródłem ciepła dla zabudowy mieszkaniowej, 

obiektów usługowo-handlowych oraz obiektów użyteczności publicznej, zlokalizowanych w centralnej 

części miasta. Długość sieci ciepłowniczej na terenie miasta w 2015 roku wynosiła około 36,6 km, sieci 

preizolowane stanowiły 46% sieci.  

TABELA 31. System dystrybucji ciepła na terenie miasta Świdnica [2015]. 

Rodzaj sieci 
Długość sieci ciepłowniczych [m] % sieci 

preizolowanej napowietrzna kanałowa w budynku preizolowana ogółem 

magistrale 1 720 4 408 - 3 891 10 019 39% 

sieci rozdzielcze - 6 338 1 658 6 361 14 357 44% 

przyłącza 453 4 216 983 6 580 12 232 54% 

Ogółem: 2 173 14 962 2 641 16 832 36 609 46% 

Źródło: Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Świdnicy w perspektywie do 

2030 r. (aktualizacja 2016), Świdnica 2016. 

Sieć ciepłowniczą powiązaną z Ciepłownią Zawiszów charakteryzują wysokie straty ciepła na przesyle 

(około 15,8%), co związane jest z jej długością i budową w układzie pierścieniowym oraz znacznym 

udziałem, około 25%, magistrali przesyłowych w całkowitej długości sieci. Sieć powiązana z systemami 

wyspowymi charakteryzuje się natomiast niskim poziomem strat ciepła (5,2% na sieci Ciepłowni 

Bohaterów Getta, 5,6% na sieci Ciepłowni Saperów), co wynika z nieznacznej jej długości oraz wysokiej 

izolacji termicznej rurociągów − sieci te są w całości preizolowane.  

TABELA 32. Udział strat ciepła na sieciach ciepłowniczych w mieście Świdnica [2012-2015]. 

  Rodzaj systemu 2012 2013 2014 2015 

Ciepłownia Zawiszów miejski system ciepłowniczy 16,20% 14,90% 16,80% 15,80% 

Ciepłownia Bohaterów Getta system wyspowy 12,60% 7,70% 7,00% 5,20% 

Ciepłownia Saperów system wyspowy 7,30% 6,90% 6,30% 5,60% 

Źródło: Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Świdnicy w perspektywie do 

2030 r. (aktualizacja 2016), Świdnica 2016. 

Ciepło na potrzeby zaopatrzenia zabudowy mieszkaniowej oraz obiektów użyteczności publicznej, lokali 

usługowo-handlowych i innych na terenie miasta produkowane jest również w 15 kotłowniach lokalnych 

na gaz ziemny należących do MZEC, z których prawie wszystkie są w stanie dobrym. MZEC eksploatuje 

dodatkowo na terenie miasta 14 kotłowni gazowych będących własnością innych podmiotów. Na terenie 

Miasta Świdnicy zlokalizowane jest również 12 kotłowni lokalnych, działających w obiektach użyteczności 

publicznej należących do Starostwa Powiatowego, a stan ich wszystkich oceniany jest jako dobry. Ponadto 

w mieście funkcjonuje również szereg kotłowni zlokalizowanych w zakładach przemysłowych, usługowych, 

handlowych, będących własnością tych podmiotów i pracujących na potrzeby centralnego ogrzewania 

i podgrzewania wody danego obiektu.  

                                                           
89 Każda wyposażona w 2 kotły wodne zasilane gazem ziemnym wysokometanowym dostarczanym z miejskiej sieci gazowniczej, 

o łącznej mocy: odpowiednio 3,5 MW i 2,02 MW. 
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Potrzeby cieplne zabudowy mieszkaniowej na terenie miasta Świdnicy zaspokajane są głównie za 

pomocą ciepła pochodzącego z systemów ciepłowniczych tj. około 43,4%, w tym 39,4% z miejskiego 

systemu ciepłowniczego oraz 4% z systemów wyspowych. Drugim co do wielkości źródłem ciepła w tym 

sektorze są kotłownie i piece węglowe, które pokrywają potrzeby cieplne dla ok. 38,2% ww. odbiorców. 

Natomiast 12,5% mieszkań ogrzewanych jest indywidualnie z gazu sieciowego.  

WYKRES 13. Udział zasobów mieszkaniowych wg sposobu pokrycia zapotrzebowania na ciepło [2015]. 

 
Źródło: opracowanie na podstawie Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta 

Świdnicy w perspektywie do 2030 r. (aktualizacja 2016), Świdnica 2016. 

TABELA 33. Zasoby mieszkaniowe na terenie miasta  Świdnica wg sposobu pokrycia zapotrzebowania 
na ciepło [2015]. 

Sposób pozyskania energii cieplnej Ilość mieszkań Sposób pozyskania energii cieplnej        Ilość mieszkań 

miejski system cieplny (węgiel) 9 419 kotłownie gazowe 915 

kotłownie i piece węglowe 9149 ogrzewanie elektryczne 237 

gaz sieciowy zużywany indywidulanie 3 000 kotłownie olejowe 116 

systemy wyspowe (gaz) 968 biomasa (kominki) 116 

  Ogółem: 23 920 

Źródło: Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Świdnicy 

w perspektywie do 2030 r. (aktualizacja 2016), Świdnica 2016. 

WYKRES 14. Procentowy udział zapotrzebowania mocy cieplnej przez grupy odbiorców na terenie 
miasta Świdnica [2015]. 

 
Źródło: opracowanie na podstawie Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta 

Świdnicy w perspektywie do 2030 r. (aktualizacja 2016), Świdnica 2016. 
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Zgodnie z bilansem zapotrzebowania na ciepło90 52,1% mocy cieplnej pochłania zabudowa mieszkaniowa 

obejmująca zabudowę jedno- i wielorodzinną, 37,4% usługi i wytwórczość, w tym zakłady przemysłowe, 

handel, składy, drobna wytwórczość itp., a 10,5% obiekty użyteczności publicznej w tym urzędy, obiekty 

szkolnictwa każdego szczebla, kultury, służby zdrowia itp. 

Pod względem sposobu pokrycia zapotrzebowania na ciepło wśród obiorców w Świdnicy głównym 

nośnikiem energii na cele grzewcze jest paliwo węglowe − 57,8%, w tym 36,1% stanowi ogrzewanie 

węglowe i 21,7% miejski system ciepłowniczy na węgiel. Gaz sieciowy pokrywa 37,8% ogólnego 

zapotrzebowania na ciepło, a jedynie 0,6% ciepła pozyskiwane jest z odnawialnych źródeł energii. 

WYKRES 15. Rodzaj pokrycia zapotrzebowania na ciepło odbiorców w Świdnicy [2015 ]. 

 

Źródło: opracowanie na podstawie Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe 

dla Miasta Świdnicy w perspektywie do 2030 r. (aktualizacja 2016), Świdnica 2016. 

W przypadku pokrycia potrzeb cieplnych zabudowy mieszkaniowej, gdzie jak wspomniano powyżej węgiel 

jest głównym źródłem zasilającym miejski system ciepłowniczy, jego udział wzrasta do 79%. Rozwiązania 

indywidualne zaopatrzenia w ciepło z wykorzystaniem paliwa stałego (w tym głównie węgla kamiennego) 

stanowią w znacznej części źródło powstawania tzw. niskiej emisji. Istotne jest zatem dla miasta 

planowanie nowych i kontynuacja podjętych działań zmierzających do racjonalizacji w tym zakresie.  

WYKRES 16. Sposób pokrycia zapotrzebowania na ciepło dla zabudowy mieszkaniowej na terenie 
miasta Świdnica [2015 ]. 

 

Źródło: opracowanie na podstawie Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta 

Świdnicy w perspektywie do 2030 r. (aktualizacja 2016), Świdnica 2016. 

                                                           
90 Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Świdnicy w perspektywie do 

2030 r. (aktualizacja 2016), Świdnica 2016. 
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2.3.9.  GOSPODARKA ODPADAMI 

W roku 2015 z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie miasta odebrano 

łącznie 17,8 tys. ton odpadów komunalnych. Największą masę stanowiły  zmieszane odpady komunalne91 

– ponad 14,7 tys. ton (36,6% odpadów w powiecie świdnickim i 1,9% odpadów na Dolnym Śląsku), a ich 

liczba od 2010 roku spadła o 30,2%, czyli 6,3 tony. Blisko 75% tych odpadów pochodziło z gospodarstw 

domowych. Świdnica pod względem masy zmieszanych odpadów komunalnych zajęła 7. miejsce wśród 

miast na Dolnym Śląsku, po Wrocławiu (225,2 tys. ton), Wałbrzychu (30,7 tys. ton), Legnicy (29,8 tys. ton), 

Lubinie (22,9 tys. ton), Jeleniej Górze (22,8 tys. ton) i Głogowie (18,7 tys. ton). Ogółem na 1 mieszkańca 

przypadało więc 251,9 kg odpadów zmieszanych, podobnie jak na terenie powiatu świdnickiego i poniżej 

średniej dla województwa (271 kg). Natomiast 1 gospodarstwo domowe w Świdnicy wytwarzało 

przeciętni 188,7 kg odpadów w ciągu roku. 

 

WYKRES 17. Odpady zmieszane na terenie miasta Świdnica [2010-2015].

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

TABELA 34. Odpady zmieszane zebrane w ciągu roku na terenie miasta Świdnica [2010-2015]. 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Zmiana 
2014-2015 

Zmiana 
2010-2015 

ogółem [t] 21 120,43 20 421,19 18 130,18 13 927,80 14 522,09 14 738,07 1,5%↑ -30,2%↓ 

z gospodarstw 
domowych [t] 

16 794,63 15 497,74 12 945,84 8 948,65 9 691,25 11 043,69 14,0%↑ -34,2%↓ 

ogółem na 1 
mieszkańca [kg] 

348,0 338,3 302,1 234,1 246,1 251,9 2,3%↑ -27,6%↓ 

odpady z 
gospodarstw 
domowych 
przypadające na 
1 mieszkańca [kg] 

276,7 256,7 215,7 150,4 164,3 188,7 14,9%↑ -31,8%↓ 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

Wśród odebranych w ciągu roku odpadów na terenie miasta Świdnica największą masę stanowiły odpady 

niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – 81,3% (14 481,5 Mg), około 5,6% stanowiły odpady 

z tworzyw sztucznych (1 000,8 Mg) oraz opakowania ze szkła – 3,4% (802,9 Mg). 

                                                           
91 Odpady zebrane w ciągu roku bez odpadów zebranych selektywnie i wyselekcjonowanych. 
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WYKRES 18. Udział masy poszczególnych odpadów komunalnych odebranych na terenie miasta 
Świdnica [2015]. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasto Świdnica za 

rok 2015, Świdnica, kwiecień 2016. 

Na terenie miasta Świdnica nie ma możliwości przetwarzanych odpadów komunalnych zmieszanych, 

odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do 

składowania. Odpady komunalne niesegregowane (zmieszane) oraz odpady ulegające biodegradacji 

odebrane z nieruchomości położonych na terenie miasta przekazywane są do zagospodarowywania przez 

firmy odbierające odpady komunalne do regionalnych instalacji przetwarzania odpadów komunalnych 

(RIPOK)92. Region południowy, w obrębie, do którego należy miasto Świdnica, posiada wszystkie ich 

rodzaje, tj. mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych (MBP), 

kompostownie oraz składowiska w związku, z czym zapewniona jest możliwość prawidłowego 

przetwarzania odpadów komunalnych zmieszanych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania 

przeznaczonych do składowania. Poza ww. RIPOK dla regionu południowego zostały wyznaczone również 

instalacje zastępcze (IZ).   

System gospodarowania odpadami komunalnymi zorganizowany przez gminę w 2015 roku wyznacza trzy 

sektory. Usługę odbioru odpadów komunalnych oraz zagospodarowanie tych odpadów świadczyły: 

w sektorze I. – Zakład Oczyszczania Miasta Sp. z o.o. Świdnica, w sektorze II. – Remondis Sp. z o.o. Oddział 

Wrocław oraz w sektorze III. – Zakład Oczyszczania Miasta Sp. z o.o. Świdnica. Zgodnie ze sprawozdaniami 

składanymi przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, cały strumień 

odpadów komunalnych zmieszanych odbieranych z nieruchomości z terenu miasta w 2015 roku 

kierowany był do instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów 

komunalnych prowadzonej przez Przedsiębiorstw Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. (PUO) w Zawiszowie 

(gmina wiejska Świdnica). Pozostałe odpady komunalne odebrane w 2015 roku z obszaru Świdnicy zostały 

zagospodarowane zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami wskazaną w ustawie z dnia 

14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.). 

W celu realizacji zadań własnych gminy z zakresu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta 

funkcjonuje jeden stacjonarny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), 

zapewniający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy, i przyjmujący między innymi takie odpady 

komunalne jak: przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny 

i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady zielone, odpady budowlane 

                                                           
92 zgodnie z uchwalą nr XXIV/617/12 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie wykonania 

Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego 2012 (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2012 r. poz. 
3039 z późn. zm.). 
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i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne. Mieszkańcy miasta Świdnica w 2015 roku mieli ponadto 

zapewnioną możliwość pozbywania się przeterminowanych lub niepotrzebnych leków poprzez ich 

przekazanie do specjalistycznych pojemników rozmieszczonych w 15 aptekach na terenie miasta. W roku 

2015 z PSZOK-u skorzystało 2 333 mieszkańców Świdnicy, którzy przekazali odpady komunalne o łącznej 

masie 260,6 Mg, co było wynikiem o 12,6% niższym niż w roku poprzedzającym. Największy udział 

w odpadach zebranych w PSZOK w 2015 miały odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów 

(67,7%, czyli 176,3 Mg), 15,2% stanowiły odpady ulegające biodegradacji, 7,7% odpady wielkogabarytowe. 

Nadmienić należy, że masa odpadów ulegających biodegradacji uległa zmniejszeniu w porównaniu do 

roku ubiegłego, co wynika z wprowadzenia do systemu odbioru odpadów ulegających biodegradacji 

w systemie workowym z zabudowy jednorodzinnej. W PSZOK-u odebrano również mniej odpadów 

wielkogabarytowych oraz odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, co jest efektem 

zwiększenia częstotliwości odbioru odpadów tego rodzaju z nieruchomości wielorodzinnych (raz 

w tygodniu). 

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji odpadów: papieru, metali, tworzyw 

sztucznych i szkła w 2015 roku wyniósł 51%. Dla porównania Świdnica w 2014 roku osiągnęła 35% poziom 

recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji odpadów: papieru, metali, tworzyw sztucznych 

i szkła. Tak duża różnica pomiędzy osiągniętymi poziomami w roku 2014 a 2015 wynika z danych 

podstawowych z Krajowego Planu Gospodarki Odpadami 2014 oraz ze wzrostu masy odbieranych 

selektywnie odpadów. Na terenie miasta zauważyć należy również znaczący wzrost o 112,5 pkt % udziału 

odpadów segregowanych w stosunku do całości odpadów komunalnych z 8,8% w 2013 roku do 18,7% 

w 2015 roku. O 14,5 pkt % wzrósł również wskaźnik śmieci segregowanych, mierzony liczbą  mieszkańców 

deklarujących segregację śmieci. 

TABELA 35.  Wskaźnik śmieci segregowanych na terenie miasta Świdnica [2013-2015]. 

 
2013 2014 2015 

Zmiana 
2014-2015 

Zmiana 
2013-2015 

wskaźnik śmieci segregowanych 
(zadeklarowana liczba mieszkańców) 

73,7% 79,4% 84,4% 
6,3  

pkt %↑ 
14,5  

pkt %↑ 

odpady segregowane w stosunku do 
całości odpadów komunalnych 

8,8% 15,9% 18,7% 
17,6  

pkt %↑ 
112,5  

pkt %↑ 

Źródło: opracowanie na podstawie danych z Urzędu Miejskiego w Świdnicy. 

Odpady wytworzone i dotychczas składowane (nagromadzone z wyłączeniem odpadów komunalnych) 

w 2015 roku na terenie miasta Świdnica wynosiły 25,4 tys. ton (12,4% odpadów na terenie powiatu 

świdnickiego), a ich masa od 2010 roku wzrosła o 38,8% (7,1 tys. ton). 

WYKRES 19. Odpady wytworzone i poddane odzyskowi93 na terenie Miasta Świdnica [2010-2015]. 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

                                                           
93 Dane za lata 2014, 2015 dotyczące odpadów poddanych odzyskowi i unieszkodliwionych obejmują odpady zagospodarowane 

przez wytwórcę we własnym zakresie. Dane za  lata poprzednie dotyczą odpadów poddanych odzyskowi i unieszkodliwionych 
zarówno  we własnym zakresie, jak i przekazanych innym odbiorcom w celu odzysku lub unieszkodliwienia. 
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ZASOBY MIESZKANIOWE: 

23 995 mieszkań 

7. miejsce wśród miast w regionie 

1,5 mln m2 powierzchni mieszkań 

3 254 budynków mieszkalnych 

411 mieszkań na 1000 mieszkańców 

W 2015 roku na terenie miasta zlikwidowano 4 dzikie wysypiska śmieci. Podkreślić należy, że ich liczba 

spadła o blisko 90% w porównaniu do lat 2010-2011 (2010: 37 zlikwidowanych dzikich wysypisk, 2011: 

41). O ponad połowę spadła tym samym masa odpadów komunalnych zebranych podczas ich likwidacji 

(z 10 ton w 2010 i 15 ton w 2011 do 5 ton w 2015 roku). Świdnica znalazła się jednak wśród 12 miast na 

Dolnym Śląsku, na których terenie stwierdzono występowanie dzikich wysypisk śmieci. Na jej terenie  do 

unieszkodliwienia pozostało jeszcze jedno wysypisko o powierzchni 2 tys. m2. Świdnica wśród miast na 

Dolnym Śląsku pod względem powierzchni dzikich wysypisk plasuje się na 4. miejscu, po Wrocławiu (12,1 

tys. m2), Jelczu Laskowicach (12 tys. m2) i Legnicy (4,6 tys. m2) oraz na 25. miejscu w Polsce. Powierzchnia 

dzikich wysypisk w mieście, średnio 9 091 m2 na 100 km2 powierzchni ogółem, jest o blisko 425% wyższa 

niż w przeciętnie w województwie (1 732 m2).  

TABELA 36. Dzikie wysypiska na terenie miasta Świdnica [2010-2015]. 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Istniejące [szt.] 0 0 0 0 1 1 

powierzchnia istniejących [m2] 0 0 0 0 2 000 2 000 

zlikwidowane [szt.] 37 41 10 6 7 4 

odpady komunalne zebrane podczas likwidacji 
dzikich wysypisk [t] 

10 15,7 16,0 6,6 7,0 5,0 

dzikie wysypiska na 100 km2 powierzchni ogółem [szt.] 0,0 0,0 0,0 0,0 4,5 4,5 

powierzchnia dzikich wysypisk na 100 km2 

powierzchni ogółem [m2] 
0 0 0 0 9 091 9 091 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

2.4. MIESZKALNICTWO 

2.4.1. ZASOBY MIESZKANIOWE 

Na terenie miasta w 2015 roku zasoby mieszkaniowe tworzyło 

23 995 mieszkań (54,6% zasobu mieszkań w powiecie 

świdnickim) o łącznej powierzchni 1,5 mln m2 w 3 254 

budynkach mieszkalnych. Pod względem liczby mieszkań 

Świdnica zajmowała 7. miejsce wśród miast w regionie, 

zamykając czołówkę ośrodków z ilością lokali mieszkalnych 

powyżej 20 tysięcy (kolejne miasto w rankingu  Bolesławiec 

dysonowało zasobem już tylko 15 tys. mieszkań). W skali krajowej Świdnica zakwalifikowała się natomiast 

na 66. miejscu z 915 miast, z ilością  mieszkań podobną do Leszna i Zamościa.  

W mieście na 1000 mieszkańców przypadało więc około 411 mieszkań, podczas gdy w powiecie 

świdnickim ich ilość wynosiła przeciętnie jedynie 373,1, a w województwie dolnośląskim 391,4. 

Mieszkańcy Świdnicy mieli więc do dyspozycji średnio o 5% mieszkań więcej niż mieszkańcy  województwa 

ogółem i o ponad 10% więcej mieszkań niż mieszkańcy w powiecie świdnickim i kraju. Pomimo, że 

dostępność mieszkań w mieście przedstawiała się relatywnie dobrze, a ilość mieszkań przypadająca na 

1000 ludności przekraczała ww. średnie, w 2015 roku aż 17 miast w regionie osiągnęło wyższą wartość 

tego wskaźnika niż miasto Świdnica.  

Od 2010 roku na terenie Świdnicy liczba mieszkań zwiększyła się jedynie o 2,5%, ich powierzchnia wzrosła 

o 3%, a liczba budynków mieszkalnych o 3,8%. 590 mieszkań, które zostało oddanych do użytku 

w analizowanym okresie klasyfikuje miasto na 9. miejscu w regionie. Należy jednak zwrócić uwagę, że 

wzrost liczby mieszkań następował tu wolniej niż w całym województwie dolnośląskim (5,6%) i kraju 
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STRUKTURA WIEKOWA 

ZASOBÓW 

MIESZKANIOWYCH: 

35% przed 1945  

15% 1945 – 1970 

34% 1971 – 1988 

13% 1989 –2002 

  3% 2010 – 2015 

(4,7%). W 38,5% ośrodków miejskich na Dolnym Śląsku był on wyższy niż w Świdnicy i pozycjonował 

miasto dopiero na 28. miejscu.  

Pomimo, że przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na terenie Świdnicy od 2010 roku wrosła 

o 6,6% i w 2015 roku wynosiła 62,8 m2, pozostawała ona jednak również poniżej średniej dla powiatu 

świdnickiego (68,4 m2), województwa dolnośląskiego (72,3 m2) i kraju (73,6 m2). W blisko 70% miast na 

Dolnym Śląsku powierzchnia ta były wyższa niż w Świdnicy. Także przeciętna powierzchnia użytkowa 

mieszkania, którą w 2015 roku miał do dyspozycji świdniczan, wynosząca 25,8 m2, klasyfikowała miasto 

poniżej średniej dla regionu (28,3 m2) i kraju (27 m2).  

TABELA 37. Zasoby mieszkaniowe na terenie miasta Świdnica [2010-2015]. 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Zmiana 

2014-2015 
Zmiana 

2010-2015 

budynki 3 134 3 200 3 208 3 219 3 248 3 254 0,2%↑ 3,8%↑ 

mieszkania 23 405 23 506 23 674 23 709 23 920 23 995 0,3%↑ 2,5%↑ 

powierzchnia użytkowa 
mieszkań [mln m2] 

1,46 1,47 1,48 1,48 1,50 1,50 0,4%↑ 3,0%↑ 

przeciętna powierzchnia 
użytkowa 1 mieszkania [m2] 

62,5 62,6 62,6 62,6 62,7 62,8 0,2%↑ 0,5%↑ 

przeciętna powierzchnia 
użytkowa mieszkania na 
1 osobę [m2] 

24,2 24,4 24,8 25,1 25,5 25,8 1,2%↑ 6,6%↑ 

mieszkania na 
1000 mieszkańców 

386,6 390,4 396,3 400,6 406,8 411,0 1,0%↑ 6,3%↑ 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

W zasobach mieszkaniowych Świdnicy zdecydowanie przeważa zabudowa wielorodzinna, stanowiąca 

około 90,1% liczby mieszkań i 79,9% ich powierzchni użytkowej. Średnia powierzchnia budynku 

jednorodzinnego w mieście wynosiła około 152,0 m2, wielorodzinnego około 982,4 m2, a wielorodzinnego 

wybudowanego przez 1945 rokiem 580,6 m2. Mieszkania w budynkach jednorodzinnych mają natomiast 

średnio około 148,2 m2, w budynkach wielorodzinnych około 55,6 m2, a wielorodzinnych wybudowany 

przed 1945 rokiem około 64,3 m2 94. 

Struktura wiekowa  

Struktura wiekowa zasobów mieszkaniowych na terenie miasta wskazuje na 

dominujący udział, bo aż 50%, mieszkań w budynkach mających powyżej 45 

lat  około 35% mieszkań znajduje się w budynkach wybudowanych przed 

1945 rokiem, a 15% oddanych zostało o użytku w latach 1945-1970. 

W tkance mieszkaniowej Świdnicy pod względem wieku budowy znaczący 

udział 34% mają również mieszkania w budynkach wybudowanych na 

przełomie lat 1971-1988. Natomiast mieszkania wybudowane po 1989 roku 

to jedynie 16% zasobów miasta, w tym 3% stanowią lokale oddane do użytku 

w ciągu ostatnich 5 lat.  

Trzon zasobów mieszkaniowych miasta stanowią więc mieszkania znajdujące się w obiektach 

wybudowanych z wykorzystaniem starych technologii, charakteryzujące się złym stanem technicznym oraz 

niskim stopniem termomodernizacji oraz częściowym brakiem instalacji centralnego ogrzewania. Sytuacja 

ta nie odbiega znacząco od sytuacji w pozostałych miastach w regionie, rodzi ona jednak potrzebę 

modernizacji zasobów mieszkaniowych i dostosowania ich do obowiązujących standardów, w tym między 

                                                           
94

 Plan gospodarki niskoemisyjnej na terenie Gminy Miasto Świdnica, Świdnica 2015. 
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WYPOSAŻENIE BUDYNKÓW: 

88,2% wodociąg 

87,7% kanalizacja 

WYPOSAŻENIE MIESZKAŃ: 

99,2% wodociąg 

92,4% łazienka 

76,1% centralne ogrzewanie 

innymi cieplnych. Szczególnie, że budynki wybudowane w okresie przedwojennym, które cechuje niska 

izolacyjność cieplna i często brak wewnętrznej instalacji grzewczej, są w przeważającej mierze własnością 

lub współwłasnością gminy i wspólnot mieszkaniowych. 

WYKRES 20. Struktura wiekowa zasobów mieszkaniowych według okresu budowy budynku na terenie 
miasta Świdnica [2015]. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych NSP i GUS. 

Wyposażenie mieszkań  

W 2015 roku na terenie miasta 88,2% budynków było wyposażonych w wodociąg, a 87,7% w kanalizację. 

Udział budynków wyposażonych w instalację wodociągową pozostawał zbliżony do średniej w miastach 

w województwie (88,4%) i Polsce (87,4%). Pod tym względem Świdnica znalazła się jednak w grupie 36% 

ośrodków miejskich na Dolnym Śląsku, w których udział ten wynosił poniżej 90%. W przypadku dostępu do 

sieci kanalizacyjnej udział budynków na terenie miasta znacząco 

przekraczał zarówno średnią wśród miast w regionie (80,6%), jak 

i w kraju (72,7%).  

W mieście w wodociąg wyposażonych było 99,2% mieszkań, 

w łazienkę 92,4%, a w centralne ogrzewanie 76,1%. Dzięki 

prowadzonym inwestycjom stale zwiększa się wyposażenie mieszkań 

w infrastrukturę sieciową. Od 2010 roku w Świdnicy wzrosła o 2,7% 

liczba mieszkań z dostępem do instalacji wodociągowej, o 3,3% lokali 

z centralnym ogrzewaniem i 2,2% wyposażonych w gaz sieciowy.  

TABELA 38. Wyposażenie mieszkań w instalacje techniczno-sanitarne [2010-2015]. 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Zmiana 

2014-2015 
Zmiana 

2010-2015 

Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne: 

wodociąg 23 189 23 290 23 458 23 493 23 704 23 804 0,4%↑ 2,7%↑ 

łazienka 21 591 21 692 21 860 21 895 22 106 22 181 0,3%↑ 2,7%↑ 

centralne 
ogrzewanie 

17 671 17 772 17 940 17 975 18 186 18 261 0,4%↑ 3,3%↑ 

gaz sieciowy 22 143 22 213 22 373 22 407 22 566 22 640 0,3%↑ 2,2%↑ 

Mieszkania wyposażone w instalacje w % ogółu mieszkań [%]: 

wodociąg 99,1 99,1 99,1 99,1 99,1 99,2 0,1 pkt %↑ 0,1 pkt %↑ 

łazienka 92,2 92,3 92,3 92,3 92,4 92,4 - 0,2 pkt %↑ 

centralne 
ogrzewanie 

75,5 75,6 75,8 75,8 76,0 76,1 0,1 pkt %↑ 0,8 pkt %↑ 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 
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Stan techniczny 

Zastosowane w budownictwie mieszkaniowym rozwiązania techniczne na terenie Świdnicy zmieniały się 

wraz z upływem czasu i rozwojem technologii wykonania materiałów budowlanych oraz wymogów 

normatywnych. Ogólny stan zasobów mieszkaniowych należy uznać za mało odbiegający od sytuacji jaka 

panuje w innych gminach miejskich województwa. Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat obserwuje się 

jednak znaczący postęp w termomodernizacji budynków zarówno mieszkalnych jak i innego 

przeznaczenia, lecz nadal potrzeby związane z poprawą energetyczną budynków są bardzo duże.95  

Pomimo, że 76,1% mieszkań w mieście posiada dostęp do centralnego ogrzewania i zwiększa się liczba 

mieszkań z dostępem do gazu sieciowego, nadal około 20% powierzchni użytkowej mieszkań w mieście 

ogrzewane jest przy wykorzystaniu tradycyjnych źródeł ciepła w postaci pieców, głównie kaflowych na 

węgiel, które charakteryzują się niską sprawnością energetyczną oraz dużą niewygodą w eksploatacji. Dla 

porównania 58 z 91 miast w regionie w 2015 roku posiadało większy udział procentowy mieszkań 

z dostępem do centralnego ogrzewania niż Świdnica. W połączeniu z niską efektywnością energetyczną 

budynków w mieście przyczynia się to do zjawiska tzw. niskiej emisji i powoduje obniżenie jakości 

powietrza w okresie grzewczym, co stanowi istotny problem w skali miasta.  

Warto jednak podkreślić, że prowadzone są działania zmierzające do poprawy istniejącej sytuacji. 

W rezultacie podjętych już kroków w budynkach wielorodzinnych w 75% obiektów wymieniona została 

stolarka okienna i drzwiowa, a około 20% budynków posiada ocieplone stropy na ostatniej kondygnacji, 

lub dachy (stropodachy). Dodatkowo około 15% budynków posiada ocieplone ściany zewnętrzne. Oprócz 

poprawy izolacyjności przegród zewnętrznych dochodzi również poprawa efektywności wykorzystania 

ciepła w wyniku modernizacji instalacji ogrzewczych w budynkach.96 

2.4.2. ROZWÓJ BUDOWNICTWA 

Budynki mieszkalne i niemieszkalne 

W 2015 roku na terenie miasta do użytku oddanych zostało 15 budynków, w tym 6 wybudowanych 

zostało przez inwestorów indywidualnych. W porównaniu do lat poprzednich ich liczba zmniejszyła się 

o ponad połowę. Już w porównaniu tylko z 2014 rokiem spadek ten wynosił 63,4%. Równocześnie w 2015 

roku wyraźnie spadła ilość nowo wybudowanych budynków mieszkalnych  do użytku oddano ich jedynie 

5 i dominowały wśród nich budynki jednomieszkaniowe, gdy w 2014 roku ich liczba wynosiła 30. Znacząco 

zmniejszyła się tym samym powierzchnia użytkowa nowo oddanych do użytku budynków mieszkalnych  

z 9 257 m2 w 2010 roku i 14 735 m2 w 2014 roku do 2 266 m2 w 2015 roku, co daje spadek odpowiednio 

o 84,6% oraz 75,6%.  

WYKRES 21. Budynki oddane do użytkowania na terenie miasta Świdnica [2010-2015]. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 
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 Ibidem. 
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TABELA 39. Budynki oddane do użytkowania na terenie Świdnicy [2010-2015]. 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Zmiana 

2014-2015 
Zmiana 

2012-2015 

ogółem 35 37 35 23 41 15 -63,4%↓ -57,1%↓ 

w tym budownictwo 
indywidualne 

23 24 14 11 19 6 -68,4%↓ -57,1%↓ 

mieszkalne  21 23 14 12 30 5 -83,3%↓ -64,3%↓ 

powierzchnia użytkowa 
mieszkań w nowych 
budynkach mieszkalnych 
[m2] 

9 257 7 961 9 276 3 430 14 735 2 266 -84,6%↓ -75,6%↓ 

budynki jednomieszkaniowe  - - 9 10 26 3 -88,5%↓ -66,7%↓ 

budynki o dwóch 
mieszkaniach  

- - 0 1 0 0 - - 

budynki o trzech i więcej 
mieszkaniach  

- - 5 1 4 2 -50,0%↓ -60,0%↓ 

niemieszkalne  14 14 21 11 11 10 -9,1%↓ -52,4%↓ 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

W 2015 roku w Świdnicy do użytku oddane zostało 10 budynków niemieszkalnych o powierzchni 8 848 m2, 

w tym 2 budynki handlowo-usługowe (o powierzchni 4 270 m2), 2 budynki przemysłowe (2 723 m2), 

1 budynek szpitala/zakładu opieki medycznej (994 m2) i 1 budynek biurowy (522 m2).  

Mieszkania 

Liczba oddanych do użytku mieszkań w powiecie świdnickim na 1000 mieszkańców i na 1000 zawartych 

małżeństw od lat pozostaje na niższym poziomie niż średnio w województwie i kraju. W 2015 roku, 

w którym dodatkowo odnotowano spadek liczby nowo wybudowanych mieszkań, oddano do użytku 

jedynie 1,64 mieszkania na 1000 osób, podczas gdy w regionie było to średnio 4,83 mieszkania, a w kraju 

3,84. Tak niska liczba nowych mieszkań kwalifikowała powiat dopiero na 20. miejscu z 30. Również 

w przypadku liczby lokali mieszkalnych oddanych do użytku na 1000 zawartych małżeństw  359 mieszkań 

przy średniej w regionie wynoszącej 1 066 mieszkań a w kraju 782, powiat plasował się dopiero na 20. 

miejscu. W 2015 roku w obu analizowanych przypadkach powiat świdnicki osiągnął wynik podobny do 

powiatu górowskiego. Jak wspomniano wcześniej od 2010 roku również na terenie Świdnicy liczba 

mieszkań zwiększyła się jedynie o 2,5%. Wzrost liczby mieszkań w Świdnicy następował więc wolniej niż 

w kraju (4,7%), w regionie (5,6%) i większości ośrodków miejskich na terenie województwa.  

WYKRES 22. Liczba mieszkań oddanych do 
użytkowania na 1000 ludności [2010-2015]. 

 

WYKRES 23. Liczba mieszkań oddanych do 
użytkowania na 1000 zawartych małżeństw 
[2010-2015]. 

  Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 
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Ponad 61% mieszkań oddanych do użytku na terenie Świdnicy w latach 2010-2015 przeznaczonych było na 

sprzedaż lub wynajem, a blisko 1/3 z nich stanowiły mieszkania wybudowane indywidualnie. Po 5% rynku 

nowo wybudowanych mieszkań stanowiły natomiast mieszkania spółdzielcze i społeczne czynszowe. 

W samym 2015 roku również dominowały mieszkania przeznaczone na sprzedaż lub wynajem 

(68 mieszkań o powierzchni 4 580 m2). Natomiast inwestorzy prywatni oddali do użytku 7 mieszkań 

o powierzchni 1 101 m2, w tym 5 z nich zostało wybudowane na użytek własny. 

WYKRES 24. Mieszkania oddane do użytkowania na terenie Świdnicy wg form budownictwa [2010-2015]. 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

TABELA 40. Struktura mieszkań oddanych do użytkowania na terenie miasta Świdnica wg form 
budownictwa [2010-2015]. 

 
 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Zmiana 
2012-2015 

ogółem 
mieszkania 158 103 184 37 212 75 

powierzchnia użytkowa [m2] 11 848 8 750 11 962 3 787 16 474 5 681 

spółdzielcze 
mieszkania 31 0 11 0 0 0 

powierzchnia użytkowa [m2] 1 853 0 1 008 0 0 0 

społeczne czynszowe 
mieszkania 0 0 36 0 0 0 

powierzchnia użytkowa [m2] 0 0 1 815 0 0 0 

przeznaczone na 
sprzedaż lub wynajem 

mieszkania 94 78 67 26 133 68 

powierzchnia użytkowa [m2] 5 688 5 306 3 939 1 781 9 607 4 580 

indywidualne 
mieszkania 33 25 70 11 79 7 

powierzchnia użytkowa [m2] 4 307 3 444 5 200 2 006 6 867 1 101 

realizowane 
z przeznaczeniem 
na użytek własny 
inwestora 

mieszkania - - - 11 12 5 

powierzchnia użytkowa [m2] - - - 2 006 2 189 830 

realizowane na 
sprzedaż lub 
wynajem 

mieszkania - - - 0 67 2 

powierzchnia użytkowa [m2] - - - 0 4 678 271 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

 

2.4.3.  ZASOBY KOMUNALNE 

Zasoby mieszkaniowe 

W 2015 roku komunalny zasób mieszkaniowy miasta Świdnica obejmował mieszkania usytuowane w 566 

budynkach, wśród których 461 stanowiły wspólnoty mieszkaniowe (81,4%), a pozostałe 105 było 100% 

5%
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KOMUNALNE ZASOBY MIESZKANIOWE  

BUDYNKI KOMUNALNE: 

566 budynków ogółem, w tym: 

− 461 wspólnoty mieszkaniowe 

− 105 100% własność gminy 

MIESZKANIA KOMUNALNE: 

2 060 lokali ogółem, w tym:  

− 1 499 lokali mieszkalnych 

− 561 lokali socjalnych  

MIESZKANIA KOMUNALNE 100% 

WŁASNOŚĆ GMINY: 

895 lokali ogółem, w tym: 

− 586 lokali mieszkalnych 

− 309 lokali socjalnych 

ZASOBY TBS: 

251 lokali mieszkalnych 

110 miejsc postojowych 

w garażach podziemnych 

   7 lokali użytkowych 

własnością gminy. W mieszkaniowym zasobie gminy 

znajdowało się ogółem 2 060 mieszkań o łącznej powierzchni 

102 095 m2, w tym 1 499 z nich posiadało status lokalu 

mieszkalnego (72,8%), a 561 lokalu socjalnego (27,2%). Pod 

względem liczby mieszkań komunalnych Świdnica uplasowała 

się na 10. miejscu wśród miast w regionie (7. miejsce pod 

względem powierzchni tych mieszkań). W przypadku liczby 

i powierzchni lokali socjalnych znajdowała się w czołówce 

miast w regionie, zajmując 3. miejsce, po Wrocławiu (1 454 

lokale o powierzchni 45 896 m2) i Wałbrzychu (678 lokale 

25 672 m2). Dodatkowo liczba mieszkań socjalnych, 

przeznaczonych dla osób zagrożonych ubóstwem, na terenie 

miasta stale wzrasta. Od 2009 zwiększyła się ona o 22,5%, czyli 

o 103 mieszkania, a w porównaniu do ostatniego roku o 6,7% 

czyli 35 mieszkań. Równocześnie, wzrasta także ich łączna 

powierzchnia użytkowa z 16 440 m2 w 2009 roku do 21 847 m2 

w 2015 roku, co daje wzrost 32,9% powierzchni więcej. 

Natomiast liczba mieszkań komunalnych w zasobie miasta od 2014 roku zmniejszyła się o 105 lokali 

sprzedanych w drodze przetargu lub na rzecz najemcy. W wyniku sprzedaży i przekształceń o 140 spadła 

liczba lokali mieszkalnych i przybyło 35 lokali socjalnych. W ww. 105 budynkach stanowiących 100% 

własność gminy, które były wyłączone z prywatyzacji, znajdowało się ogółem 895 lokali, w tym 586 lokali 

mieszkalnych (65,5%) oraz 309 lokali socjalnych (34,5%). 

TABELA 41. Mieszkania socjalne na terenie miasta Świdnica [2011-2015]. 

2009 2011 2012 2013 2014 2015 
Zmiana 

2014-2015 
Zmiana 

2009-2015 

mieszkania  458 487 504 518 526 561 6,7%↑ 22,5%↑ 

powierzchnia użytkowa [m2] 16 440 18 845 19 722 20 142 20 609 21 847 6,0%↑ 32,9%↑ 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

W zasobach Świdnickiego Towarzystwa Budownictwa 

Społecznego (ŚTBS), spółki prawa handlowego, w której 

Gmina Miasto Świdnica jest jedynym udziałowcem, znajduje 

się 251 lokali mieszkalnych, 110 miejsc  postojowych w 

garażach podziemnych pod budynkami i 7 lokali użytkowych. 

ŚTBS na terenie miasta zajmuje się między innymi budową 

domów mieszkalnych i ich eksploatacją na zasadach najmu, nabywaniem budynków mieszkalnych, 

przeprowadzaniem remontów i modernizacji obiektów przeznaczonych na potrzeby wynajmu oraz 

wynajmowaniem lokali użytkowych znajdujących się w zasobach spółki. W 2014 roku ŚTBS rozpoczęło 

kolejną inwestycję w postaci budowy budynku mieszkalno-usługowego z podziemnymi garażami przy 

ul. Spółdzielczej 2 w Świdnicy w stanie „pod klucz”. W budynku, o łącznej wartości inwestycji 7,29 mln zł, 

będą znajdować się 43 mieszkania, 3 lokale użytkowe i 23 miejsca parkingowe.  

Mieszkaniowym zasobem komunalnym na terenie miasta Świdnica zarządza zakład budżetowy – Miejski 

Zarząd Nieruchomości (MZN). Jego działalność obejmuje zarządzanie budynkami mieszkalnymi, garażami, 

ogródkami przydomowymi, dzierżawę terenów, obsługę umów z dostawcami mediów (energii 

elektrycznej, wody i odprowadzania ścieków), a także umów na  wywóz nieczystości, utrzymanie porządku 
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UDZIAŁ GMINY 

W BUDYNKACH WSPÓLNOT 

MIESZKANIOWYCH: 

67,5% ponad 10 do 50% 

19,2% udział do 10% 

13,3% udział powyżej 50% 

i wykonywanie dokumentacji technicznej. MZN określa ponadto zakresy remontów i organizuje na nie 

przetargi, prowadzi windykację i udziela pomocy w spłacie zaległości czynszowych oraz reprezentuje 

Gminę Miasto Świdnica jako właściciela we wspólnotach mieszkaniowych. Powierzchnia mieszkań 

pozostająca w zarządzie MZN obejmowała 116 903 m2  i zamieszkiwały ją ogółem 5 654 osoby. Średnia 

powierzchnia użytkowa mieszkań wynosiła 49,22 m2, średnio na 1 osobę przypadało więc 20,76 m2, 

a przeciętnie w 1 mieszkaniu zamieszkiwały 3 osoby.  

Struktura własności  

W czerwcu 2016 roku Gmina  Miejska Świdnica była właścicielem 105 

budynków mieszkaniowych i współwłaścicielem 421 budynków 

wspólnot mieszkaniowych. Wśród tych ostatnich  posiadała ona 

większościowy udział (powyżej 50%) jedynie w  56 wspólnotach, 

natomiast  w 365 miała udziały poniżej 50% (284 wspólnoty 

z udziałem ponad 10% do 50% oraz 81 wspólnot z udziałem do 10%).  

Co istotne, wśród wspólnot z udziałami gminy aż 112 stanowiły tzw. małe wspólnoty (7 lub mniej lokali), 

w których skutek prawny wywierają uchwały podejmowane jednogłośnie, a głosy gminy oddawane są 

niemal wyłącznie w sprawach niecierpiących zwłoki. 

Zaznaczyć należy więc, że przy obecnej strukturze własności gmina praktycznie nie ma wpływu na uchwały 

podejmowane większością głosów przez 253 wspólnoty, co powoduje problemy natury finansowej, 

w związku z ustalaniem wysokości zaliczek na koszty zarządu, stawek funduszu remontowego oraz 

kredytów zaciąganych na pokrycie prac remontowych. Przy aktualnej strukturze własności oraz sytuacji 

gdy substancja mieszkaniowa wymaga rozległych remontów i modernizacji wyjątkowo trudne jest więc 

racjonalnie gospodarowanie niewystarczającymi środkami, będącymi w dyspozycji Miejskiego Zarządu 

Nieruchomości, co powoduje utrzymujące się od kilku lat zaległości wobec wspólnot mieszkaniowych.97 

TABELA 42. Struktura własności zasobu  mieszkaniowego Gminy  Miasta Świdnica [2016]. 

Udział gminy 
w budynkach wspólnot 
mieszkaniowych 

Wspólnoty zarządzane 
przez MZN 

Wspólnoty z udziałem gminy 
zarządzane przez inne podmioty 

Ogółem 

do 10% 
22 

(w tym 5  małych wspólnot) 
59 81 

ponad 10 do 50% 
163 

(w tym 72 małe wspólnoty) 

121 

(w tym 12 małych wspólnot) 
284 

powyżej 50% 
50 

(w tym 20 małych wspólnot) 

6 

(w tym 3 małe wspólnoty) 
56 

Ogółem: 235 186 421 

Źródło: Ocena stanu mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Świdnica, Świdnica 2016, stan na 30 czerwca 2016. 

Struktura wiekowa  

W strukturze wiekowej zasobów mieszkaniowych Gminy Miasta Świdnica 

oraz stanowiących współwłasność ze wspólnotami mieszkaniowymi aż 

38,2% budynków ma około 100 i więcej  lat (161 budynków) i są to 

w większości dawne kamienice mieszczańskie. Ponad połowa budynków 

została oddana do użytku w latach 1900-1945 (212 budynków), a  jedynie 

11,4% wybudowano po 1945 roku (48 budynków).  

STRUKTURA WIEKOWA 

BUDYNKÓW 

KOMUNALNYCH MIASTA: 

38,2% przed 1899  

50,4% 1900 – 1945 

11,4% po 1945  

                                                           
97 Ocena stanu mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Świdnica, Świdnica 2016, stan na 30 czerwca 2016. 
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WYKRES 25. Struktura wiekowa budynków zasobu 
mieszkaniowego Gminy Miasto 
Świdnica [2016]. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Ocena stanu 
mieszkaniowego zasobu  Gminy Miasto Świdnica, Urząd 
Miejski w  Świdnicy, Świdnica, październik 2016. 

WYKRES 26. Udział budynków stanowiących 100% 
własność Gminy Miasta Świdnica 
według wieku [2015]. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Polityka mieszkaniowa 
2015-2016, Świdnica 2015, stan na 1 stycznia 2015 r. 

Również w strukturze budynków będących 100% własnością Gminy Miasta Świdnica przeważają budynki 

oddane do użytku blisko 100 lat temu  stanowią one 59% tych zasobów (62 budynki), a 13% to budynki 

wybudowane między 1918 a 1944 rokiem (14 budynków). 1/10 tych zasobów komunalnych, w 100% 

własność miasta tworzą budynki z lat 1945-1970 (10 budynków), 5% z lat 1971-1988 (5 budynków), 

a pozostałe 13% stanowią stosunkowo nowe z lat 1996-2010 (14 budynków).  

WYKRES 27. Struktura wiekowa budynków stanowiących 100% własność Gminy Miasta Świdnica [2015]. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Polityka mieszkaniowa 2015-2016, Świdnica 2015, stan na 1 stycznia 2015 r. 

W strukturze wiekowej mieszkań 

stanowiących 100% własność Gminy Miasta 

Świdnica około 50% zasobów stanowią 

mieszkania w budynkach oddanych do użytku 

przed 1945 rokiem, zarówno ogółem jak 

i samych lokali socjalnych i mieszkalnych. 

W przypadku tych ostatnich również znaczący 

udział 44% mają jednak mieszkania 

wybudowane po 1996 roku, a więc 

stosunkowo nowe. Natomiast  w grupie lokali 

socjalnych 26% stanowią mieszkania 

w budynkach z lat 1945-1970, a tylko 21% 

oddane do użytku po 1996 roku. 

STRUKTURA WIEKOWA ZASOBÓW KOMUNALNYCH 

STANOWIĄCYCH 100% WŁASNOŚĆ GMINY: 

BUDYNKI: 

76% przed 1944 

10% 1945 – 1970 

  5% 1971 – 1988 

14% 1996 – 2010 

LOKALE MIESZKALNE: 

51% przed 1944 

 3% 1945 – 1970 

  2% 1971 – 1988 

44% 1996 – 2010 

LOKALE OGÓŁEM: 

50% przed 1944 

11% 1945 – 1970 

  3% 1971 – 1988 

36% 1996 – 2010 

LOKALE SOCJALNE: 

48% przed 1944 

26% 1945 – 1970 

  5% 1971 – 1988 

21% 1996 – 2010 
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WYPOSAŻENIE TECHNICZNE 

KOMUNALNYCH LOKALI 

MIESZKALNYCH: 

68,5%  brak centralnego 

ogrzewania 

52,2% brak łazienki 

45,4% brak toalety w lokalu 

  5,5% brak instalacji 

wodno-kanalizacyjnej  

TABELA 43. Struktura wiekowa budynków i mieszkań stanowiących 100% własność Gminy Miasta 
Świdnica [2015]. 

Rok budowy 
liczba  

budynków 

liczba lokali 
mieszkalnych 

liczba lokali 
socjalnych 

łączna  

liczba lokali 

przed 1918 62 228 128 356 

1918 - 1944 14 70 21 91 

1945 - 1970 10 12 53 65 

1971 - 1978 1 5 26 31 

1979 - 1988 4 15 17 32 

1996 1 39 - 39 

2000 3 51 - 51 

2002 2 49 - 49 

2005 3 48 - 48 

2006 2 48 39 87 

2008 1 - 24 24 

2010 2 21 1 22 

Ogółem: 105 586 309 895 

Źródło: Polityka mieszkaniowa 2015-2016, Świdnica 2015, stan na 1 stycznia 2015 r. 

WYKRES 28. Struktura wiekowa mieszkań stanowiących 100% własność Gminy Miasta Świdnica [2015]. 

LOKALE MIESZKALNE 

 

LOKALE SOCJALNE 

 

LOKALE OGÓŁEM 

 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Polityka mieszkaniowa 2015-2016, Świdnica 2015, stan na 1 stycznia 2015 r. 

Stan techniczny 

Struktura wiekowa budynków komunalnych oraz znajdujących się w nich 

lokali mieszkalnych i socjalnych odzwierciedla ich stan techniczny. Niski 

standard budynków i mieszkań, nie jest wprost proporcjonalny do wieku, 

ale istnieje duże powiązanie między wiekiem nieruchomości, a ich 

stanem technicznym. Należy zaznaczyć, że tylko nieliczne budynki będące 

w zasobie komunalnym miasta zostały wyremontowane kapitalnie lub 

przebudowane. Większość z nich nie jest w pełni wyposażona 

technicznie, między innymi w centralne ogrzewanie, a węzły sanitarne 

w wielu budynkach znajdują się na klatkach schodowych i są użytkowane 

przez więcej niż jedną rodzinę. Znaczna ilość lokali zlokalizowana jest we 

wspólnych przedpokojach (po 2 lub 3 mieszkania wydzielone z jednej konstrukcyjnej całości), a pełne 

wyposażenie techniczne posiada jedynie około 368 lokali. Stan techniczny 6 budynków mieszkalnych, 

stanowiących własność gminy jest tak zły, że zasadniejsze ekonomicznie jest ich wykwaterowanie 

i wyburzenie niż remontowanie (3 z nich zostały już wykwaterowane). 9 kolejnych  budynków ze względu 

na znaczące wyeksploatowanie techniczne również powinno zostać wykwaterowane i przeznaczone do 

remontu kapitalnego. 
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REMONTY i MODERNIZACJE: 

751 remontów ogółem, w tym: 

442  wymiany  stolarki 

budowlanej  

202 wymiany instalacji  

  69 remonty dachu  

    38 ociepleń budynków   

Lokale mieszkalne i socjalne w mieszkaniowym zasobie gminy mają bardzo zróżnicowany standard. 

Analiza ich wyposażenia technicznego98 wskazuje, że 68,5% lokali nie posiada centralnego ogrzewania 

(1 300 lokali), ponad połowa z nich (52,2%) nie jest wyposażona w łazienkę (991), 45,4% z nich nie ma 

toalety w lokalu (861), a w aż 5,5% lokali brakuje instalacji wodno-kanalizacyjnej (104). Ponadto 12% lokali 

posiada wspólny przedpokój (228), 10,7% znajduje się w oficynie, a 6,3% lokali na poddaszu (120). 

Obecnie jedynie 18%, czyli 368 mieszkań komunalnych w budynkach po kapitalnym remoncie i nowo 

wybudowanych, w tym lokale mieszkalne i socjalne, wyposażonych jest  jednocześnie w łazienkę, toaletę, 

centralne ogrzewanie i kuchnię z naturalnym oświetleniem.  

Około 7% zasobów mieszkaniowych, czyli 143 lokale mieszkalne i socjalne, będących własnością gminy, 

stanowi pustostany. W tym 21 mieszkań nie jest przeznaczonych do ponownego zasiedlenia z powodu 

dyskwalifikacji lub usytuowania w budynkach wykwaterowanych, które zostaną wyburzone lub sprzedane. 

Do dalszego użytkowania przeznaczone zostały 122 pustostany: 37 lokali do remontu przez Miejski Zarząd 

Nieruchomości w Świdnicy i Wydział Inwestycji Miejskich, 29 lokali do sprzedaży w przetargach 

nieograniczonych, a 23 lokale we wspólnych przedpokojach oczekują na scalenie i sprzedaż.  

Remonty i modernizacje 

Zdekapitalizowane zasoby gminne w mieście wymagają 

przeprowadzenia wielu remontów i modernizacji. Zgodnie z danymi 

GUS na terenie miasta Świdnica liczba przeprowadzanych remontów 

mieszkań (związanych z podwyższeniem ich standardu) 

w budynkach gminnych rośnie z roku na rok, a od 2009 roku 

zwiększyła się już o ponad 112%. W 2015 roku przeprowadzono 

ogółem 751 remontów mieszkań. Największą część z nich stanowiła 

wymiana stolarki budowlanej (okiennej i drzwiowej) – 58,9% 

remontów ogółem w 2015 roku, czyli 442 remonty. W budynkach 

przeprowadzono również 202 wymiany instalacji − 26,9% remontów oraz 69 remontów dachów (9,2%) 

i 38 ociepleń budynków (5,1%).  

WYKRES 29. Remonty mieszkań (związane z podwyższeniem standardu mieszkania) w budynkach Gminy 
Miasta Świdnica [2009, 2011, 2013, 2015].  

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

TABELA 44. Remonty mieszkań (związane z podwyższeniem standardu mieszkania) w budynkach Gminy 
Miasta Świdnica [2009, 2011, 2013, 2015]. 

2009 2011 2013 2015 
Zmiana  

2013-2015 

Zmiana  

2009-2015 

wymiana instalacji 98 131 252 202 -19,8%↓ 106,1%↑ 

remont dachu 69 100 239 69 -71,1%↓ 0,0 

wymiana stolarki budowlanej 186 57 148 442 198,6%↑ 137,6%↑ 

                                                           
98 Stan na koniec I półrocza 2016 r. (1 897 lokali), Ocena stanu mieszkaniowego zasobu  Gminy Miasto Świdnica, Urząd Miejski 

w Świdnicy, Świdnica, październik 2016. 
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2009 2011 2013 2015 
Zmiana  

2013-2015 

Zmiana  

2009-2015 

ocieplenie budynków 0 0 0 38 - - 

Ogółem: 353 288 639 751 17,5%↑ 112,7%↑ 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

Potrzeby remontowe w mieszkaniowym zasobie komunalnym określone przez zarządcę na podstawie 

przeglądów technicznych budynków oraz interwencji mieszkańców zostały oszacowane na około 30 mln 

zł. Obejmują one między innymi roboty dekarskie, remonty instalacji gazowych, wodno-kanalizacyjnych, 

elektrycznych, elewacji oraz remonty kapitalne budynków. Priorytetem przy planowaniu remontów 

budynków jest wymiana lub naprawa pokrycia dachowego i remont elewacji z ewentualnym 

dociepleniem, w dalszej kolejności inne remonty wewnątrz budynków, w ich częściach wspólnych, 

a następnie w lokalach. 

TABELA 45. Potrzeby remontowe w mieszkaniowym zasobie Gminy Miasta Świdnica wraz 
z szacunkowymi kosztami [2016]. 

Zakres robót 

Potrzeby remontowe 

Zakres robót 

Potrzeby remontowe 

ilość  

[szt.] 

wartość 

[tys. zł] 

ilość  

[szt.] 

wartość  

[tys. zł] 

roboty dekarskie 58  5 500,0  roboty zduńskie 200 600,0 

wymiana/remont instalacji 
gazowych 

50 750,0 
wykonanie wentylacji 
w lokalach mieszkalnych 

300 1 050,0 

wymiana/remont instalacji 
wodno-kanalizacyjnych 

50 435,0 elewacje 40 8 000,0 

wymiana/remont instalacji 
elektrycznych 

80 895,0 
remont kapitalny 
budynku 

7 3 500,0 

roboty ogólnobudowlane 1 000 7 000,0 rozbiórka budynków 11 1 100,0 

roboty stolarskie 800 1 600,0 Ogółem: 2 596 24 130 

Źródło: Ocena stanu mieszkaniowego zasobu  Gminy Miasto Świdnica, Urząd Miejski w Świdnicy, Świdnica, październik 2016. 

WYKRES 30. Potrzeby remontowe w mieszkaniowym zasobie Gminy Miasta Świdnica wraz 
z szacunkowymi kosztami [2016]. 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie Ocena stanu mieszkaniowego zasobu  Gminy Miasto Świdnica, Urząd Miejski w Świdnicy, 

Świdnica, październik 2016. 

Od 2015 roku część remontów pustostanów realizowanych przez MZN obejmuje także modernizację 

lokali, zmierzającą do uzyskania pełnowartościowych mieszkań. Od tego samego roku przebudową 

pustostanów zajmuje się również Wydział Inwestycji Miejskich Urzędu Miejskiego, który realizuje projekt 

polegający na całkowitej modernizacji 16 pustostanów i wykonaniu w nich rozległych remontów. 

33%

23%

14%

7%

5%

4%

4% 3%

3%
2%

2% elewacje

roboty dekarskie

remont kapitalny budynku

roboty stolarskie

rozbiórka budynków

wykonanie wentylacji w lokalach mieszkalnych

wymiana/remont instalacji elektrycznych

wymiana/remont instalacji gazowych

roboty ogólnobudowlane

roboty zduńskie

wymiana/remont instalacji wodno-kanalizacyjnych



RAPORT O STANIE MIASTA ŚWIDNICA 2015 

 

St
ro

n
a
7
3
 

Polityka mieszkaniowa 

Przydział lokali socjalnych i mieszkalnych 

Zgodnie ze stanem na koniec 2014 roku na lokale socjalne i mieszkalne w Świdnicy oczekiwało 315 osób. 

Uprawnionych na listach do przydziału mieszkań socjalnych było 59 osób/rodzin, mieszkalnych 4 rodziny, 

wykwaterowań 33 rodziny i 219 osób/rodzin z wyrokami eksmisyjnymi z prawem do lokalu socjalnego. 

Pośród oczekujących na lokale mieszkalne i socjalne dominowały osoby samotne (24,8%, 78 osób). 

Znaczący udział miały również rodziny 4-osobowe (20%, 63 rodziny) oraz 3- i 2-osobowe (odpowiednio: 

19,7%, 62 rodziny i 19%, 60 rodzin). A największe zapotrzebowanie dotyczyło lokali 1 i 2-pokojowych. 

Spośród osób oczekujących na listach w 2015 roku dokonano przydziału: 41 lokali socjalnych, 12 lokali 

mieszkalnych oraz 4 pomieszczeń tymczasowych. Ponadto Gmina Miasto Świdnica w latach 2014-2015 

przydzieliła 2 lokale na rzecz rodzin: repatriantów z Kazachstanu oraz rodziny z Donbasu, terenu objętego 

działaniami wojennymi. Na koniec 2015 roku na przydział lokali socjalnych i mieszkalnych oczekiwało już 

337 rodzin/osób, czyli o 22 więcej niż w roku poprzedzającym. Uprawnionych do umieszczenia na listach 

było odpowiednio 61 osób/rodzin w przypadku lokali socjalnych (o 2 osoby/rodziny więcej niż w 2014 

roku) i 5 rodzin w zakresie lokali mieszkalnych.  

TABELA 46. Zobowiązania gminy do dostarczenia lokali mieszkalnych i socjalnych wg podziału na 
właścicieli lokalu, z którego ma nastąpić przydział [2015]. 

Rodzaj listy 
Oczekujący z zasobu 

komunalnego 
Oczekujący z innych 

zasobów 
Ogółem 

socjalna 23 36 59 

wykwaterowań 33 - 33 

mieszkalna 1 3 4 

wyroki z prawem do lokalu socjalnego 152 67 219 

Ogółem: 209 106 315 

Źródło: Polityka mieszkaniowa 2015-2016, Świdnica 2015, stan na 1 stycznia 2015 r. 

WYKRES 31. Struktura oczekujących na lokale mieszkalne i socjalne wg liczebności rodzin [2015]. 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie Polityka mieszkaniowa 2015-2016, Świdnica 2015, stan na 1 stycznia 2015 r. 

Postępowania eksmisyjne  

W 2015 roku należy zwrócić uwagę na znaczący wzrost liczby orzeczonych przez sąd eksmisji – 70 wobec 

35 w 2009 roku, 24 w 2011 roku i 21 w 2013 roku, co daje wzrost o blisko 50%. Spośród orzeczonych przez 

sąd eksmisji aż 61,4% wydanych zostało z powodu zaległości w opłatach za mieszkanie. I w tym przypadku 

odnotowano istotne ich zwiększenie, które może świadczyć o skuteczności prowadzonej polityki 

mieszkaniowej. W porównaniu do lat ubiegłych w 2015 roku wykonano również największą ilość eksmisji 

(31), jednak w tym przypadku zmiana nie była aż tak wyraźna. W ramach polityki mieszkaniowej w 2015 

roku wykonano 7 eksmisji do schroniska dla bezdomnych oraz zrealizowano 2 wyroki eksmisyjne 
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z zasobów gminy poprzez przekwalifikowanie dotychczas zajmowanego lokalu mieszkalnego na socjalny. 

Na listach do wykwaterowań znajdowało się o 36 rodzin więcej niż w 2014 roku) oraz wydano wyroki 

eksmisyjne z prawem do lokalu socjalnego dla 235 osób/rodzin (o 16 osób/rodzin więcej niż w 2014 roku). 

WYKRES 32. Postępowania eksmisyjne i eksmisje z lokali mieszkalnych na terenie miasta Świdnica [2009, 
2001, 2013, 2015]. 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

TABELA 47. Postępowania eksmisyjne i eksmisje z lokali mieszkalnych na terenie miasta Świdnica [2010-
2015]. 

2009 2011 2013 2015 
Zmiana 

2013-2015 
Zmiana 

2009-2015 

toczące się w sądzie 
postępowania 
eksmisyjne 

ogółem 51 23 19 21 10,5%↑ -58,8%↓ 

z powodu zaległości 
w opłatach za mieszkanie 

35 19 15 18 20,0%↑ -48,6%↓ 

orzeczone przez sąd 
eksmisje 

ogółem 35 24 21 70 233,3%↑ 100,0%↑ 

z powodu zaległości 
w opłatach za mieszkanie 

24 21 17 43 152,9%↑ 79,2%↑ 

wykonane eksmisje 

ogółem 27 16 27 31 14,8%↑ 14,8%↑ 

z powodu zaległości 
w  płatach za mieszkanie 

14 15 20 15 -25,0%↓ 7,1%↑ 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

W celu realizacji potrzeb mieszkaniowych miasto będzie budowało budynki z lokalami 1- i 2-pokojowymi 

dla dużej ilości rodzin o niewielkiej liczbie domowników. Potrzeby mieszkaniowe dużych rodzin będą 

zabezpieczone w lokalach o większym metrażu odzyskanych wskutek przekwaterowań. Realizacja potrzeb 

mieszkaniowych zabezpieczona zostanie poprzez: przeznaczenie do remontu większej ilości mieszkań, 

budowę nowego budynku socjalnego (ul. Robotnicza, 24 mieszkania), przyspieszenie realizacji remontów 

pustostanów oraz wykonywanie eksmisji do pomieszczeń tymczasowych właścicieli innych niż miasto. 

Wykonywanie eksmisji wobec osób objętych wyrokami eksmisyjnymi bez uprawnień do lokalu socjalnego 

zorganizowane zostanie przez zarządcę przy pomocy podmiotu zewnętrznego – kancelarii komorniczej. 

Miasto nie będzie w te czynności angażowało zasobów gminy. Taka praktyka miała miejsce w 2014 roku i 

okazała się skutecznym i sprawnym rozwiązaniem.99  

Dodatki mieszkaniowe 

Liczba dodatków mieszkaniowych wypłacanych mieszkańcom na terenie miasta Świdnica, którzy mają 

niskie dochody i nie są w stanie opłacić czynszu, maleje z roku na rok. Od 2010 roku zmniejszyła się ona 

                                                           
99 Polityka mieszkaniowa 2015-2016, Świdnica 2015. 
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DODATKI MIESZKANIOWE: 

5 417 dodatków mieszkaniowych 

na kwotę 780,4 tys. zł  

41,7% zasób gminny (325,5 tys. 

zł) 

   28% wspólnoty (218,8 tys. zł) 

26,6% spółdzielnie (207,5 tys. zł) 

  2,2% zasób inny (17 tys. zł) 

  1% TBS (7,8 tys. zł) 

 0,5% zasób prywatny (3,5 tys. zł) 

3 019 dodatków energetycznych 

na kwotę 41,1 tys. zł 

z 7 840 do 5 417 sztuk w 2015 roku, czyli aż o 30,9%, a spadek w porównaniu do roku 2014 wyniósł aż 

11,1%. Proporcjonalnie maleje również kwota wypłacanych dodatków z około 1 mld zł w 2010 roku do 

około 780,4 tys. zł w 2015 roku. Wśród miast w regionie Świdnica zakwalifikowała się na 11. miejscu pod 

względem liczby wypłaconych dodatków, a  15. pod względem wypłacanych kwot dodatków.  

WYKRES 33. Dodatki mieszkaniowe wypłacone na terenie miasta Świdnica [2010-2015]. 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

W ogólnej kwocie wypłacanych dodatków największy udział mają 

dodatki wypłacane do mieszkań będących w zasobie gminnym, 

stanowią one blisko 42% ogółu wypłacanych dodatków (325,5 tys. 

zł w 2015 roku). Znaczący udział w ogólnej kwocie w 2015 roku 

miały również dodatki do mieszkań w zasobie wspólnot 

mieszkaniowych (28%, 218,8 tys. zł) oraz mieszkań spółdzielczych 

(27%, 207,5 tys. zł). Około 2% stanowiły dodatki wypłacane do 

mieszkań w zasobie innym (17 tys. zł), a około 1 % dodatki 

do mieszkań w zasobach towarzystwa budownictwa społecznego 

(7,8 tys. zł). Najniższa kwota dodatków mieszkaniowych 

wypłacana jest natomiast do mieszkań prywatnych (3,5 tys. zł).  

Dodatkowo w 2015 roku przyznano 3 019 dodatków 

energetycznych  w kwocie około 41,1 tys. zł, co było blisko 

dwukrotnie wyższą wartością niż w roku poprzedzającym, 

w którym przyznano ich 1 584 na kwotę około 22,3 tys. zł.  

TABELA 48. Dodatki mieszkaniowe na terenie miasta Świdnica [2010-2015]. 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Zmiana 

2014-2015 
Zmiana 

2010-2015 

liczba ogółem 7 840 7 416 6 793 6 703 6 094 5 417 -11,1%↓ -30,9%↓ 

kwota ogółem [zł] 1 046 855 1 033 940 993 802 1 005 133 904 850 780 445 -13,7%↓ -25,4%↓ 

w zasobie 
gminnym 

478 698 476 047 464 311 447 771 377 361 325 613 -13,7%↓ -32,0%↓ 

w zasobie 
spółdzielczym 

268 850 252 257 246 311 257 041 230 316 207 522 -9,9%↓ -22,8%↓ 

w zasobie 
wspólnot 
mieszkaniowych 

269 884 277 560 251 129 262 776 264 764 218 854 -17,3%↓ -18,9%↓ 

w zasobie 
prywatnym 

0 0 710 739 2 006 3 561 77,5%↑ - 

w zasobie TBS 11 655 12 996 13 012 14 654 15 460 7 879 -49,0%↓ -32,4%↓ 

w zasobie 
innym 

17 768 15 080 18 329 22 152 14 943 17 016 13,9%↑ -4,2%↓ 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 
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WYKRES 34. Udział kwoty wypłaconych dodatków mieszkaniowych według formy własności mieszkań 
na terenie miasta Świdnica [2015]. 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

Prywatyzacja mieszkań komunalnych 

Od początku lat 90-tych poprzedniego stulecia do 2015 roku około 7,2 tysięcy mieszkań komunalnych na 

terenie miasta Świdnica stało się własnością prywatną. W 2015 roku 99 mieszkań zostało sprzedanych na 

rzecz najemców, a 6 w przetargu. Wyłączając lokale socjalne i mieszkalne niepodlegające sprzedaży, 

teoretycznie prywatyzacji w mieście może podlegać jeszcze około 1 tysiąca lokali. Obecnie jednak 

zainteresowanie wykupem mieszkań komunalnych nie jest duże. W mieszkaniowym zasobie gminy 

pozostały bowiem głównie mieszkania o niskim standardzie i w budynkach mało atrakcyjnych. Powodem 

spadku zainteresowania jest również konieczność inwestowania po wykupie lokalu w fundusz remontowy 

i poprawę stanu technicznego obiektów, na co wielu lokatorów nie stać. Dodatkowo około połowa 

najemców w zasobie komunalnym posiada zaległości czynszowe, które zostały szerzej omówione 

w kolejnym podrozdziale, co także  uniemożliwia ich wykup. 

WYKRES 35. Prywatyzacja mienia komunalnego Gminy Miasta Świdnica [2005-2015]. 

 

Źródło: opracowanie na podstawie Ocena stanu mieszkaniowego zasobu  Gminy Miasto Świdnica, Urząd Miejski w Świdnicy, październik 

2016. 

W roku 2015 sprzedano 4 lokale użytkowe, w tym 1 na rzecz najemcy i 3 w drodze przetargu, 105 lokali 

mieszkalnych, w tym 99 na rzecz najemcy i 6 w drodze przetargu. Łączny dochód ze sprzedaży ww. lokali 

wyniósł 1,4 mln zł. W roku 2014 sprzedano 10 lokali użytkowych, w tym 4 na rzecz najemcy i 6 w drodze 

przetargu, 137 lokali mieszkalnych, w tym 105 na rzecz najemcy i 32 w drodze przetargu oraz 1 budynek 

w drodze przetargu na łączną kwotę 2,36 mln zł.  

Opłaty czynszowe 

Bazowa stawka czynszu w mieszkaniach komunalnych na terenie miasta Świdnica od 2008 roku wynosi 

4,30 zł/m2 powierzchni dla lokali mieszkalnych. Rzeczywista stawka czynszu (dla lokali mieszkalnych, 

z wyjątkiem kilku budynków wybudowanych po 2005 roku) po zastosowaniu zniżek i zwyżek 

w maksymalnych wysokościach wynosi od 2,80 zł do 5,38 zł/m2. W przypadku budynków, w których 
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OPŁATY CZYNSZOWE: 

lokale mieszkalne / lokale socjalne 

bazowa stawka czynszu 

komunalnego:  

4,30 zł/m2 / 1,27 zł/m2 

minimalna i maksymalna stawka 

czynszu komunalnego:  

2,80 − 5,38 zł/m2 / 4,04 − 7,77 zł/m2 

czynsze były licytowane przez lokatorów lub nowo 

wybudowanych stawki kształtują się na poziomie od 5,71 zł 

do 10,41 zł/m2 powierzchni użytkowej. Stosowane w 

ostatnich latach czynsze w nowych budynkach komunalnych 

wynoszą 3% wartości odtworzenia 1 m2 powierzchni 

użytkowej budynków. Bazowa stawka czynszu (4,30 zł) w 

chwili wprowadzenia stanowiła 1,72% wartości odtworzenia, 

obecnie stanowi 1,38%. W związku z faktem, że wartość 

odtworzenia 1 m2 budynku w województwie dolnośląskim 

wynosi obecnie 3 734 zł, bazowa stawka czynszu, przy utrzymaniu proporcji z 2008 roku, powinna wynosić 

5,35 zł/m2 powierzchni.  

Stawka czynszu za lokale socjalne, obowiązująca od 2001 roku, wynosi 1,27 zł/m2i przy zastosowaniu 

wszystkich zniżek i zwyżek, faktyczny czynsz kształtowałby się pomiędzy 4,04 zł a 7,77 zł/m2. Zgodnie 

z regulacją zawartą w ustawie o ochronie praw lokatorów stawka czynszu za lokal socjalny nie może 

wynosić jednak więcej niż połowa najniższego czynszu stosowanego w komunalnym zasobie gminy. 

Oznacza to, że przy bazowej stawce czynszu wynoszącej 2% wartości odtworzenia, stawka za lokal socjalny 

kształtowałaby się na poziomie 2,02 zł/m2.100 

Zaległości czynszowe 

Ponad połowa najemców lub bezumownych użytkowników komunalnego zasobu mieszkaniowego na 

terenie miasta posiada zaległości czynszowe. 61,9% najemców nie płaci czynszu regularnie, a 23,7% z nich 

od kilku lub kilkunastu lat. Największą grupę stanowią zaległości, które powstawały przez dłuższy okres 

czasu – od trzech miesięcy do kilku lat. Zaległości te stanowią aż 67,1% ogółu i zostały wygenerowane 

przez 788 osób/rodzin na kwotę od 1 tys. zł do 50 tys. zł. Grupa zaległości niekwalifikujących się do 

wypowiedzenia umowy najmu (wymagana w tym przypadku jest  zwłoka w zapłacie czynszu za trzy pełne 

okresy płatności) stanowi 22,9% (269 osób/rodzin). Grupa osób mających dług stanowiący część  lub 

całość jednomiesięcznego czynszu obejmuje jedynie 10% zaległości. Obecnie kwota rzeczywistych 

zaległości czynszowych wszystkich użytkowników lokali mieszkalnych i byłych najemców oraz osób, które 

już zostały eksmitowane z zadłużonych lokali, ale dług pozostał nieuregulowany, wynosi ponad 32,5 mln 

złotych. 

TABELA 49. Zaległości w opłatach za mieszkanie w zasobach gminnych na terenie miasta Świdnica 
[2009, 2011, 2013, 2015. 

2009 2011 2013 2015 
Zmiana 

2013-2015 
Zmiana 

2009-2015 

mieszkania 
[szt.] 

ogółem 2 046 1 479 1 778 1 041 -41,5%↓ -49,1%↓ 

ponad 
3 miesiące 

1 142 1 204 1 190 867 -27,1%↓ -24,1%↓ 

wysokość 
zaległości  
[tys. zł] 

ogółem 2 318,0 2 683,8 2 264,4 86,9 -96,2%↓ -96,3%↓ 

ponad 
3 miesiące 

1 870,0 2 246,8 1 939,1 35,4 -98,2%↓ -98,1%↓ 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

Dane dotyczące wysokości zaległości w opłatach za mieszkania w zasobach gminnych dostarczają jednak 

ważnego argumentu na potwierdzenie tezy o poprawie sytuacji społeczno-gospodarczej w mieście 

i skutecznie prowadzonej polityce mieszkaniowej. Zaległości te zmniejszyły się z  2 318,0 tys. zł w 2009 

roku (a nawet 2 683,8 tys. zł w 2011) do 86,9 tys. zł w 2015 roku. Daje to znaczący spadek w porównaniu 

do 2013 roku o blisko 96,2%, a w przypadku zaległości ponad 3 miesiące o 98,2%.   

                                                           
100 Ocena stanu mieszkaniowego zasobu  Gminy Miasto Świdnica, Urząd Miejski w Świdnicy, październik 2016. 
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PODMIOTY GOSPODARCZE:  

8,4 tysiąca podmiotów gospodarczych, 

tj.  

 45,8% podmiotów w powiecie 

świdnickim  

 2,4% podmiotów na Dolnym Śląsku 

 5. miejsce wśród miast na Dolnym 

Śląsku 

1 442 podmioty gospodarcze wpisane 

do rejestru REGON na 10 tys. 

ludności 

235 podmioty gospodarcze na 1000 

mieszkańców w wieku 

produkcyjnym 

   94 nowo zarejestrowane podmioty 

gospodarcze na 10 tys. 

mieszkańców  

  154 nowo zarejestrowane podmioty 

gospodarcze na 10 tys. 

mieszkańców w wieku 

produkcyjnym 

III. SFERA GOSPODARCZA 

3.1. GOSPODARKA 

3.1.1. PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ 

Poziom przedsiębiorczości 

Miasto Świdnica dysponuje znaczącym potencjałem 

rozwoju przedsiębiorczości. W 2015 roku do rejestru 

REGON wpisanych było ponad 8,4 tysiąca podmiotów 

gospodarczych (45,8% podmiotów w powiecie świdnickim 

i 2,4% podmiotów na Dolnym Śląsku), a od 2010 roku ich 

liczba wzrosła o 1,7%. Pod względem liczby podmiotów 

gospodarczych Świdnica plasuje się na 5. miejscu w wśród 

miast w regionie. Wyprzedzają ją jedynie stolica 

województwa – Wrocław (113,2 tys. podmiotów 

gospodarczych) oraz ośrodki regionalne takie jak: 

Wałbrzych (13,9 tys.), Legnica (13,7 tys.) oraz Jelenia Góra 

(12,6 tys.). Natomiast w skali krajowej Świdnica zajmuje 49. 

miejsce wśród miast, z liczbą podmiotów gospodarczych 

porównywalną do takich miast jak: Jaworzno, Siedlce i Piła, 

które zamieszkuje od 30-50% więcej ludności. W 2015 roku 

w Świdnicy do rejestru REGON wpisane były średnio 1 442 

podmioty gospodarcze na 10 tysięcy ludności. To aż 32,5% 

więcej niż średnio w kraju (1 089), o 17,3% więcej niż 

średnio w województwie (1 230) i 25,3% więcej niż średnio 

w powiecie świdnickim (1 151), a ich liczba rośnie z roku na 

rok. 

WYKRES 36. Podmioty wpisane do rejestru REGON na 10 tysięcy ludności [2005-2015]. 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 
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W przeliczeniu na 1000 mieszkańców w wieku produkcyjnym w 2015 roku w Świdnicy zarejestrowanych 

było średnio 235 podmiotów – był to wynik również znacznie wyższy niż średnio w kraju (174,3), 

województwie (195,8) i powiecie świdnickim (183). Podkreślić należy, że niższa liczba podmiotów 

gospodarczych na 1000 mieszkańców w wieku produkcyjnym niż w Świdnicy odnotowana została w takich 

miastach jak Legnica (217,7) i Wałbrzych (196,1). Już w 2014 roku w skali krajowej, Świdnica z 228,8 

podmiotami gospodarczymi na 1000 mieszkańców w wieku produkcyjnym, została zakwalifikowana do 

10,8% miast w Polsce z wysokim poziomem przedsiębiorczości (klasa II)101. Wśród krajowych ośrodków 

subregionalnych102 zajęła ona wtedy wysokie 4. miejsce, po miastach takich jak Kołobrzeg (283), Jelenia 

Góra (251,3) i Cieszyn (243,8). 

TABELA 50. Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON na terenie miasta Świdnica 
[2010-2015]. 

 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Zmiana 
2014-2015 

Zmiana 
2010-2015 

podmioty gospodarki 
narodowej ogółem 

8 276 8 236 8 377 8 445 8 378 8 419 0,5%↑ 1,7%↑ 

podmioty wpisane do rejestru 
REGON na 10 tys. ludności 

1 367 1 368 1 402 1 427 1 425 1 442 1,2%↑ 5,5%↑ 

podmioty na 1000 
mieszkańców w wieku 
produkcyjnym 

209,7 211,9 219,7 226,3 228,8 235,0 2,7%↑ 12,1%↑ 

jednostki nowo 
zarejestrowane w rejestrze 
REGON na 10 tys. ludności 

133 105 105 99 91 94 2,9%↑ -29,3%↓ 

podmioty nowo 
zarejestrowane na 10 tys. 
ludności w wieku 
produkcyjnym 

205 164 166 158 147 154 4,3%↑ -24,9%↓ 

jednostki wykreślone 
z rejestru REGON na 10 tys. 
ludności 

74 108 74 83 97 82 -15,3%↓ 11,6%↑ 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

W Świdnicy w 2015 roku średnio na 10 tysięcy mieszkańców, podobnie jak w kraju, rejestrowane były 

94 nowe podmioty gospodarcze. Wartość ta pozostawała jednak poniżej średniej dla województwa 

dolnośląskiego, wynoszącej 105 podmiotów, i klasyfikowała miasto dopiero na 26. miejscu wśród miast  

w regionie. Taka sama liczba nowych podmiotów gospodarczych na 10 tysięcy ludności jak w Świdnicy 

rejestrowana była w takich miastach na Dolnym Śląsku jak Jedlina Zdrój, Lubań i Oława. Podkreślić należy 

również, że wartość tego wskaźnika na terenie miasta spada z roku na rok. W porównaniu do roku 2010, 

w którym to miasto osiągnęło najwyższy wskaźnik 133 podmioty, spadek ten wynosi blisko 30%. Liczba 

nowo rejestrowanych podmiotów gospodarczych w przeliczeniu na 10 tysięcy mieszkańców w wieku 

produkcyjnym od 2010 roku również spadła o blisko 25% i w 2015 roku wynosiła 154 podmioty.  

Udział podmiotów wyrejestrowanych w ogólnej liczbie podmiotów wpisanych do rejestru REGON w 2015 

roku wynosił natomiast 5,7%, w kraju było to średnio 7%, w województwie dolnośląskim 6,8%, 

a w powiecie świdnickim  6,4%. Przeciętnie na 10 tysięcy ludności z rejestru REGON w 2015 roku 

w  Świdnicy wykreślono więc 82 podmioty – przy średniej krajowej 76, wojewódzkiej 84 i powiatowej 73. 

                                                           
101

 Raport o stanie polskich miast 2016 – Rozwój gospodarczy, Instytut Rozwoju Miast, Kraków 2016 
102

 Według klasyfikacji Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 (KPZK). 
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STRUKTURA WAŁASNOSĆI: 

95,9% sektor prywatny 

4,1% sektor publiczny 

FORMY PRAWNE: 

4,9 tys. osoby fizyczne prowadzące 

działalność gospodarczą  

687 spółek handlowych 

159 spółek handlowych z udziałem 

kapitału zagranicznego  

185 stowarzyszeń i organizacji 

społecznych 

107 państwowych 

i samorządowych jednostek 

prawa budżetowego 

45 fundacji  

42 spółdzielnie 

 7  publicznych spółek 

handlowych 

Struktura własności i formy prawne 

W 2015 roku w Świdnicy w sektorze prywatnym działalność 

gospodarczą prowadziło 95,9% podmiotów zarejestrowanych 

w rejestrze REGON. Dominującą formą prawną działalności 

gospodarczej w mieście w tym sektorze własności była 

indywidualna działalność gospodarcza (4,9 tys. podmiotów). Na 

terenie miasta działalność prowadziło również 687 spółek 

handlowych, 159 spółek handlowych z udziałem kapitału 

zagranicznego oraz 185 stowarzyszeń i organizacji społecznych.  

W rejestrze REGON zarejestrowanych było również 45 fundacji 

i 42 spółdzielnie. W sektorze publicznym wyróżnić należy 

natomiast 107 państwowych i samorządowych jednostek prawa 

budżetowego oraz 7 spółek handlowych. Od 2010 roku 

w sektorze prywatnym największy procentowy wzrost, o około 

137%, odnotowano w zakresie nowo otwartych fundacji 

(26 nowych). O blisko 26% zwiększyła się również liczba spółek 

handlowych (141 nowych) oraz stowarzyszeń i organizacji 

społecznych (41 nowych), a o 12% liczba spółek handlowych 

z udziałem kapitału zagranicznego (17 nowych). Pod względem 

rodzaju prowadzonej działalności w sektorze prywatnym 

odnotowano natomiast 5% spadek liczby osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (-262 

podmioty) oraz 8,7% spadek liczby zarejestrowanych spółdzielni (-4),  a w sektorze publicznym działalność 

prowadzi o 22 państwowe i samorządowe jednostki prawa budżetowego mniej.  

TABELA 51. Struktura własności i formy prawne podmiotów gospodarki narodowej na terenie miasta 
Świdnica [2010-2015]. 

 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Zmiana 
2014-2015 

Zmiana 
2010-2015 

sektor publiczny ogółem 329 309 330 318 313 298 -4,8%↓ -9,4%↓ 

państwowe i samorządowe 
jednostki prawa 
budżetowego 

129 121 133 115 115 107 -7,0%↓ -17,1%↓ 

przedsiębiorstwa 
państwowe 

1 1 0 0 0 0 - -100,0%↓ 

spółki handlowe 8 8 8 8 7 7 - -12,5%↓ 

sektor prywatny ogółem 7 947 7 927 8 047 8 127 8 062 8 075 0,2%↑ 1,6%↑ 

osoby fizyczne prowadzące 
działalność gospodarczą 

5 237 5 152 5 148 5 144 5 005 4 975 -0,6%↓ -5,0%↓ 

spółki handlowe 546 570 604 650 674 687 1,9%↑ 25,8%↑ 

spółki handlowe z udziałem 
kapitału zagranicznego 

142 150 153 158 161 159 -1,2%↓ 12,0%↑ 

spółdzielnie 46 45 44 44 43 42 -2,3%↓ -8,7%↓ 

fundacje 19 19 24 30 35 45 28,6%↑ 136,8%↑ 

stowarzyszenia 
i organizacje społeczne 

147 149 157 162 173 185 6,9%↑ 25,9%↑ 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 
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STRUKTURA BRANŻOWA: 

22,9% handel hurtowy i detaliczny, 

naprawa pojazdów 

samochodowych (sekcja G) 

18,3%  działalność związana z obsługą 

rynku nieruchomości (sekcja L) 

  9,5%  budownictwo (sekcja F) 

   9,1%  przetwórstwo przemysłowe 

(sekcja C) 

   8,3%  działalność profesjonalna, 

naukowa i techniczna (sekcja M) 

Struktura branżowa 

Podmioty gospodarcze na terenie Świdnicy prowadzą 

głównie działalność usługową (80,3% zarejestrowanych 

podmiotów ogółem), natomiast z przemysłem 

i budownictwem związane jest 19,1% podmiotów, 

a z rolnictwem 0,6%. Pod względem rodzaju prowadzonej 

działalności wśród podmiotów przeważają przedsiębiorstwa 

związane z handlem hurtowym i detalicznym oraz naprawą 

pojazdów (sekcja G: 22,9% podmiotów), 18,3% stanowią 

podmioty prowadzące działalność związana z obsługą rynku 

nieruchomości (sekcja L), 9,5% z budownictwem (sekcja F) 

i 9,1% z przetwórstwem przemysłowym (sekcja C). 

Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (sekcja M) 

stanowi 8,3%.  

WYKRES 37. Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON wg rodzajów działalności 
(PKD 2007) [2015].  

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 
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TABELA 52. Struktura branżowa podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w rejestrze REGON na 
terenie miasta Świdnica [2015]. 

Sekcja Nazwa  

Liczba 
podmiotów 2015 

Zmiana  
2014-2015 

Zmiana  
2010-2015 

szt. % szt. % szt. % 

Sekcja A Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo 
i rybactwo 

49 0,6% 4 8,9% -9 -15,5 %↓ 

Sekcja B Górnictwo i wydobywanie 10 0,1% 0 - 0 - 

Sekcja C Przetwórstwo przemysłowe 770 9,3% 20 2,7%↑ 46 6,4%↑ 

Sekcja D Wytwarzanie i zaopatrywanie w 
energię elektryczną, gaz, parę 
wodną, gorącą wodę 
i powietrze do układów 
klimatyzacyjnych 

19 0,2% 0 - 9 90,0%↑ 

Sekcja E Dostawa wody, 
gospodarowanie ściekami 
i odpadami oraz działalność 
związana z rekultywacją 

15 0,2% 0 - -2 -11,8%↓ 

Sekcja F Budownictwo 798 9,6% -2 -0,3%↓ -36 -4,3%↓ 

Sekcja G Handel hurtowy i detaliczny, 
naprawa pojazdów 
samochodowych 

1 
927 

23,3
% 

-38 -1,9%↓ -194 -9,1%↓ 

Sekcja H Transport i gospodarka 
magazynowa 

407 4,9% -8 -1,9%↓ -76 -15,7%↓ 

Sekcja I Działalność związana 
z zakwaterowaniem i usługami 
gastronomicznymi 

179 2,2% 0 - -12 -6,3%↓ 

Sekcja J Informacja i komunikacja 185 2,2% 8 4,5%↑ 40 27,6%↑ 

Sekcja K Działalność finansowa 
i ubezpieczeniowa 

274 3,3% -8 -2,8%↓ -28 -9,3%↓ 

Sekcja L Działalność związana z obsługą 
rynku nieruchomości 

1 
539 

18,6
% 

20 1,3%↑ 160 11,6%↑ 

Sekcja M Działalność profesjonalna, 
naukowa i techniczna 

702 8,5% 0 - 48 7,3%↑ 

Sekcja N  Działalność w zakresie usług 
administrowania i działalność 
wspierająca 

192 2,3% 9 4,9%↑ 27 16,4%↑ 

Sekcja O Administracja publiczna 
i obrona narodowa; 
obowiązkowe zabezpieczenia 
społeczne 

29 0,4% 1 3,6%↑ 2 7,4%↑ 

Sekcja P Edukacja 283 3,4% -3 -1,0%↓ 34 13,7%↑ 

Sekcja Q Opieka zdrowotna i pomoc 
społeczna 

408 4,9% 14 3,6%↑ 74 22,2%↑ 

Sekcja R Działalność związana z kulturą, 
rozrywką i rekreacją 

140 1,7% 5 3,7%↑ 4 2,9%↑ 

Sekcje 
S i T 

Pozostała działalność usługowa, 
gospodarstwa domowe 
zatrudniające pracowników 

485 5,9% 13 2,8%↑ 48 11,0%↑ 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

Od 2010 roku pod względem liczby nowo zarejestrowanych podmiotów gospodarczych dominuje 

działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (Sekcja L: 160 nowo zarejestrowanych podmiotów 

gospodarczych, wzrost o 11,6%). W tym czasie nastąpił również rozwój firm związanych z opieką 
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KLASY WIELKOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW: 

podmioty gospodarcze 

zatrudniające:  

95,8% do 9 pracowników 

  3,3% od 10 do 49 pracowników  

  0,8% od 50 do 249 pracowników  

     0,1% od 250 do 999 pracowników 

zdrowotną i pomocą społeczną (Sekcja Q: 74 nowo zarejestrowane firmy, wzrost o 22,2%). Po około 50 

nowych firm rozpoczęło również działalność profesjonalną, naukową i techniczną (Sekcja M: 48 nowo 

zarejestrowane firmy, wzrost o 7,3%) oraz pozostałą działalność usługową, w tym były to nowo 

zarejestrowane gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników (Sekcja S i T: 48 nowo otwartych firm, 

wzrost o 11%). Około 46 podmiotów zarejestrowanych rozpoczęło również działalność związaną 

z przetwórstwem przemysłowym (wzrost o 6,4%). Pod względem procentowego wzrostu liczby 

podmiotów według sekcji widoczny jest znaczący rozwój podmiotów prowadzących działalność związaną 

z wytwarzaniem i zaopatrywaniem w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do 

układów klimatyzacyjnych (sekcja D: wzrost o 90%, 9 nowych firm), informacja i komunikacja (sekcja J: 

27,6%, 40 nowych firm), firm związanych z opieka zdrowotną i pomocą społeczną (sekcja Q: 74 nowo 

zarejestrowane firmy, wzrost o 22,2%). W liczbie nowo zarejestrowanych podmiotów ogółem 3,82% miał 

sektor medyczny, 5,64% sektor kreatywny i 0,18% sektor przetwórstwa rolno-spożywczego.  

WYKRES 38. Podmioty nowo zarejestrowane i wyrejestrowane z rejestru REGON [2010-2015]. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

Wielkość przedsiębiorstw 

Pod względem wielkości przedsiębiorstw w Świdnicy, 

podobnie jak w całym kraju, w 2015 roku dominowały 

mikroprzedsiębiorstwa zatrudniające do 9 pracowników – 

8 067 podmioty gospodarcze stanowiące 95,8% wszystkich 

zarejestrowanych przedsiębiorstw. W mieście działalność 

prowadziło również 275 podmiotów gospodarczych 

zatrudniających od 10 do 49 osób (3,3% podmiotów ogółem). 

Pod względem liczby przedsiębiorstw w obu wymienionych 

wyżej klasach wielkości  Świdnica zajmowała 5. miejsce wśród 

miast w regionie.  
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INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ 

GOSPODARCZA:  

4,9 tys. osób prowadzących indywidualną 

działalność gospodarczą  

co 4. osoba prowadzi działalność związaną 

z handlem i naprawą pojazdów 

samochodowych 

co 8. osoba prowadzi działalność związaną 

z budownictwem 

co 9. osoba prowadzi działalność 

profesjonalną, naukową i techniczną 

co 10. osoba prowadzi działalność związaną 

z przetwórstwem przemysłowym 

TABELA 53. Podmioty gospodarcze na terenie miasta Świdnica według klas wielkości [2010-2015]. 

Zatrudnienie: 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Zmiana 

2014-2015 
Zmiana 

2010-2015 

Liczba podmiotów ogółem: 

0 - 9 7 881 7 841 8 011 8 082 8 016 8 067 0,6%↑ 2,4%↑ 

10 - 49 324 322 287 286 283 275 -2,8%↓ -15,1%↓ 

50 - 249 64 66 72 70 72 71 -1,4%↓ 10,9%↑ 

250 - 999 7 7 7 7 7 6 -14,3%↓ -14,3%↓ 

Liczba podmiotów na 10 tysięcy ludności: 

0 - 9 1 997,1 2 017,2 2 101,1 2 165,3 2 189,0 2 251,7 2,9%↑ 12,7%↑ 

10 - 49 82,1 82,8 75,3 76,6 77,3 76,8 -0,7%↓ -6,5%↓ 

50 - 249 16,2 17,0 18,9 18,8 19,7 19,8 0,8%↑ 22,2%↑ 

250 i więcej 1,8 1,8 1,8 1,9 1,9 1,7 -12,4%↓ -5,6%↓ 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

Przedsiębiorstwa zatrudniające od 50 do 249 stanowiły natomiast 0,8% zarejestrowanych podmiotów 

gospodarczych w mieście. Te 71 podmiotów gospodarczych stanowiło jednak aż 3,4% ogółu 

przedsiębiorstw w tej klasie wielkości w województwie i pod względem ich ilości plasowało Świdnicę na 

4. miejscu wśród miast w regionie. Zatrudnienie od 250 do 999 osób zadeklarowało natomiast 

6 przedsiębiorstw w Świdnicy (0,1% podmiotów ogółem). W 2015 roku na 10 tysięcy mieszkańców 

Świdnicy w wieku produkcyjnym przypadało: 2 251,7 podmiotów gospodarczych zatrudniających do 

9 osób, 76,8 podmiotów zatrudniających od 10 do 49 osób, 19,8 podmiotów zatrudniających od 50 do 249 

osób i 1,7 podmiotu zatrudniającego powyżej 250 osób. Pod każdym z wymienionych wskaźników 

Świdnica przekraczała zarówno średnią krajową, wojewódzką jak i powiatową, jedynie średnia liczba 

podmiotów zatrudniających powyżej 250 osób była wyższa dla województwa o 0,3. 

W ciągu ostatnich 5 lat w Świdnicy wzrosła liczba mikroprzedsiębiorstw o 2,4%, czyli o 186 podmiotów, 

oraz o 10,9% przedsiębiorstw zatrudniających od 50 do 249 (7 podmiotów). W pozostałych klasach 

wielkości liczba przedsiębiorstw zmalała w porównaniu do 2010 roku, w tym aż o 15,1% (49 podmiotów) 

w przypadku przedsiębiorstw zatrudniających od 10 do 49 pracowników. W tym czasie działalność 

zakończyła również jedna firma deklarująca zatrudnienie od 250 do 999 pracowników. 

Indywidualna działalność gospodarcza 

Na terenie Świdnicy indywidualną działalność 

gospodarczą prowadzi 4 975 osób, co stanowi 42,9% 

osób fizycznych prowadzących działalność na terenie 

powiatu świdnickiego i 2,1% na Dolnym Śląsku. 

W mieście średnio 85 osób na 1000 ludności prowadzi 

działalność gospodarczą, co jest wynikiem wyższym niż 

średnio w kraju (77), w województwie dolnośląskim 

(81) i powiecie świdnickim (73). Również w przeliczeniu 

na 100 ludności w wieku produkcyjnym miasto plasuje 

się znacznie powyżej średniej, tj. 13,9 osoby, przy 12,4 

średnio w kraju, 12,9 w województwie i 11,6 

w powiecie. Osoby fizyczne w mieście najczęściej 

prowadziły działalność gospodarczą związaną 

z handlem i naprawą pojazdów (26,4%), 

budownictwem (13,1%), działalność profesjonalną, naukową i techniczną (11,7%) oraz związaną 

z przetwórstwem przemysłowym (10,1%).  
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TABELA 54. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na terenie miasta Świdnica [2010-2015]. 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Zmiana 

2014-2015 
Zmiana 

2012-2015 

ogółem - - 5 148 5 144 5 005 4 975 -0,6%↓ -3,4%↓ 

 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Zmiana 
2014-2015 

Zmiana 
2010-2015 

osoby fizyczne prowadzące 
działalność gospodarczą na 
1000 ludności 

86 86 86 87 85 85 0,1%↑ -1,5%↓ 

osoby fizyczne prowadzące 
działalność gospodarczą na 
100 osób w wieku 
produkcyjnym 

13,3 13,3 13,5 13,8 13,7 13,9 1,6%↑ 4,6%↑ 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

Ogółem od 2012 roku liczba osób prowadzących tę najbardziej popularną w kraju i najprostsza formę 

prowadzenia działalności gospodarczej spadła w Świdnicy o 3,4%, w przeciwieństwie do tendencji 

ogólnopolskiej (wzrost o 1,9%) i wojewódzkiej (wzrost o 1,4%). Podobnie jak w całym kraju w Świdnicy 

odnotowano znaczny spadek indywidualnej działalności związanej z rolnictwem (-35% podmiotów). 

W tym czasie na terenie powiatu świdnickiego spadek w tym zakresie wyniósł aż 47,8%. Spadek 

odnotowano również w działalności związanej z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (-10,9%) 

oraz działalności finansowej i ubezpieczeniowej (-12%). Od 2012 roku największy procentowo wzrost 

otwieranych indywidulanych działalności odnotowano natomiast w zakresie działalności związanej 

z obsługą rynku nieruchomości (18,8%), w zakresie usług administrowania i działalności wspierającej 

(11,6%) oraz w informacji i komunikacji (9,9%).  

WYKRES 39. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą wg PKD 2007  na terenie miasta  
Świdnica [2015]. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 
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ZAAWANSOWANIE TECHNOLOGICZNE: 

udział przedsiębiorstw w ogólnej liczbie 

przedsiębiorstw: 

1,6% wysokiej techniki (high-tech)  

3,8% średnio-wysokiej techniki 

(medium-high-tech) 

9,7% opartych na wiedzy (KIS) 

Zaawansowanie technologiczne przedsiębiorstw 

Udział przedsiębiorstw wysokiej techniki (high-tech) 

w ogólnej liczbie przedsiębiorstw w Świdnicy w 2015 roku był 

wysoki i wynosił 1,66%. Udział ten plasował miasto na 

1. miejscu wśród ośrodków subregionalnych103 na Dolnym 

Śląsku oraz na 4. miejscu wśród miast ogółem w regionie 

(po Szczawnie-Zdrój 2,94%, Brzegu Dolnym 2,9% 

i Świebodzicach 2,54%). Dla porównania w tym czasie udział 

przedsiębiorstw wysokiej techniki w ogólnej liczbie 

przedsiębiorstw w stolicy województwa wynosił 0,9%, w Jeleniej Górze 0,8%, a w Dzierżoniowie 0,4%. 

Udział przedsiębiorstw średnio-wysokiej techniki (medium-high-tech) w ogólnej liczbie przedsiębiorstw 

w Świdnicy wynosi natomiast 3,8%, co należy uznać za wartość przeciętną. Udział przedsiębiorstw 

opartych na wiedzy (KIS)104 w ogólnej liczbie przedsiębiorstw w Świdnicy w 2015 roku wynosił 29,7%, 

co również stanowiło wartość średnią. Jednak pod względem udziału przedsiębiorstw oferujących usługi 

wiedzochłonne wysokiej techniki w liczbie przedsiębiorstw KIS Świdnica znalazła się na 7. miejscu w kraju 

wśród ośrodków subregionalnych.105 

MAPA 3. Udział przedsiębiorstw wysokiej techniki (high-tech) w ogólnej liczbie przedsiębiorstw 
w miastach Polski, według rangi ośrodka [2015]. 

              
Źródło: opracowanie na podstawie Raport o stanie polskich miast 2016 – Rozwój gospodarczy, Instytut Rozwoju Miast, Kraków 2016 

Lokomotywy gospodarcze  

Duże podmioty gospodarcze o charakterze produkcyjnym, które w istotny sposób oddziałują na rozwój 

ekonomiczny otoczenia, stanowią swoiste lokomotywy w rozwoju społeczno-gospodarczym. To właśnie 

one inicjują kooperację, przyciągają nowe inwestycje i kreują zapotrzebowanie na media czy lokalne usługi 

i intensyfikują lokalną ekonomię. Wśród głównych rodzajów oddziaływania dużych inwestycji 

przemysłowych na otoczenie wymienić należy również przede wszystkim: napływ kapitału w formie 

inwestycji bezpośrednich, wpływy z podatków, wprowadzanie nowych technologii, wdrażanie lepszych 

systemów organizacji produkcji, zmniejszanie pracochłonności produkcji, rozwijanie działalności 

i powiązania z miejscowymi jednostkami badawczo-rozwojowymi, tworzenie, utrzymanie bądź likwidacja 

miejsc pracy. Ponadto lokomotywy gospodarcze, choćby ze względu na skalę zatrudnienia, mogą mieć 

istotne znaczenie ekonomiczne dla mieszkańców ośrodków lokalnych i subregionalnych. 

                                                           
103 Według Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 (KPZK). 
104 przedsiębiorstwa działające w usługach opartych na wiedzy (wiedzochłonnych) – knowledge-intensive (business) services  
105 opracowanie na podstawie Raport o stanie polskich miast 2016 – Rozwój gospodarczy, Instytut Rozwoju Miast, Kraków 2016 
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WYKRES 40. Udział miast w Polsce według 
liczby lokomotyw na ich terenie [2015]. 

 

 

 

MAPA 4. Rozmieszczenie lokomotyw gospodarczych 
w miastach na Dolnym Śląsku [2015]. 

 

 

 

Źródło: Raport o stanie polskich miast 2016 – Rozwój gospodarczy, Instytut Rozwoju Miast, Kraków 2016. 

Zgodnie z Raportem o stanie polskich miast106 na terenie Świdnicy w 2015 roku wskazano 7 dużych 

przedsiębiorstw o charakterze produkcyjnym tzw. lokomotyw gospodarczych. Świdnica znalazła się 

w związku z tym w grupie  2,8% miast w Polsce, w których zlokalizowane jest 7 lokomotyw. Więcej 

lokomotyw gospodarczych na Dolnym Śląsku wskazanych zostało jedynie w miastach: Wrocław (20), 

Legnica (10), Wałbrzych (10). W regionie taka sama liczba dużych podmiotów jak w Świdnicy wskazana 

została również w Jeleniej Górze. 

MAPA 5. Zatrudnienie w lokomotywach gospodarczych na terenie Dolnego Śląska [2015]. 

 

 

 
Źródło: Raport o stanie polskich miast 2016 – Rozwój gospodarczy, Instytut Rozwoju Miast, Kraków 2016. 

W 2015 roku przeciętne zatrudnienie na lokomotywę w Świdnicy wynosiło 510,4 osoby. Był to jeden 

z niższych wskaźników co wskazuje na dywersyfikację funkcjonalną miasta, co sprzyja przezwyciężaniu 

problemów związanych z zapaścią całych branż czy bankructwem pojedynczych zakładów przemysłowych. 

Zgodnie z danymi za 2014 i 2015 rok wartość wskaźnika monozakładowości, pozwalającego zobrazować 

uzależnienie miasta od pojedynczej firmy zatrudniającej znaczną część ogółu pracujących, wynosił 

w Świdnicy 0,04107.  Tak niski poziom monozakładowości należy uznać za zjawisko pozytywne dla lokalnej 

gospodarki, które w dłuższej perspektywie może gwarantować rozwój ekonomiczny i w sytuacji załamania 

określonej branży nie będzie skutkować dużymi problemami społecznymi i gospodarczymi. 

                                                           
106 Raport o stanie polskich miast 2016 – Rozwój gospodarczy, Instytut Rozwoju Miast, Kraków 2016. 
107

 Ibidem 
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MAPA 6. Liczba lokomotyw na 10 000 mieszkańców w wieku produkcyjnym na terenie Dolnego Śląska 
[2015]. 

 

 

 

Źródło: Raport o stanie polskich miast 2016 – Rozwój gospodarczy, Instytut Rozwoju Miast, Kraków 2016. 

3.1.2. INWESTORZY ZAGRANICZNI 

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne (BIZ) uznawane są za jeden z istotniejszych czynników wzrostu 

gospodarczego. Ich obecność wpływa na poprawę sytuacji na lokalnym rynku pracy, a swoją specyfiką 

wiążą one elementy takie jak: kapitał finansowy i, co szczególnie istotne dla rozwoju gospodarki 

przyjmującej, także między innymi: wiedzę, umiejętności i know-how, technologie, wzorce organizacyjne 

i marketingowe. Powiat świdnicki jest jednym z najchętniej wybieranych przez inwestorów zagranicznych 

na siedzibę przedsiębiorstwa miejsc w regionie. W lipcu 2015 roku na jego terenie zarejestrowanych było 

4,5% aktywnych podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego w regionie. Dawało mu to 3. miejsce 

wśród powiatów w województwie dolnośląskim, po Wrocławiu (51,2%) i powiecie wrocławskim (6,2%).  

Zgodnie z danymi GUS na koniec 2015 roku w Świdnicy w rejestrze REGON zarejestrowanych było 159 

podmiotów gospodarczych z kapitałem zagranicznym. Inwestorzy ci stanowili 1,9% podmiotów 

gospodarczych zarejestrowanych w Świdnicy, 50,8% podmiotów z kapitałem zagranicznym 

zarejestrowanych na terenie powiatu świdnickiego i 2,1% podmiotów tego typu w regionie. Liczba 

inwestorów zagranicznych na terenie Świdnicy rośnie od 2010 roku, ogółem odnotowano 12% wzrost 

w tym czasie, jedynie w 2015 roku notuje się nieznaczny spadek ich ilości o 1,2%.  

TABELA 55. Liczba podmiotów z kapitałem zagranicznym a terenie miasta Świdnica [2010-2015]. 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Zmiana 

2014-2015 
Zmiana 

2010-2015 

podmioty z kapitałem 
zagranicznym (IZ) 

142 150 153 158 161 159 -1,2%↓ 12,0%↑ 

% udział w liczbie podmiotów 
ogółem w Świdnicy 

1,7 1,8 1,8 1,9 1,9 1,9 -1,7 pkt %↓ 10,1 pkt %↑ 

% udział w liczbie podmiotów 
z kapitałem zagranicznym 
w powiecie świdnickim 

49,5 50,5 50,7 50,3 51,3 50,8 -0,9 pkt %↓ 2,7 pkt %↑ 

% udział w liczbie podmiotów 
z kapitałem zagranicznym 
w województwie dolnośląskim 

2,2 2,3 2,2 2,2 2,2 2,1 -2,6 pkt %↓ -3,7 pkt %↑ 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 
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Zgodnie ze stanem z lipca 2015 roku108 w Świdnicy w rejestrze REGON zarejestrowanych było 116 

podmiotów gospodarczych stanowiących własność zagraniczną oraz 37 podmiotów stanowiących 

własność mieszaną w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej. Zgodnie ze stanem 

aktywności prawnej i ekonomicznej wskazanych powyżej podmiotów, 82,4% stanowiły podmioty 

prowadzące działalność (126 podmiotów), 9,8% miało zakończoną działalność (15), 5,2% miało 

zakończoną datę likwidacji (8), 0,7% było w stanie likwidacji (1), a 2% z nich zawiesiło działalność (3).  

Poniższa analiza dotyczy jedynie aktywnych podmiotów gospodarczych z udziałem kapitału zagranicznego, 

czyli 126 wskazanych powyżej podmiotów prowadzących działalność. Zgodnie z podstawową formą 

prawną tych podmiotów 84,9% stanowią osoby prawne (107 podmiotów), 8,7% osoby fizyczne 

prowadzące działalność gospodarczą (11), a 6,3% jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej 

(8). 

WYKRES 41. Struktura inwestorów zagranicznych na terenie miasta  Świdnica  według sekcji PKD [2015]. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS, stan na lipiec 2015. 

                                                           
108 Analiza danych na podstawie stanu z dnia 30 lipca 2015 roku, w porównaniu do danych GUS  stan na 31 grudnia 2015 roku 

dane nie uwzględniają 6 podmiotów gospodarczych z udziałem kapitału zagranicznego.   
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WYKRES 42. Udział ilościowy  inwestorów zagranicznych na terenie miasta  Świdnica według sekcji PKD 
[2015]. 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS, stan na lipiec 2015.  

W lipcu 2015 roku w Świdnicy, co 3. podmiot gospodarczy z udziałem kapitału zagranicznego prowadził 

działalność związaną z handlem hurtowym, detaliczny  oraz naprawą pojazdów (sekcja G: 29,5%, 41 

podmiotów gospodarczych), blisko co 5. zajmował się przetwórstwem przemysłowym (sekcja C: 21,6%, 30 

podmiotów), a co 10. prowadził działalność związaną z budownictwem (sekcja F: 9,4%, 13 podmiotów) lub 

dostawą wody, gospodarowaniem ściekami i odpadami oraz działalnością związana z rekultywacją (sekcja 

E: 9,4%, 13 podmiotów). 7,2% inwestorów zagranicznych zajmowało się wytwarzaniem i zaopatrywaniem 

w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (sekcja D: 

10 podmiotów). 

Pod względem wielkości przedsiębiorstw wśród firm prowadzonych przez inwestorów zagranicznych 

w Świdnicy dominują mikroprzedsiębiorstwa, zatrudniające do 9 pracowników  stanowią one 84,1% 

wszystkich przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznym w mieście. Mikroprzedsiębiorstwa prowadzone 

przez inwestorów zagranicznych związane są głównie z handlem detalicznym i hurtowym oraz naprawą 

pojazdów, przetwórstwem przemysłowym oraz budownictwem i wytwarzaniem oraz zaopatrywaniem 

w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych. 11,1% 

inwestorów zagranicznych w mieście zatrudnia od 10 do 49 osób. Natomiast z przetwórstwem 

przemysłowym związane jest 6 największych firmy z kapitałem zagranicznym – 4 deklarujące zatrudnienie 

od 50 do 249 osób oraz 2 od 250 do 999 osób.  

29,5%

21,6%
9,4%

9,4%

7,2%

5,8%

4,3%

3,6%

2,9%
2,2%

1,4%

Sekcja G Handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów
samochodowych

Sekcja C Przetwórstwo przemysłowe

Sekcja E Dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami
oraz działalność związana z rekultywacją

Sekcja F Budownictwo

Sekcja D Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,
gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów
klimatyzacyjnych
Sekcja M Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna

Sekcja I Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami
gastronomicznymi

Sekcja N  Działalność w zakresie usług administrowania i
działalność wspierająca

Sekcja Q Opieka zdrowotna i pomoc społeczna

Sekcja L Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości

Sekcje S Pozostała działalność usługowa

Sekcja H Transport i gospodarka magazynowa

Sekcja J Informacja i komunikacja

Sekcja K Działalność finansowa i ubezpieczeniowa

Sekcja P Edukacja
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WYKRES 43. Struktura inwestorów zagranicznych w Świdnicy według wielkości zatrudnienia [2015]. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS, na lipiec 2015. 

WYKRES 44. Inwestorzy zagraniczni na terenie miasta Świdnica według daty rozpoczęcia działalności 
[1989-2015]. 

 

   Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS, stan na lipiec 2015. 

Najintensywniejszy rozwój firm z udziałem kapitału zagranicznego w Świdnicy nastąpił w ciągu ostatnich 

10 lat – działalność w mieście otworzyło w tym czasie ponad 49,2% firm, w tym 25,4% w ciągu ostatnich 

5 lat. 35,7% inwestorów zagranicznych prowadzi działalność w mieście od 11 do 20 lat, a 15,1% ponad 21 

lat. Do sekcji wśród których inwestorzy zagraniczni najczęściej otwierali działalność gospodarczą 

w Świdnicy w ciągu ostatnich 5 lat zaliczyć należy wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, 

parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (9 nowo otwartych podmiotów 

gospodarczych), a w dalszej kolejności handel hurtowy i detaliczny, i naprawa pojazdów (7) oraz 

przetwórstwo przemysłowe (6).  

WYKRES 45. Udział inwestorów zagranicznych na terenie miasta Świdnica według daty rozpoczęcia 
działalności [1989-2015]. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS, stan na lipiec 2015 
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Najwięksi inwestorzy 

Wśród największych inwestorów na terenie miasta Świdnica wymienić należy przede wszystkim: 

 Colgate-Palmolive Manufacturing Poland Sp. z o.o. (główny kapitał: Szwajcaria)  strategiczna fabryka 

koncernu w Europie, zajmującą się produkcją pasty do zębów i preparatów do higieny jamy ustnej,  

 Electrolux Poland Sp. z o.o. (główny kapitał: Szwecja)  producent piekarników, kuchenek 

wolnostojących, płyt grzewczych. 

 Industrie Maurizio Peruzzo Comfort Sp. z o.o. (główny kapitał: Włochy)  lider w branży włókienniczej 

zarówno w Polsce, jak i w Europie, produkujący  włókno poliestrowe cięte, jak i wyroby z włókna: 

włókniny wysokopuszyste oraz płaskie. 

 Klingenburg International Sp. z o.o. (główny kapitał: Niemcy)  zakład produkcujący przemysłowe 

proekologiczne systemy wentylacji i klimatyzacji, 

 Nifco Poland Sp. z o.o. (główny kapitał: Japonia)  zakład zajmujący się produkcją plastikowych 

elementów dla przemysłu motoryzacyjnego, m. in. nitów, pierścieni i zacisków z tworzyw sztucznych), 

 TAMA Polska sp. z o.o. (główny kapitał: Holandia)  zakład produkujący siatki rolnicze, 

 Wagony Świdnica S.A. (główny kapitał: USA)  zakład przemysłowy specjalizujący się w produkcji 

i naprawie wagonów kolejowych, eksportują różne rodzaje wagonów, w tym w szczególności 

towarowych do innych krajów w Europie, głównie do Niemiec, Francji i Szwajcarii. 

3.1.3. SAMORZĄDOWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE 

Na terenie miasta działalność prowadzi 16 gminnych samorządowych jednostek organizacyjnych, w tym 

5 w działalności związanej  z kulturą, rozrywką i rekreacją, po 4  w administracji publicznej, opiece 

zdrowotnej i pomocy społecznej oraz po jednej w informacji i komunikacji, działalności związanej 

z obsługą rynku nieruchomości oraz działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej. W mieście 

funkcjonuje również 10 powiatowych samorządowych jednostek organizacyjnych: 4 związane 

z administracją publiczną i obowiązkowymi zabezpieczeniami społecznymi, po 2 związane z edukacją, 

opieką zdrowotną i pomocą społeczną oraz działalnością związaną z zakwaterowaniem i usługami 

gastronomicznymi. 

3.2. DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA 

3.2.1. ATRAKCYJNOŚĆ INWESTYCYJNA 

Zgodnie z raportem Atrakcyjność inwestycyjna regionów 2015109, województwo dolnośląskie należy do 

trzech najbardziej atrakcyjnych inwestycyjnie regionów Polski, obok województw mazowieckiego 

i śląskiego. Do głównych atutów regionu zaliczyć należy między innymi wysoki poziom rozwoju 

gospodarczego, korzystne położenie geopolityczne  z uwagi na sąsiedztwo Niemiec i Republiki Czeskiej 

oraz bardzo dobrze rozwiniętą infrastrukturę transportową i teleinformatyczną. 

W raporcie podczas oceny atrakcyjności inwestycyjnej wzięte zostały pod uwagę czynniki istotne dla 

prowadzenia działalności gospodarczej z punktu widzenia inwestora, w tym między innymi sytuację na 

rynku pracy, wyposażenie w infrastrukturę techniczną oraz społeczną, a także sytuację rynkową oraz 

uwarunkowania przyrodnicze. Zgodnie z przeprowadzonymi w 2015 roku analizami powiat świdnicki, na 

terenie którego położone jest miasto Świdnica, uzyskał ponad przeciętną ocenę we wszystkich 

analizowanych obszarach gospodarki narodowej, czyli przemysłu, handlu, usług turystycznych oraz usług 
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PODSTREFA ŚWIDNICA WSSE „INVEST  

PARK”:  

167,74 ha powierzchnia podstrefy 

ogółem, w tym 88% podstrefy 

(147,74 ha) na terenie miasta 

Świdnica 

12 inwestorów  

23 ilość aktywne zezwolenia 

803,5 mln zł deklarowane nakłady 

ogółem  

1,11 mld zł poniesione nakłady 

2 084 osób deklarowane zatrudnienie 

3 137 osób stan zatrudnienia 

profesjonalnych. Znalazł się on więc w grupie 10110 wyróżnionych powiatów ziemskich na terenie 

województwa dolnośląskiego. Lepszymi warunkami do inwestowania poza grupą 10 powiatów odznaczały 

się: powiat polkowicki, Wrocław i Jelenia Góra.  

Miasto Świdnica również znalazło się grupie wyróżnionych gmin miejskich. Na mapie potencjalnej 

atrakcyjności inwestycyjnej gmin województwa dolnośląskiego miasto wskazane zostało jako najbardziej 

atrakcyjne dla sekcji: przetwórstwo przemysłowe (sekcja C), handel hurtowy i detaliczny, naprawa 

pojazdów samochodowych (sekcja G) oraz działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (sekcja M). 

W rankingu potencjalnej atrakcyjności inwestycyjnej dla gospodarki narodowej miasto Świdnica wraz ze 

stolicą regionu – Wrocławiem uzyskało najwyższą punktację (0,268) ze wszystkich gmin miejskich na 

Dolnym Śląsku. Natomiast powiat świdnicki zajął 9. miejsce wśród powiatów na Dolnym Śląsku (0,252). 

TABELA 56. Potencjalna atrakcyjność inwestycyjna miasta Świdnica oraz powiatu świdnickiego 
dla gospodarki narodowej oraz wybranych sekcji [2015]. 

NAZWA  
GOSPODARKA 
NARODOWA 

PRZEMYSŁ 
HANDEL 

I NAPRAWY 

ZAKWATEROWANIE 

I GASTRONOMIA 

DZIAŁALNOŚĆ 
PROFESJONALNA, 

NAUKOWA 
I TECHNICZNA 

MIASTO 
ŚWIDNICA 

0,268 A A A B A 

POWIAT 
ŚWIDNICKI 

0,252 B B B B B 

Źródło: opracowanie na podstawie Atrakcyjność inwestycyjna regionów 2015, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, PAIiIZ, Warszawa 

2015. 

3.2.2. STREFY INWESTYCYJNE 

Specjalne Strefy Ekonomiczne (SSE) stanowią wyodrębnione administracyjnie obszary na terenie kraju, 

gdzie inwestorzy mogą prowadzić działalność gospodarczą na preferencyjnych warunkach. Celem 

funkcjonowania tego instrumentu wsparcia jest przyspieszenie rozwoju regionów poprzez przyciąganie 

nowych inwestycji i promocję tworzenia miejsc pracy. Przedsiębiorcy działający na terenie SSE mają 

zapewnione ulgi podatkowe, a dodatkową korzyścią jest fakt, że mogą rozpocząć działalność na specjalnie 

przygotowanych i uzbrojonych terenach. Wzmożone inwestycje przekładają się na przyspieszony rozwój 

gospodarczy miast, gmin i regionów, zmniejszone bezrobocie, a także zwiększenie konkurencyjności 

gospodarki. 

Od kwietnia 2004 roku w północnej i wschodniej części 

Miasta Świdnica funkcjonuje Podstrefa Świdnica 

Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST – 

PARK”. W 2015 roku Świdnicka SSE obejmowała 

167,74 hektara, w tym 88% podstrefy (147,74 ha) 

znajdowało się na terenie miasta Świdnica, a pozostałe 20 

ha na obszarze gminy wiejskiej Świdnica. Podstrefa 

Świdnica obejmuje: 

 Kompleks 1 – w obszarze Fabryczna (ul. Przemysłowa, 

ul. Metalowców, ul. Wokulskiego, ul. Stalowa, 

ul. Towarowa i ul. Kopernika) o wolnej powierzchni 

około 18,40 ha, 

 Kompleks 2 – w obszarze Zawiszów (ul. Pogodna, 
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ul. Ząbka, ul. Kazimierza Wielkiego i ul. Andersa), o wolnej powierzchni około 13,72 ha, 

 Kompleks 3 – w obszarze Jagodnik (ul. Kopernika), o wolnej powierzchni 20 ha na terenie gminy 

Świdnica.  

Tereny Podstrefy Świdnica są terenami typu green field, co stwarza dogodne warunki do kształtowania 

zabudowy. Do obszarów podstrefy prowadzą zmodernizowane drogi o parametrach dostosowanych do 

ruchu ciężkich pojazdów. Ponadto zapewniony jest dostęp do wszystkich mediów technicznych, a sieci 

kanalizacji sanitarnej i deszczowej zapewniają odbiór ścieków i wód opadowych.  
 

MAPA 7. Podstrefa Świdnica Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST – PARK” [2016]. 

     
Źródło: Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomicznej „INVEST – PARK”, www.invest-park.com.pl 

TABELA 57. Wykaz firm prowadzących działalność na terenie Podstrefy Świdnica Wałbrzyskiej SSE „INVEST 
– PARK” [2015]. 

Nazwa firmy Branża Rodzaj działalności 
Główny 
kapitał 

Wielkość 
przedsię
biorstwa 

Data 
pierwszego 
zezwolenia 

AAM Poland 
sp. z o.o. 

 produkcja metalowych części 
mechanizmów różnicowych, modułów 

   

ALMES Poland 
sp. z o.o. 

AGD Produkcja komponentów do silników 
elektrycznych i wentylatorów dla AGD 

Włochy mała 2015 

ANTIKOR Sp. z o.o. 
(była Cynkownia 
Galess Sp. z o.o.) 

Obróbka 
metali 

Cynkownia ogniowa, usługi obróbki 
metali i nakładania powłok na metale, 
obróbka mechaniczna elementów 
metalowych 

   

CLOOS-POLSKA 
sp. z o.o. 

Maszynowa Projektowanie i produkcja 
zrobotyzowanych stanowisk 
spawalniczych 

Polska małe 2008 

Colgate-Palmolive 
Manufacturing 
Poland sp. z o.o. 

Chemiczno- 
Kosmetyczna 

Produkcja pasty do zębów i preparatów 
do higieny jamy ustnej 

Szwajcaria duże 2006 

Electrolux Poland 
sp. z o.o. - Świdnica 

AGD Produkcja piekarników, kuchenek 
wolnostojących, płyt grzewczych 

Szwecja Małe 2005 

FORMA SYSTEM 
sp. z o.o. 

Meblarska Produkcja blatów do mebli kuchennych Dania małe 2008 
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Nazwa firmy Branża Rodzaj działalności 
Główny 
kapitał 

Wielkość 
przedsię
biorstwa 

Data 
pierwszego 
zezwolenia 

Klingenburg 
International 
sp. z o.o. 

Maszynowa Produkcja przemysłowych 
proekologicznych systemów wentylacji i 
klimatyzacji 

Niemcy Średnie 2005 

Nifco Poland 
sp. z o.o. 

Motoryzacyjna Produkcja plastikowych elementów dla 
przemysłu motoryzacyjnego (m. in. 
nitów, pierścieni i zacisków) 

Japonia Duże 2006 

Sonel S.A. Elektryczna Produkcja elektronicznych przyrządów 
pomiarowych dla elektroenergetyki i 
telekomunikacji 

Polska średnie 2006 

TAMA Polska 
sp. z o.o. 

Wyroby 
z tworzyw 
sztucznych 

Produkcja siatek rolniczych Holandia duże 2014 

Solgaz sp. z o.o. AGD Produkcja sprzętu gospodarstwa 
domowego, w szczególności urządzeń 
kuchennych do zabudowy (płyty 
gazowe, kapy kuchenne, płyty 
indukcyjne, piekarniki  elektryczne) 

Polska mała 2015 

Źródło: opracowanie na podstawie Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST – PARK”, www.invest-park.com.pl 

W świdnickiej SSE na koniec 2015 roku 68,9% (115,63 ha) terenu było zainwestowanych przez 

inwestorów. Na nowe inwestycje czeka jeszcze 52,11 ha gruntów, w tym 32,11 ha na terenie miasta 

Świdnica. Działalność gospodarczą prowadziło tu 12 przedsiębiorców, z czego cztery przedsiębiorstwa 

stanowiły koncerny globalne, a pozostałe firmy zaliczane były do małych lub średnich przedsiębiorstw. Na 

koniec 2015 roku 12 inwestorów, którzy zainwestowali w świdnickiej podstrefie WSSE, na podstawie 23 

wydanych dotychczas zezwoleń na prowadzenie działalności, zatrudniało 3 137 osób (deklarowane 

zatrudnienie wg zezwoleń 2 084 osób) i poniosło skumulowane nakłady inwestycyjne w wysokości ponad 

miliarda złotych (1 112 654 195,39 zł, nakłady deklarowane wg zezwoleń 803 541 680,00 zł111). Jako 

sektory wiodące (co najmniej 20% udziału w nowych inwestycjach) na terenie podstrefy wskazane zostały 

chemikalia i wyroby chemiczne, urządzenia elektryczne i nieelektryczny sprzęt gospodarstwa domowego.  

3.2.3. INSTYTUCJE OTOCZENIA BIZNESU 

Przedsiębiorcy na terenie miasta Świdnica mogą korzystać z usług następujących Instytucji Otoczenia 

Biznesu (IOB), zapewniających wsparcie w początkowych stadiach działalności gospodarczej: 

INVEST-PARK DEVELOPMENT Sp. z o. o. (IPD), spółka której celem statutowym jako IOB jest działanie na 

rzecz rozwoju regionalnego, miedzy innymi poprzez stwarzanie korzystnych warunków dla rozwoju 

przedsiębiorczości. To nowatorskie przedsięwzięcie, które ma przede wszystkim zdynamizować działania 

skierowane na pozyskiwanie nowych inwestycji dla regionu, utworzone zostało w 2008 roku przez  

Wałbrzyską Specjalną Strefę Ekonomiczną „INVEST-PARK” sp. z o.o., Gminę Wałbrzych, Gminę Miasto 

Świdnica oraz Gminę Miejską Dzierżoniów. Działania Spółki skupiają się głównie na modernizacji, budowie 

i udostępnianiu nowoczesnych hal 

produkcyjno-magazynowych, 

w ramach parków przemysłowych. 

Obecnie Spółka zarządza 

nieruchomościami przemysłowymi 

położonymi w następujących 

miejscowościach: Dzierżoniowie, 

                                                           
111 Dane liczone są łącznie od 2005 roku, od pierwszego zezwolenia udzielonego przedsiębiorcy w świdnickiej podstrefie WSSE 

„INVEST-PARK” Sp. z o.o. 

Źródło: INVEST-PARK DEVELOPMENT sp. z o.o., http://www.ipdevelopment.pl 
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Wałbrzychu, Świdnicy i Świebodzicach.112 W 2015 roku spółka poszukiwała nowych inwestorów, 

najemców i dzierżawców oraz prowadziła współpracę z przedsiębiorcami, jednostkami samorządu 

terytorialnego oraz firmami pośredniczącymi. 

Na obszarze Podstrefy Świdnica Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST – PARK” działalność 

prowadzi Świdnicki Park Przemysłowy (ŚPP). Głównym obszarem działalności Spółki jest tworzenie 

atrakcyjnej oferty przestrzeni produkcyjno-magazynowych i biurowych w formie parków przemysłowych 

i inkubatorów przedsiębiorczości uzupełniających tereny typu greenfield oraz realizacja polityki 

mieszkaniowej w formie oferowania niezabudowanych nieruchomości pod budownictwo mieszkaniowe, 

przeznaczonych pod sprzedaż oraz budowa budynku mieszkalnego z preferencjami wynajmu i zakupu dla 

nowych pracowników przedsiębiorstw. Obszar ŚPP obejmuje łączną powierzchnię 8,71 ha. W jej skład 

wchodzą tereny zlokalizowane przy wschodniej granicy miasta, z przeznaczeniem pod zabudowę 

przemysłową i magazynową o powierzchni 6,83 ha oraz 1,97 ha w obszarze Zawiszowa, z przeznaczeniem 

pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną, które w 2008 roku Gmina Miasto Świdnica wniosła do Spółki 

w formie aportu. W 2011 do użytku została oddana hala produkcyjno-magazynowa o powierzchni 4,5 tys. 

m2 z częścią administracyjno-socjalną i budynkiem technicznym, a w 2014 roku zakończono budowę 

kolejnych obiektów. Na terenie ŚPP funkcjonują cztery hale, które w 2015 roku zostały one 

zagospodarowane i działalność gospodarczą prowadzą w nich następujące firmy: DBI PlasticPolska 

Sp. z o.o. – firma przetwórstwa tworzyw sztucznych, John Cotton Europe Sp. z o.o.- producent kołder 

i poduszek, TAMA POLSKA Sp. z o.o. – producent wyrobów z tworzyw sztucznych, DIORA Świdnica Sp. 

z o.o. – producent obudów do sprzedaży audio i Solgaz Sp. z o.o. W ŚPP działalność mogą prowadzić firmy 

produkcyjne i usługowe, które mogą liczyć na ulgi obowiązujące w strefach ekonomicznych. 

Na terenie miasta Świdnica funkcjonuje również Inkubator Przedsiębiorczości Regionu Sudeckiego 

działający przy Sudeckiej Izbie Przemysłowo-Handlowej w Świdnicy. Jego głównym celem jest wsparcie 

mikro i małych przedsiębiorstw oraz osób chcących założyć działalność gospodarczą. Do grona Partnerów 

Inkubatora należą: Sudecka Izba Przemysłowo-Handlowa w Świdnicy, Urząd Miejski w Świdnicy, 

Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy, Sudeckie Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych w Świdnicy, Bank 

Polski PKO BP oraz Społeczna Akademia Nauk w Świdnicy. Inkubator przedsiębiorczości oferuje 

właścicielom mikro i małych przedsiębiorstw możliwość między innymi: zarejestrowania prowadzenia 

działalności pod adresem Inkubatora, korzystania ze wspólnego sekretariatu i pomieszczeń Inkubatora, ze 

stałym dostępem do Internetu oraz z wyposażonych sal konferencyjnych i szkoleniowych, organizowania 

spotkań biznesowych z klientami w profesjonalnym otoczeniu biznesowym. Ponadto pracownicy 

Inkubatora wraz ze współpracującymi partnerami oferują doradztwo w zakresie podatkowym, 

finansowym, prawnym i marketingowym, pomoc w pozyskaniu funduszy na prowadzenie działalności oraz 

organizują szkolenia i spotkania.113 

W Świdnicy działalność prowadzi również Dolnośląski Klaster Energii Odnawialnej (DKEO), którego celem 

jest dążenie do poprawy stanu środowiska oraz integracja przedsiębiorstw, 

ośrodków naukowo-badawczych i badawczo-rozwojowych, jednostek 

edukacyjnych instytucji i organizacji wspierających rozwój energii odnawialnej. 

Stowarzyszenie stawia sobie za cel również między innymi edukację w zakresie 

zrównoważonego rozwoju , w tym ochrony środowiska, gospodarki energią 

(oszczędzania energii) oraz promocję i wspieranie rozwoju odnawialnych 

źródeł energii oraz racjonalnego gospodarowania energią (oszczędzania 

energii), a także wspieranie działań na rzecz poprawy efektywności 

                                                           
112 INVEST-PARK DEVELOPMENT sp. z o.o., http://www.ipdevelopment.pl 
113
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energetycznej. Obecnie zrzesza on 33 członków zaangażowanych w promocję energetyki odnawialnej oraz 

efektywności energetycznej i dążenia do zrównoważonego rozwoju. 

Świdniccy przedsiębiorcy mogą również korzystać z usług innych instytucji biznesowych 

i okołobiznesowych na terenie miasta, które zapewniają dostęp do wiedzy i umiejętności poprzez 

doradztwo, szkolenia oraz przekazywanie informacji. Ich działalność obejmuje między innymi organizację 

szkoleń, warsztatów i doradztwa między innymi z zakresu prawa, finansów i rachunkowości, funduszy 

unijnych. Dzięki nim przedsiębiorcy mają również ułatwiony dostęp do środków finansowania działalności 

nowo powstających oraz już działającym firm oraz  usług finansowych. Do instytucji tych zaliczyć należy 

między innymi takie organizacje gospodarcze jak: 

 Sudeckie Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych (SSIG),  

 Sudecka Izba Przemysłowo-Handlowa w Świdnicy (SIPH),  

 Stowarzyszenie Przedsiębiorców i Kupców Świdnickich (SPiKŚ),  

 Stowarzyszenie Unia Przedsiębiorców Dolnego Śląska,  

 Świdnicka Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej 

(ŚR FSNT NOT), 

 Cech Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości, 

 Stowarzyszenie Wolna Przedsiębiorczość (SWP) – Centrum Wspierania Biznesu, 

 Polsko - Czeska Izba Przemysłowo Handlowa, 

 Świdnickie Stowarzyszenie Kupców, Restauratorów i Przedsiębiorców „KADUCEUSZ, 

 Dolnośląskie Stowarzyszenie Ochrony Bezrobotnych, 

 Klub Rotary Świdnica – Wałbrzych. 

3.2.4. DZIAŁANIA INWESTYCYJNE114 

Na atrakcyjność inwestycyjną miejsca z punktu widzenia inwestorów wpływ ma wiele czynników. Część 

z nich jest silnie związana z działalnością władz i administracji lokalnej oraz regionalnej. Spośród 

czynników ważnych dla potencjalnych inwestorów wyróżnić należy te, na które największy wpływ mają 

władze samorządowe. Wdrażanie polityki proinwestycyjnej władz powinno obejmować przede wszystkim 

zagwarantowanie dostępu do infrastruktury technicznej, zarówno w zakresie uzbrojenia samych terenów 

inwestycyjnych, jak i umożliwiającej dojazd oraz przygotowanie miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego. Działalność inwestycyjna administracji publicznej powinna obejmować również tworzenie 

lokalnych zachęt podatkowych.  

Równie istotny jest  temat promocji miasta i przedsiębiorców, które mogą przyjmować formę wyjazdów 

przedstawicieli lokalnej administracji publicznej oraz przedstawicieli instytucji zrzeszających 

przedsiębiorców z regionu do innych partnerskich miast lub regionów bądź na targi i wystawy, na których 

prezentują się potencjalni partnerzy gospodarczy, oraz zakładania i utrzymywania stałych punktów 

informacyjnych. Rola samorządu jest także ważna dla rozwoju odpowiednich struktur szkolnictwa, 

szczególnie zawodowego. Odpowiednie wykształcenie, umiejętności i kwalifikacje lokalnej siły roboczej są 

bowiem kolejnym kluczowym powodem rozpoczęcia działalności, zwłaszcza przez innowacyjne 

przedsiębiorstwa115. 

 

 

                                                           
114 Opracowanie rozdziału na podstawie: Raport o stanie polskich miast 2016 – Rozwój gospodarczy, Instytut Rozwoju Miast, 

Kraków 2016. 
115 Opracowanie na podstawie: Raport o stanie polskich miast 2016 – Rozwój gospodarczy, Instytut Rozwoju Miast, Kraków 2016. 
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MAPA 8. Działania proinwestycyjne deklarowane przez lokalne władze miast posiadających strefy 
inwestycyjne [październik 2015 – kwiecień 2016], 

 

 

 

 
Źródło: Raport o stanie polskich miast 2016 – Rozwój gospodarczy, Instytut Rozwoju Miast, Kraków 2016. 

Przygotowanie terenów inwestycyjnych 

W 2015 roku sprzedano 3,80 ha terenów inwestycyjnych, w tym pod zabudowę przemysłową  1,98 ha, 

pod zabudowę usługową i usługowo-przemysłową  1,31 ha, pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną 

i wielorodzinną z zabudową usługową 0,52 ha. Do sprzedaży przygotowano 46,18 ha, w tym 36,05 pod 

zabudowę przemysłową, 2,55 ha pod zabudowę usługową, 3,67 ha pod zabudowę mieszkaniową 

jednorodzinną i wielorodzinną oraz 3,91 ha pod zabudowę wielorodzinną z usługami.  

W ramach przygotowania nowych terenów inwestycyjnych lub poprawienia funkcjonowania już 

zagospodarowanych w 2015 roku wykonano między innymi takie inwestycje jak:  

 rozbudowa wraz z przebudową ul. Wałbrzyskiej (droga wojewódzka nr 379) na odcinku od granic 

administracyjnych miasta Świdnica do skrzyżowania z ul. Kochanowskiego (droga powiatowa nr 3396 

D) wraz z budową ronda,  

 przebudowa ul. Wałbrzyskiej (droga wojewódzka nr 379), na odcinku od ul. Leśnej do ul. Mickiewicza, 

 przebudowa drogi gminnej 112030D (ul. Sikorskiego), 

 budowa ul. Kliczkowskiej, 

 budowa Centrum Przesiadkowego przy ul. Dworcowej i Kolejowej,  

 zagospodarowanie rejonu ul. Bystrzycka – Westerplatte, 

 budowa i przebudowa odcinka ul. Emilii Plater wraz z włączeniem do ul. Zamenhofa, 

 Dolnośląska Sieć Szkieletowa,  

oraz wiele innych.  

Programy gospodarcze 

Władze miasta podejmują również takie działania na rzecz rozwoju gospodarczego jak ulgi i zwolnienia od 

podatku od nieruchomości w postaci programów gospodarczych: 

 Program pomocy w zakresie zatrudnienia w ramach wyłączeń grupowych dla przedsiębiorców 

tworzących nowe miejsca pracy na terenie Gminy Miasto Świdnica, 

 Program pomocy regionalnej dla przedsiębiorców dokonujących inwestycji,  

 Program pomocy de minimis dla wybranych kategorii przedsiębiorców, 

 Program pomocy de minimis dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców, 

 Program regionalnej pomocy inwestycyjnej na wspieranie nowych inwestycji. 
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Wspieranie inwestorów 

Miasto wypracowało zasady pomocy dla przedsiębiorców w procesie przedinwestycyjnym 

i inwestycyjnym. Każdy potencjalny inwestor, w zależności od stopnia zaawansowania negocjacji, 

otrzymuje pełną pomoc i wyczerpującą informację polegającą na: 

 wskazaniu działek inwestycyjnych najbardziej odpowiednich dla indywidualnych potrzeb, uzyskaniu 

oferty inwestycyjnej w wybranym języku, zawierającej szczegółowe dane opisowe, graficzne 

i informacje o dostępności uzbrojenia, kosztach wykonania niezbędnych elementów infrastruktury 

oraz kosztach eksploatacji urządzeń i prowadzenia przedsiębiorstwa na terenie Świdnicy, 

 kompleksowej informacji w skali miasta i regionu, dotyczącej struktury i prognoz demograficznych, 

struktury bezrobocia, otoczenia biznesowego, potencjalnych podwykonawców i kooperantów oraz 

oferty zamieszkiwania, kształcenia, opieki zdrowotnej i spędzania wolnego czasu, 

 informacji na temat dostępnych ulg i preferencji w ramach aktualnych programów pomocowych 

oraz deklaracji pomocy w procesie inwestycyjnym ze strony zaangażowanych w ten proces 

urzędów, 

 udostępnieniu danych teleadresowych i dokumentach niezbędnych na wszystkich etapach procesu 

przedinwestycyjnego oraz kompleksowej pomocy w procesie inwestycyjnym, 

 pomocy w załatwieniu spraw formalno-prawnych związanych z procesem inwestycyjnym 

i uruchomieniem działalności na terenie miasta, 

 aktywnym przekazywaniu informacji dla przedsiębiorców lub dla kandydatów na właścicieli firm 

o możliwościach otrzymania wsparcia finansowego lub innego na terenie gminy, województwa 

i kraju. Gmina organizuje spotkania, konferencje, debaty i szkolenia dla przedsiębiorców. 

Na stronie internetowej Urzędu  Miejskiego w Świdnicy  www.um.swidnica.pl  prowadzony jest 

wyodrębniony dział „Biznes” z informacją dla inwestora, na który składają się: bieżące wiadomości 

gospodarcze, obszar podstrefy WSSE, realizacja przedsięwzięć infrastrukturalnych, programy gospodarcze 

i projekty wsparcia przedsiębiorczości, informacje o stanie świdnickiej gospodarki oraz odsyłacze do stron 

internetowych świdnickich organizacji wsparcia przedsiębiorczości. Wyodrębniony został również dział 

„Pomoc Publiczna”, w którym przedsiębiorcy mają łatwy dostęp do informacji dotyczących form, 

możliwości i uzyskania pomocy publicznej i jej wysokości oraz formularza wniosku. 

Dodatkowo prowadzona jest strona internetowa Nieruchomości Miasta Świdnicy  

www.nieruchomosciswidnica.pl  pod hasłem „Zainwestuj u nas!”, na której zamieszczane są oferty: 

sprzedaży gruntów, w tym gruntów pod inwestycje, mieszkań, lokali użytkowych, budynków oraz najmu 

lokali użytkowych w ramach Programu Aktywizacji Śródmieścia, boksów handlowych w Miejskim Domu 

Towarowym, a także inne dotyczące miejskich nieruchomości oraz prywatne z terenu miasta. 

Miasto Świdnica systematycznie współpracuje z organizacjami działającymi na rzecz zwiększania 

napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski i firmami zajmującymi się wyszukiwaniem 

lokalizacji pod inwestycje, placówkami dyplomatycznymi, organizacjami gospodarczymi. W latach 2014-

2015 przekazano bezpośrednio lub poprzez instytucje w formie drukowanej bądź elektronicznej, w tym na 

CD oferty następującym instytucjom działającym na rzecz zwiększania napływu bezpośrednich inwestycji 

zagranicznych do Polski: Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych, Dolnośląskiej Agencji 

Współpracy Gospodarczej, Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej oraz Wydziałowi Promocji Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Ww. instytucjom przesłano lub przekazano oferty 

terenów zlokalizowanych w świdnickiej podstrefie. Oferty kierowano również do PAIiIZ, firm 

konsultingowych oraz inwestorów bezpośrednich poprzez WSSE Invest-Park Sp. z o.o. Spółki przekazywały 

oferty Świdnicy podczas wyjazdów i wydarzeń promocyjnych oraz konferencji. 
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Promocja  

Działalność promocyjna miasta w 2015 roku obejmowała ponadto między innymi takie działania 

promocyjne jak:  

 promocja oferty inwestycyjnej WSSE na targach, konferencjach, wyjazdach studyjnych 

i seminariach, 

 zagraniczne wyjazdy sprzedażowe, w tym misje do Chin, Japonii, Belgii i Luksemburga, 

 wyjazdy studyjne do Włoch i Niemiec, 

 targi branżowe w Niemczech, w tym przemysłu maszynowego, informatyczne, motoryzacyjne 

i chemiczne, 

 konferencje w Niemczech i Wielkiej Brytanii, 

 krajowe wyjazdy sprzedażowe (fora gospodarcze, spotkania, prezentacje, konferencje). 

W 2015 roku miasto Świdnica promowało realizację zadań w zakresie wspierania przedsiębiorczości 

między innymi poprzez organizację spotkań i konferencji dla przedsiębiorców i z udziałem 

przedsiębiorców oraz realizowano projekt „Miasta Trutnov i Świdnica wspierają przedsiębiorczość”. 

Kontynuowano również działania mające na celu wzmocnienie wizerunku Świdnicy poprzez regularną 

promocję miasta za pośrednictwem mediów (prasy, telewizji lokalnej i portali internetowych), a także 

wydawnictw okolicznościowych.  

3.3. TURYSTYKA I REKREACJA 

3.3.1. ATRAKCYJNOŚĆ TURYSTYCZNA 

Do głównych walorów turystycznych Świdnicy zaliczyć należy przede wszystkim doskonałą lokalizację 

u podnóża Gór Sowich, bogate zasoby dziedzictwa kulturowego, obejmujące historię miasta, zarówno 

w postaci obiektów zabytkowych, jak i legendy, tradycje, przekazy oraz produkty regionalne, będące 

spuścizną po poprzednich pokoleniach. Uzupełnieniem tych zasobów pozostaje baza obiektów 

rekreacyjno-sportowych, służąca zarówno mieszkańcom, jak i stanowiąca potencjalny zasób generowania 

ruchu turystycznego, a także liczne imprezy i eventy organizowane w mieście. 

Zabytki 

Świdnica jest jednym z najstarszych miast Dolnego Śląska. Od 

wczesnego średniowiecza była drugim po Wrocławiu ośrodkiem życia 

gospodarczego i kulturalnego regionu. Z racji swego historycznego 

znaczenia posiada wiele cennych zabytków architektury sakralnej, 

mieszczańskiej, jak i przemysłowej, reprezentujących różne style 

architektoniczne i nawiązujące do różnych okresów w rozwoju miasta. 

Uniknięcie zniszczeń w czasie II wojny światowej pozwoliło zachować 

drugi co do wielkości (po Wrocławiu) zespół zabytkowej architektury 

na Dolnym Śląsku. Zabytki zlokalizowane w rejonie staromiejskim 

stanowią jednocześnie najważniejsze walory turystyczne Świdnicy. 

Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków uznał na terenie 

Świdnicy za zabytki 1 028 obiektów architektury, budownictwa 

1 028 zabytkowych obiektów 
architektury, budownictwa i 
urbanistyki 

139 zabytków wpisanych do 
rejestru zabytków, w tym: 

 16 obiektów sakralnych 

 4 budynki użyteczności 
publicznej 

 1 pałac 

 5 budynków 
przemysłowych 

 1 park 

 1 cmentarz 
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i urbanistyki116. Do rejestru zabytków wpisane są ponadto zabytki 

ruchome, stanowiące wyposażenie kościołów oraz prywatna kolekcja 

broni strzeleckiej. Listę zabytków świdnickich dopełniają eksponaty 

miejskiego Muzeum Dawnego Kupiectwa. 

 1 stanowisko 
archeologiczne 

 obszar ośrodka miasta 
średniowiecznego 

 liczne budynki mieszkalne 

Wśród najważniejszych zabytków na terenie miasta wymienić należy przede wszystkim: 

 Kościół Pokoju pw. św. Trójcy  jeden z dwóch zachowanych w Polsce, najcenniejszy zabytek 

sakralnej sztuki protestanckiej Śląska, uważany zarazem za największy drewniany kościół w Europie, 

o budowie szachulcowej. Oryginalne barokowe wnętrze świątyni jest jedynym swego rodzaju 

odstępstwem od typowego surowego kanonu protestanckiego. Na szczególną uwagę zasługują 

barokowe elementy zdobnicze ołtarza głównego, ambony, organy duże i małe oraz loże okalające 

świątynię od wewnątrz. Kościół wraz z otaczającym go cmentarzem i zabudowaniami z pocz. XVIII 

m.in. dzwonnicą i dawnym liceum parafialnym stanowi unikalne świadectwo burzliwej historii 

Świdnicy. Ogólnonarodową wartość zabytku potwierdza wpis na Listę Światowego Dziedzictwa 

Kultury UNESCO, w grudniu 2001 roku. 

 Katedra św. Stanisława i św. Wacława – w głównej formie jest budowlą gotycką. Kościół posiada 

najwyższą wieżę na Śląsku i piątą w Polsce (101,5 m). Barokowe wnętrze pochodzi z przełomu XVII i 

XVIII wieku. Do najważniejszych elementów zdobniczych należą: Ołtarz Zaśnięcia NMP w formie 

pentaptyku z 1492 r. wzorowany na ołtarzu Wita Stwosza w Kościele Mariackim w Krakowie, chór 

Bractwa Maryjnego, zwany również Chórem Mieszczan z 1468 r., posiadający bogate późnogotyckie 

zdobienie oraz ołtarz główny z 1694 r. wzorowany na ołtarzu paryskiego kościoła Val De Grace. Od 

2004 r. kościół podniesiony do rangi katedry, pełni funkcję głównej świątyni diecezji świdnickiej. 

 Świdnicki rynek – zespół staromiejski uznany za najcenniejszy, po wrocławskim, na Dolnym Śląsku, 

który zachował swoją formę od czasów średniowiecza. Niepowtarzalny urok zawdzięcza zabytkowym 

kamieniczkom i barokowym fontannom. Interesującym obiektem jest m.in. Galeria Fotografii, gdzie 

od XIV wieku, wg wzmianki w księdze miejskiej, w miejscu tym znajdowała się apteka. W środku, 

oprócz wystaw fotograficznych, można również podziwiać piękną barokową sztukaterię, znajdującą 

się na sklepieniu. Poza wymienionym obiektem na uwagę zasługują poszczególne kamienice 

mieszczańskie ze względu na ich: bogate zdobienia, historię użytkowania oraz znanych właścicieli 

(m.in. kamienice: „Pod Złotym Chłopkiem”, „Pod Złota Koroną”, „Pod Orłami” czy „Pod Hermesem”).  

 Ratusz z wieżą i Muzeum Dawnego Kupiectwa  pochodząca z pocz. XIV w. budowla, z reliktami 

architektury gotyckiej, renesansowej i barokowej, stanowi centrum świdnickiej starówki. W 2012 

roku zakończono odbudowę wieży ratuszowej (zawaliła się w 1967 r.), która obecnie pełni funkcję 

punktu widokowego na miasto i okoliczne te-reny. W budynku dawnego ratusza miejskiego mieści 

się natomiast jedyne w kraju Muzeum Dawnego Kupiectwa z unikatową kolekcją miar, wag 

i odważników, reliktami kramów kupieckich oraz aranżacją np. sklepu kolonialnego z XIX/XX. 

Muzeum ukazuje kupieckie tradycje oraz historię miasta. W gotyckiej Sali Rajców można obejrzeć 

XVI-wieczne freski o tematyce religijnej (Sąd nad Jawnogrzesznicą, Sąd Ostateczny i Ukrzyżowanie 

Chrystusa). 

 Basteja Bramy Strzegomskiej i były Kościół Przybramny pw. św. Barbary  miejsce to wyznaczało 

obszar miasta w obrębie średniowiecznych murów. W początkach XVI wieku postawiono tu kościół 

pw. św. Barbary. Przy jego wejściu znajdują się dwie płaskorzeźby św. Barbary i św. Katarzyny, 

pochodzące z tamtego okresu, a w dawnym prezbiterium zachowały się renesansowe malowidła 

ścienne o tematyce roślinnej. w XIX wieku mieścił się tu arsenał. 

                                                           
116 Struktura własności obiektów zabytkowych jest zróżnicowana. Spośród zabytków wpisanych do rejestru część stanowi własność Skarbu 

Państwa, część komunalną, prywatną lub kościelną. Własność kościelna również jest niejednorodna. Właścicielami zabytków są kościoły: 

Adwentystów Dnia Siódmego, Ewangelicko-Augsburski, Polsko-Katolicki, Rzymsko-Katolicki, Prawosławny, Zielonoświątkowy. 
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 Dawny kościół klasztorny i klasztor Kapucynów p.w. św. Antoniego (obecnie Zbór 

Zielonoświątkowy)  w XIII wieku istniał na tym miejscu zamek książęcy, którego relikty zachowały się 

częściowo (portal z 1537 roku z renesansową ornamentyką). 

 Kościół pw. św. Józefa  obiekt jest jednonawowy, posiadający wystrój i elewację w stylu 

barokowym. Nad portalem wejściowym znajdują się figury świętych (Augustyna, Józefa i Urszuli). 

 Cerkiew prawosławna św. Mikołaja – dawna ewangelicka kaplica cmentarna, wzniesiona w stylu 

neoromańsko-bizantyjskim w roku 1889, zaadaptowana w latach 70. XX w.  

 Pozostałości średniowiecznych murów obronnych oraz fortyfikacji fryderycjańskich z XVIII w., 

rozsianych po całym mieście, świadczą o potędze dawnej Twierdzy Świdnickiej – najlepiej zachowane 

i uwidocznione relikty znajdują się: w ciągu Al. Niepodległości, na pl. Św. Małgorzaty, przy 

ul. Muzealnej oraz przy ul. Śląskiej – Fle-sza Nowmłyńska. 

 Kompleks parków miejskich otaczający pierścieniem stare miasto, których układ odzwierciedla 

przebieg i granice dawnej Twierdzy Świdnickiej (zagłębienia w terenie, słupki graniczne, itp.). Jeden 

z największych historycznych miejskich kompleksów par-kowych na Dolnym Śląsku. 

 Kamienica Pod Bykami  średniowieczny budynek posiada neorenesansową dekorację, a na 

szczególną uwagę zasługują naturalnej wielkości sylwetki byków, umieszczone na wysokości 

pierwszego piętra w narożach budynku. Od 1882 roku istnieje tutaj apteka. 

 Dawny Pałac Opatów Cysterskich  barokowy obiekt z ozdobiony portalem wejścio-wym (wazony 

i ślimacznice) oraz wewnętrznym dziedzińcem. Dziś mieści się w nim Biblioteka Miejska. Znajduje się 

on na poludniowo-zachodnim szlaku cysterskim. 

 Zabytkowa wieża ciśnień przy ul. Nauczycielskiej – stanowiąca obok wieży ratuszowej i katedralnej 

istotną dominantę architektoniczną w krajobrazie miasta. Wieża wodna wzniesiona w 1877 r. jest 

przykładem myśli technicznej przełomu XIX i XX w. Na jej szczycie znajduje się zbiornik o pojemności 

500 m3 zamontowany w 1903 r. 117 

Na terenie miasta znajdują się ponadto następujące stanowiska archeologiczne: 

 Świdnicka Fibula – kultura łużycka, 

 Stanowiska luźnych monet rzymskich, 

 Cmentarzysko całopalne – epoka brązu / 

żelaza, 

 Stanowisko figurek rzymskich, 

 Stanowisko, znalezisko luźne – neolit, topór, 

 Stanowisko, znalezisko luźne, naczynie, 

 Gródek stożkowaty, 

 Cmentarzysko całopalne, 

 Stanowisko ceramiki starożytnej, 

 Grób szkieletowy – średniowiecze. 

Obok walorów materialnych na uwagę zasługują również rozpoznawalne produkty regionalne w postaci 

pierników Świdnickich, piwa świdnickiego Marcegorz, wina z Winnicy Świdnickiej, majonez świdnicki, 

a także ciastko „Gryz Bolka”  oraz dziczyzna. 

Trasy turystyczne 

Przez najciekawsze zakątki Świdnicy prowadzi Książęca Miejska Trasa Turystyczna CityWalk, 

przebiegająca przez miasto na długości około 4,3 km. Nowocześnie wyposażona w kioski multimedialne 

zlokalizowane w 6 punktach trasy, tablice informacyjne z makietą miasta, audioprzewodniki do 

samodzielnego zwiedzania (do bezpłatnego wypożyczenia w Informacji Turystycznej w Rynku), a także 

minimapki i foldery opisujące trasę (wydawane bezpłatnie w Informacji Turystycznej). Wśród pozostałych 

pieszych szlaków turystycznych przebiegających przez miasto wymienić należy: 

 Szlak Ułanów Legii Nadwiślańskiej, dł. 53 km Świdnica – Strzegom, około 1,9 km na terenie miasta, 

 Szlak Żółty Świdnica – Masyw Góry Ślęży dł. 75 km, około 5,8 km na terenie miasta. 

                                                           
117 Źróło: Strategia Rozwoju Turystyki dla Miasta Świdnicy na lata 2016-2026, Świdnica 2016. 
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9 OBIEKTÓW TURYSTYCZNYCH: 

7 hoteli, w tym 1 hotel****, 5 hoteli*** 

1 hotel**1 dom wycieczkowy  

(50 miejsc noclegowych) 

1 szkolne schronisko młodzieżowe 

(88 miejsc noclegowych) 

1 kemping (256 miejsc noclegowych) 

Przez Świdnicę przebiegają również takie turystyczne szlaki rowerowe jak: 

 Trasa rowerowa K-1 „Bolka” Świdnica – Świebodzice – Dobromierz – Bolków   dł. około 75 km, około 

1,5 km na terenie miasta, 

 Trasa rowerowa K-2 „Granitowa” Świdnica – Jaworzyna Śląska – Strzegom – Jawor – dł. około 50 km, 

około 1,2 km na terenie miasta, 

 Trasa rowerowa Euro Velo R9 Bałtyk – Adriatyk dł. 1 930 km  (Europejska sieć szlaków rowerowych), 

około 7,1 km na terenie miasta 

oraz szlak samochodowy: Południowo – Zachodni Szlak Cysterski łączący miejscowości powiązane 

z funkcjonowaniem zakonów cysterskich (w Świdnicy Pałac Opatów Cysterskich  obecnie Miejska 

Biblioteka Publiczna), dł. na terenie miasta około 5,6 km. 

Atrakcje turystyczne w okolicy 

Świdnica położona u podnóża Gór Sowich , a w jej najbliższej okolicy znajdują się takie atrakcje 

turystyczne jak: 

► w promieniu 10 km: 

 Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa 
w Jaworzynie Śląskiej (8,5 km) 

► w promieniu 15 km: 

 Pałac rodziny Seidlów w Świebodzicach 
i Kościół Św. Franciszka z Asyżu 
w Świebodzicach (11,7 km) 

 Jezioro Bystrzyckie w Zagórzu Śląskim (11,4 
km) 

 Zamek Grodno w Zagórzu Śląski (12 km) 

 Palmiarnia w Wałbrzychu Lubiechowie (12,9 
km) 

 Mury obronne w Świebodzicach (13,1 km) 
 Zamek Książ w Wałbrzychu (13,8 km) 

► w promieniu 20 km: 

 Masyw Ślęży (15,7 km) 

 Riese (16,7 km) i Kompleks Włodarz (16,8 
km) 

 Kościół pw. Aniołów Stróżów w Wałbrzychu, 
Rynek w Wałbrzychu (17 km) 

 Park Zdrojowy w Szczawnie Zdroju (17 km) 

 Pałac Jedlinka w Jedlinie-Zdroju (17,4 km) 

 Sztolnie Walimskie (17,7 km) 

 Centrum Nauki i Sztuki Stara kopalnia 
w Wałbrzychu (17,9 km) 

 Wieża widokowa Wielka Sowa (18,5 km) 

 Grodzisko w Będkowicach (18,6 km) 

 Hala Spacerowa i Pijalnia wód mineralnych 
w Szczawnie Zdroju (22,8 km) 

 

3.3.2. BAZA NOCLEGOWA 

Obiekty i miejsca noclegowe 

Na terenie Świdnicy działalność prowadzi 9 obiektów 

turystycznych, w tym 8 całorocznych: 6 hoteli, dom 

wycieczkowy, szkolne schronisko młodzieżowe 

i kemping. Stanowią one blisko 43% wszystkich obiektów 

turystycznych na terenie powiatu świdnickiego i 1% na 

Dolnym Śląsku. Ich ilość plasowała Świdnicę w 2015 roku 

na 11. miejscu wśród miast w regionie. Obiekty te 

dysponują 787 miejscami noclegowymi ogółem oraz 531 

miejscami noclegowymi całorocznymi (w obu 

przypadkach 13. miejsce wśród miast w regionie). 

Dominujące w bazie noclegowej miasta hotele, stanowią 66,7% tego typu obiektów na terenie powiatu 

i 2,6% na terenie województwa. Od 2014 roku w mieście działalność prowadzi jeden hotel****, a od 2012 

roku liczba hoteli*** wzrosła z 3 do 5. Dysponują one 393 miejscami noclegowymi, stanowiącymi 74% 

ogółu całorocznych miejsc noclegowych w mieście. Pod względem liczby obiektów hotelowych Świdnica 

znajduje się na 11. miejscu z 33 wśród gmin miejskich na Dolnym Śląsku. W 2015 roku miasto 
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dysponowało taką samą ilością obiektów tego typu jak Legnica czy Wałbrzych, które jednak posiadały 

większą liczbę miejsc noclegowych (odpowiednio o 39% i 7%).  

Poza obiektami hotelowymi na terenie miasta działalność prowadzi dom wycieczkowy (1 z 6 w regionie) 

oferujący 50 miejsc noclegowych (16,7% miejsc w tego typu obiektach na terenie województwa), szkolne 

schronisko młodzieżowe z 88 miejscami (1 z 19 na terenie województwa, 5,3% miejsc). Natomiast 

w sezonie letnim kemping w Świdnicy dysponuje 256 miejscami noclegowymi (1 z 11 obiektów w regionie, 

17,2% miejsc). Zgodnie z dostępnymi danymi statystycznymi GUS wśród obiektów noclegowych na ternie 

miasta brak jest pensjonatów oraz pokoi gościnnych i kwater. 

TABELA 58. Miejsca noclegowe i udzielone noclegi na terenie miasta Świdnica [2010-2015].  

Obiekty noclegowe 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Zmiana 

2014-2015 
Zmiana 

2010-2015 

ogółem 6 5 6 7 8 9 12,5%↑ 50,0%↑ 

całoroczne 5 4 5 6 7 8 14,3%↑ 60,0%↑ 

Miejsca noclegowe         

ogółem   296 487 593 603 685 787 14,9%↑ 165,9%↑ 

całoroczne 282 231 297 347 429 531 23,8%↑ 88,3%↑ 

dynamika liczby miejsc 
noclegowych 
całorocznych (rok 
poprzedni = 100) 

57,3 81,9 128,6 116,8 123,6 123,8 0,002%↑ 116,0%↑ 

Udzielone noclegi         

ogółem  25 559 21 178 26 290 31 840 39 765 48 117 83,5%↑ 88,3%↑ 

turystom zagranicznym  5 885 5 930 7 524 10 949 13 321 16 896 35,8%↑ 187,1%↑ 

Wynajęte pokoje w obiektach hotelowych      

ogółem  6 678 6 831 10 047 15 286 16 532 21 122 45,9%↑ 216,3%↑ 

turystom zagranicznym  3 334 3 329 3 907 6 124 6 813 8 468 16,6%↑ 154,0%↑ 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

Wraz ze zwiększającą się bazą turystycznych obiektów noclegowych na terenie Świdnicy zwiększa się 

oferowana przez nie liczba miejsc noclegowych, z których mogą skorzystać turyści. W ciągu 

analizowanych ostatnich 5 lat ich liczba ogółem zwiększyła się o 165,9%  z 296 w 2010 roku do 787 

w 2015 roku. W tym wzrosła o 88,3% również liczba całorocznych miejsc noclegowych  odpowiednio 

z 282 do 531. W 2015 roku dynamika miejsc noclegowych w porównaniu do roku 2014 wynosiła 123,8. 

Znacznie powyżej średniej dla powiatu świdnickiego (110) i województwa dolnośląskiego (99).  

WYKRES 46. Miejsca noclegowe na terenie miasta Świdnica [2010-2015]. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 
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Od 2010 roku w Świdnicy obserwuje się znaczący wzrost udzielonych noclegów, w tym w szczególności 

turystom zagranicznym. W 2015 roku w mieście udzielono 48 117 noclegów turystom ogółem, w tym 

35,1% z nich udzielonych zostało turystom zagranicznym (16 896). W porównaniu do 2010 roku daje to 

wzrost odpowiednio o 88,3% dla noclegów udzielonych ogółem i 187,1% noclegów udzielonych turystom 

zagranicznym. W analizowanym okresie wzrosła również aż o 216,3% liczba wynajętych pokoi w mieście  

z 6 678 w 2010 roku do 21 122 w 2015 roku. 

Co istotne wykorzystanie bazy noclegowej na terenie Świdnicy rośnie z roku na rok. Ilość udzielonych 

noclegów od 2010 roku zwiększyła się o ponad połowę (55,6%) i w 2014 roku wynosiła 39 765. Związane 

jest to ze stale zwiększającą się liczbą turystów korzystających z noclegów na terenie miasta, która 

z 11 659 osób w 2010 roku wzrosła do 20 890 osób w 2014 roku, czyli o blisko 80%. Znaczący udział ma 

również rosnąca liczba turystów zagranicznych, którzy decydują się na skorzystanie z noclegu w mieście. 

W porównaniu do 2010 roku w Świdnicy w 2014 roku z noclegów skorzystało aż o 138,6% turystów 

zagranicznych więcej  2 431 osób wobec 5 801 osób. W 2014 roku udzielono im 13 321 noclegów, czyli 

o 126,4% więcej niż w 2010 roku (5 885 noclegów).   

WYKRES 47. Wykorzystanie obiektów turystycznych ogółem na terenie miasta Świdnica [2010-2014]. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

TABELA 59. Wykorzystanie obiektów turystycznych ogółem na terenie miasta Świdnica [2010-2015]. 

OGÓŁEM 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Zmiana 

2013-2014 
Zmiana 

2010-2014 

miejsca noclegowe 
całoroczne 

282 231 297 347 429 531 23,6%↑ 52,1%↑ 

udzielone noclegi 
ogółem  

25 559 21 178 26 290 31 840 39 765 
- 

24,9%↑ 55,6%↑ 

udzielone noclegi 
turystom 
zagranicznym  

5 885 5 930 7 524 10 949 13 321 
- 

21,7%↑ 126,4%↑ 

wynajęte pokoje 
ogółem w obiektach 
hotelowych  

6 678 6 831 10 047 15 286 16 532 - 8,2%↑ 147,6%↑ 

wynajęte pokoje 
turystom 
zagranicznym w 
obiektach hotelowych  

3 334 3 329 3 907 6 124 6 813 - 11,3%↑ 104,3%↑ 

turyści (korzystający) 
ogółem  

11 659 10 462 13 114 16 223 20 890 
- 

28,8%↑ 79,2%↑ 

turyści zagraniczni 
(korzystający)   

2 431 2 354 3 035 4 556 5 801 - 27,3%↑ 138,6%↑ 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 
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W 2014 roku 69,2% noclegów na terenie miasta udzielonych zostało w obiektach hotelowych. Znaczną 

ilość noclegów zapewniło turystom również szkolne schronisko młodzieżowe (16,1% ogółu noclegów 

udzielonych na terenie miasta). 11% noclegów udostępnił natomiast dom wycieczkowy, a 3,6% kemping. 

Turyści zagraniczni preferowali natomiast noclegi w obiektach hotelowych. W ich przypadku aż 85,4% 

noclegów zapewnionych zostało w tego rodzaju obiekcie. 6,1% z nich skorzystało z noclegów w szkolnym 

schronisku młodzieżowym, 4,5% na kempingu, a 4% w domu wycieczkowym.  

WYKRES 48. Noclegi udzielone na terenie miasta Świdnica według rodzajów obiektów [2014]. 

A. OGÓŁEM 

 

B. TURYSTOM ZAGRANICZNYM 

 

WYKRES 49. Turyści korzystający z noclegów  na terenie miasta Świdnica według rodzajów obiektów 
[2014]. 

A. OGÓŁEM 

 

B. TURYŚCI ZAGRANICZNI 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

Obiekty hotelowe na terenie miasta przyciągnęły również największą liczbę turystów korzystających 

z noclegów  71,6% ogółu i 81,4% w przypadku turystów zagranicznych. Znaczący udział miało również 

szkolne schronisko młodzieżowe  odpowiednio 16,9% i 7,3%. W przypadku turystów zagranicznych 

odnotowano również ich znaczący udział w przypadku korzystania z kempingu  aż 7,1%.  

WYKRES 50. Wykorzystanie obiektów hotelowych na terenie miasta Świdnica [2010-2014]. 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 
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TABELA 60. Wykorzystanie obiektów hotelowych na terenie miasta Świdnica [2010-2015]. 

HOTELE 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Zmiana 

2013-2014 
Zmiana 

2010-2014 

miejsca noclegowe 
ogółem  

92 93 159 209 291 393 39,2%↑ 216,3%↑ 

pokoje ogółem  49 50 81 107 137 - 28,0%↑ 179,6%↑ 

udzielone noclegi 
ogółem 

9 469 9 202 14 477 21 474 27 519 - 28,2%↑ 190,6%↑ 

udzielone noclegi 
turystom 
zagranicznym  

4 526 4 375 5 576 8 837 11 374 - 28,7%↑ 151,3%↑ 

wynajęte pokoje 
ogółem w obiektach 
hotelowych  

6 678 6 831 10 047 15 286 16 532 - 8,2%↑ 147,6%↑ 

wynajęte pokoje 
turystom 
zagranicznym w 
obiektach hotelowych 

3 334 3 329 3 907 6 124 6 813 - 11,3%↑ 104,3%↑ 

turyści (korzystający) 
ogółem  

5 016 4 876 7 417 11 465 14 949 - 30,4%↑ 198,0%↑ 

turyści zagraniczni 
(korzystający)  

1 764 1 710 2 163 3 666 4 724 - 28,9%↑ 167,8%↑ 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

WYKRES 51. Wykorzystanie domów wycieczkowych na terenie miasta Świdnica [2010-2014]. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

TABELA 61. Wykorzystanie domów wycieczkowych na terenie miasta Świdnica [2010-2015]. 

DOMY WYCIECZKOWE 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Zmiana 

2013-2014 
Zmiana 

2010-2014 

miejsca noclegowe 
ogółem  

50 50 50 50 50 50 0,0 0,0 

udzielone noclegi 
ogółem  

5 004 4 673 5 210 4 341 4 383 - 1,0%↑ -12,4%↓ 

udzielone noclegi 
turystom zagranicznym  

640 936 831 926 530 - -42,8%↓ -17,2%↓ 

turyści (korzystający) 
ogółem  

2 100 1 714 2 024 1 448 1 635 - 12,9%↑ -22,1%↓ 

turyści zagraniczni 
(korzystający)  

334 335 390 331 242 - -26,9%↓ -27,5%↓ 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 
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WYKRES 52. Wykorzystanie szkolnych schronisk młodzieżowych na terenie miasta Świdnica [2010-2014]. 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

TABELA 62. Wykorzystanie szkolnych schronisk młodzieżowych na terenie miasta Świdnica [2010-2015]. 

SZKOLNE SCHRONISKA 
MŁODZIEŻOWE 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Zmiana 

2013-2014 
Zmiana 

2010-2014 

miejsca noclegowe 
ogółem  

90 88 88 88 88 88 0,0 -2,2%↓ 

udzielone noclegi 
ogółem 

5 797 5 843 5 539 5 237 6 421 - 22,6%↑ 10,8%↑ 

udzielone noclegi 
turystom zagranicznym  

195 278 610 834 812 - -2,6%↑ 316,4%↑ 

turyści (korzystający) 
ogółem  

3 382 3 354 3 224 2 744 3 523 - 28,4%↑ 4,2%↑ 

turyści zagraniczni 
(korzystający)  

86 151 229 296 422 - 42,6%↑ 390,7%↑ 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

WYKRES 53. Wykorzystanie kempingów na terenie miasta Świdnica [2010-2014]. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

TABELA 63. Wykorzystanie kempingów  na terenie miasta Świdnica [2010-2015]. 

KEMPINGI 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Zmiana 

2013-2014 
Zmiana 

2010-2014 

miejsca noclegowe 
ogółem  

14 256 296 256 256 256 0,0 1 728,6%↑ 

udzielone noclegi 
ogółem  

1 153 1 460 1 064 788 1 442 - 83,0%↑ 25,1%↑ 

udzielone noclegi 
turystom zagranicznym  

524 341 507 352 605 - 71,9%↑ 15,5%↑ 

turyści (korzystający) 
ogółem  

439 518 449 566 783 - 38,3%↑ 78,4%↑ 

turyści zagraniczni 
(korzystający)  

247 158 253 263 413 - 57,0%↑ 67,2%↑ 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 
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3.3.3. RUCH TURYSTYCZNY 

Zgodnie z  danymi GUS w 2015 roku Świdnicę odwiedziło 24 481 turystów, co stanowiło 1,4% turystów 

odwiedzających Dolny Śląsk oraz 7 140 turystów zagranicznych. Liczba turystów w Świdnicy rośnie z roku 

na rok, a szczególnie intensywnych wzrost ich ilości obserwuje się od czasu organizacji mistrzostw Euro 

2012. Dla porównania od 2010 roku liczba turystów ogółem wzrosła o 110%, natomiast turystów 

zagranicznych blisko trzykrotnie.  

WYKRES 54. Liczba turystów ogółem i zagranicznych na terenie miasta Świdnica [2005-2015]. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

TABELA 64. Liczba turystów ogółem i zagranicznych na terenie miasta Świdnica [2010-2015]. 

 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Zmiana 
2014-2015 

Zmiana 
2010-2015 

turyści ogółem 11 659 10 462 13 114 16 223 20 890 24 481 17,2%↑ 110,0%↑ 

turyści zagraniczni  2 431 2 354 3 035 4 556 5 801 7 140 23,1%↑ 193,7%↑ 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

Pomimo tak znaczącego wzrostu liczby turystów w 2015 roku Świdnica zajęła 11. miejsce wśród miast118 

na Dolnym Śląsku. Nadmienić należy, że liczba turystów w Dusznikach Zdrój, które plasowały się w 

rankingu przed Świdnicą była o 70% wyższa niż w samej Świdnicy i wynosiła 41,5 tys. turystów. Pod 

względem liczby turystów zagranicznych Świdnica uplasowała się natomiast na 9. miejscu, z ilością 

podobną do miasta Zgorzelec. 

TABELA 65. Ranking miast na Dolnym Śląsku pod względem liczby turystów ogółem i turystów 
zagranicznych [2015]. 

Lp. Miasto 

liczba turystów  

Lp. Miasto 

liczba turystów 
zagranicznych 

ogółem 
zmiana 

2010-2015  
ogółem 

zmiana 
2010-2015 

1 Wrocław  1 039 959 49,6%↑ 1 Wrocław  291 991 29,2%↑ 

2 Karpacz  289 731 66,8%↑ 2 Jelenia Góra  19 437 -3,1%↓ 

3 
Szklarska 
Poręba  

128 576 22,8%↑ 3 Legnica  18 679 23,2%↑ 

4 
Świeradów-
Zdrój  

87 517 18,5%↑ 4 
Świeradów-
Zdrój  

17 554 -12,3%↓ 

5 Kudowa-Zdrój  84 928 82,1%↑ 5 Kudowa-Zdrój  16 327 234,1%↑ 

6 Jelenia Góra  71 090 39,9%↑ 6 Karpacz  12 473 31,5%↑ 

7 Wałbrzych  65 940 - 7 Wałbrzych  12 199 - 

8 Legnica  54 045 12,6%↑ 8 Zgorzelec  7 540 -48,3%↓ 

                                                           
118 Dla których dostępne były dane GUS dotyczące ruchu turystycznego za rok 2015  38 z 91 miast na Dolnym Śląsku. 
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Lp. Miasto 

liczba turystów  

Lp. Miasto 

liczba turystów 
zagranicznych 

ogółem 
zmiana 

2010-2015  
ogółem 

zmiana 
2010-2015 

9 Polanica-Zdrój  48 527 -3,1%↓ 9 Świdnica  7 140 193,7%↑ 

10 Duszniki-Zdrój  41 530 8,6%↑ 10 
Szklarska 
Poręba  

5 690 -7,5%↓ 

11 Świdnica  24 481 110,0%↑ 11 Bolesławiec  4 337 -16,2%↓ 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

3.3.4. REKREACJA 

Świdnica oferuje swoim mieszkańcom i odwiedzającym ją turystom możliwość korzystania z infrastruktury 

sportowo-rekreacyjnej między innymi takiej jak: basen letni i kryty, skatepark, sztuczne lodowisko, korty 

do gry w tenisa ziemnego oraz kino Cinema 3D.  

Na terenie Świdnicy, głównym organizatorem sportu jest 

Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji (OSiR), jednostka 

budżetowa miasta, organizujący zajęcia, zawody i imprezy 

rekreacyjno-sportowe i turystyczne o zasięgu lokalnym, 

regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym, 

udostępniający bazę sportową i rekreacyjną oraz zajmujący się 

wypożyczaniem sprzętu sportowego i turystycznego.  

Świdnica dysponuje ponadto bazą obiektów rekreacyjno-

sportowych takich jak119:  Źródło: www.sosir.swidnica.pl 

 Obiekty sportowe zarządzane przez Świdnicki OSiR: 

 Kompleks obiektów stadionowych (ul. Śląska 35)  4 boiska, w tym jedno oświetlone ze sztuczną 

nawierzchnią, boisko wielofunkcyjne, 3 boiska do gry w siatkówkę plażową, bieżnia 

lekkoatletyczna (400 m), widownia na ok. 1 000 osób, pawilon szatni piłkarskich i pawilon 

wielofunkcyjny, czynne: luty-listopad,  

 Basen otwarty (ul. Śląska 35P)  brodzik i 3 niecki, w tym jedna niecka z wieżą do skoków 

z zapleczem sanitarnym i teren rekreacyjno-wypoczynkowy, czynne w sezonie letnim, 

 Basen kryty (ul. Równa 9)  niecka basenowa o wymiarach 25 m x 12,5 m, głębokość od 1,2 m do 

4 m z trampoliną 1 i 2 metrową, czynne cały rok oprócz miesiąca lipca, 

 Lodowisko (ul. Śląska 35)  wymiary płyty 60 x 30 m z widownią na trybunach i wokół bandy 

lodowiska, wraz zapleczem technicznym, obiekt czynny w okresie od listopada do marca jako 

lodowisko, poza sezonem obiekt jest wykorzystywany jako hala sportowo-widowiskowa, 

 Korty (ul. Śląska 35)  6 kortów o wymiarach 10,9 m x 23,7 m, ściany treningowej – dwustronnej 

i widownia na 100 osób, czynne: maj-wrzesień, 

 Hala Sportowa (ul. Pionierów 29)  hala (27 m x 19 m), mała hala (21 m x 10 m), szatnie wraz 

z zapleczem sanitarnym, czynne: cały rok oprócz miesiąca lipca, 

 Hala Sportowa ze stadionem na Zawiszowie (ul. Galla Anonima 1), w którego skład wchodzą: 

- hala sportowa (44 m x 25 m), z możliwością dzielenia kurtynami na trzy sektory każdy 

o wymiarach: 25 m x14 m i widownią na 560 osób, siłownia, sala do judo (12,5 m x 6,5 m), 

szatnie i zaplecze, 

                                                           
119 Opracowanie na podstawie  http://um.swidnica.pl/ 
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- stadion  2 boiska z boiskiem do piłki plażowej, rzutnią do pchnięcia kulą, skocznią 

uniwersalną (w dal i wzwyż), bieżnią okólną 250 m (4 tory), w tym bieżnia prosta 115 m 

(6 torów). 

czynne: w roku szkolnym, obiekt jest przystosowany do korzystania przez osoby niepełnosprawne, 

 Skatepark (ul. Polna)  droga (20 m x 40 m) z urządzeniami do uprawiania skateboardingu,  

czynne: cały rok zależnie od pogody. 

 Dom Wycieczkowy kat. III z polem campingowym kat. *** (ul. Śląska 37)  budynek posiadający 

18 pokoi z pełnym węzłem sanitarnym, łącznie 50 miejsc noclegowych,  świetlica na 40 miejsc 

oraz sala kominkowa na 50 miejsc, pole campingowe o powierzchni 0,56 ha z budynkiem 

higieniczno-sanitarnym, pole namiotowe na 20 stanowisk dla 80 osób, 15 stanowisk 

caravaningowych dla 60 osób, czynne: cały rok, 

 Bosmanat  wypożyczalnia (kajaki, rowery wodne, łódki Optimist) czynna jest codziennie 

w pogodne dni od maja do sierpnia od godziny 12 do 19. 

 Obiekty sportowe zarządzane przez gminne szkoły publiczne oraz użyczone szkołom niepublicznym: 

 Szkoła Podstawowa nr 4 (ul. Marcinkowskiego)  sala gimnastyczna duża (21 m x 11 m), sala 

lustrzanka (6m x 12m), sala korekcyjna (6 m x 3 m), kryty basen (25 m x 12,5 m), Boisko „ORLIK 

2012”, 

 Szkoła Podstawowa nr 6 (ul. Wodna)  sala gimnastyczna (22 m x 10 m), Boisko „ORLIK 2012”, 

 Szkoła Podstawowa nr 8 (ul. Wałbrzyska)  sala gimnastyczna (10 m x 20 m), boisko sportowe 

(51 m  x 39,4 m), miasteczko ruchu drogowego, 

 Szkoła Podstawowa nr 105 (ul. Folwarczna)  sala gimnastyczna (17,6 m x 11 m), sala korekcyjna 

(7,4 m x 10,9 m), boisko do siatkówki (20,2 m x 12,5 m), boisko do piłki ręcznej/nożnej  (20,2 m 

x 40,4 m), 

 Szkoła Podstawowa nr 315 (ul. Pionierów)  sala gimnastyczna (23 m x 10 m), 

 Gimnazjum nr 1 (ul. Kozara Słobódzkiego)  sala gimnastyczna (22 m x 11 m), siłownia (13 m 

x 5,6 m), boisko do piłki nożnej (30 m x 60 m),  

 Gimnazjum nr 2 (ul. Ofiar Oświęcimskich)  sala gimnastyczna (10 m x 18 m), boisko do siatkówki 

(21 m x 14 m), boisko do koszykówki (28 m x 16 m), boisko do piłki ręcznej (140 m x 27 m),bieżnia 

prosta (77 m x 5 m), skocznia do skoku w dal (30 m x 4 m), 

 Gimnazjum nr 3 (ul. Saperów)  sala gimnastyczna (37,7 m x 17,8 m), siłownia (4,5 m x 6,6 m),    

boisko do piłki nożnej (35 m x 60 m), boisko do piłki ręcznej (22 m x 44 m), boisko do piłki 

siatkowej (9 m x 18 m), boisko do piłki koszykowej (19 m x 32 m), bieżnia lekkoatletyczna prosta 

(6m x 60m), 

 Gimnazjum nr 4 (ul. Jodłowa)  sala gimnastyczna (22 m x 11 m), boisko wielofunkcyjne (45 m 

x 26,4m), boisko do piłki nożnej (60 m x 38,3 m), 

 Niepubliczna Katolicka Szkoła Podstawowa Caritas Diecezji Świdnickiej (ul. Kraszowicka)  sala 

gimnastyczna (6,5 m x 9,4 m), bieżnia prosta (27 m x 1,26 m), boisko do piłki nożnej (36 m 

x 18 m), boisko do piłki siatkowej (9,5 m x 19 m), boisko do koszykówki (39 m x 14 m), 

 Społeczna Szkoła Podstawowa i Społeczne Gimnazjum (ul. Mickiewicza)  sala gimnastyczna 

(14 m x 5,5 m), kryty basen (3,2 m x 7,3 m), 

 Niepubliczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia „Bliżej Dziecka” (ul. Jagiellońska)  zastępcza 

sala gimnastyczna (5,4 m x 9,0 m), sala korekcyjna (5,5 m x 8,4 m), boisko (30 m x 29 m). 

 Boiska środowiskowe w Świdnicy:  

 Osiedle Młodych (ul. Prądzyńskiego)  boisko do piłki nożnej (86 m x 40 m), boisko do koszykówki 

(30 m x 14 m), boisko do siatkówki (18 m x 9 m), 

 Osiedle Zawiszów (ul. H. Pobożnego  Wł. Łokietka)  boisko do piłki nożnej (88 m x 42 m), 
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 Osiedle Zawiszów (ul. K. Wielkiego)  boisko do gier zespołowych (42 m x 22 m) oddane w zarząd 

Spółdzielni Mieszkaniowej „Zawiszów”, 

 Osiedle Zarzecze (ul. Kilińskiego)  boisko do piłki nożnej (76 m x 42 m), boisko do koszykówki 

(28 m x 14 m), boisko do siatkówki (18 m x 9 m), 

 Osiedle Zarzecze – Kolonia (ul. Przemysłowa)  boisko do piłki nożnej (82 m x 40 m), 

 Park Kasprowicza (ul. Pionierów Ziemi Świdnickiej)  boisko do piłki ręcznej (42 m x 24 m). 

 Baza sportowa Powiatu Świdnickiego: 

 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr III i IV liceum Ogólnokształcące (ul. Kościelna)  sala 

gimnastyczna (12,5 m x 21,8 m), zastępcza sala gimnastyczna (9 m x 7,5 m), siłownia (7 m x 3 m),    

boisko do koszykówki (14 m x 26 m), boisko do siatkówki (9 m x 18 m), boisko do piłki nożnej 

(25 m x 50 m), bieżnia (3 m x 10 m), skocznia (2 m x 20 m), rzutnia do kuli śr. 2,13 m, 

 I Liceum Ogólnokształcące (ul. Pionierów)  sala gimnastyczna (13 m x 23 m), zastępcza sala 

gimnastyczna (6 m x 14 m), 

 Zespół Szkół Nr 1 (ul. Budowlana)  sala gimnastyczna (12 m x 23 m), siłownia (10,5 m x 3,5 m), 

 Zespół Szkół Ogólnokształcących (ul. Równa)  sala gimnastyczna 14 m x 26 m, boisko do piłki 

ręcznej 20 m x 40 m, boisko do piłki siatkowej 19 m x 9 m, 

 Zespół Szkół Mechanicznych (ul. Sikorskiego)  sala gimnastyczna (27 m x 11,5 m), siłownia (dwa 

pomieszczenia 7,6 m x 6,1 m, 5,7 m x 9,6 m), boisko (95 m x 45,5 m), bieżnia (333 m x 5 m),  

rzutnia do pchnięcia kulą, skocznia w dal, 

 Zespół Szkół Budowlano – Elektryczny (ul. Wałbrzyska)  sala gimnastyczna (10 m x 20 m),    

siłownia (8 m x 13 m),  boisko do piłki nożnej (30 m x 60 m), boisko do piłki ręcznej (25 m x 35 m),     

boisko do koszykówki (25 m x 12 m), boisko do siatkówki (25 m x 12 m), bieżnia (6 m x 100 m),   

skocznia (20 m x 3 m), 

 Zespół Szkół Hotelarsko – Turystycznych (ul. Równa)  sala gimnastyczna (10,4 m x 14,1 m), 

 Zespół Szkół Ekonomicznych (ul. Ks. Agnieszki)  sala gimnastyczna (18,2 m x 29,6 m), 

 Zespół Szkól Specjalnych (ul. Pileckiego)  sala gimnastyczna (10,7 m x 15,7 m), sala do gimnastyki 

korekcyjnej z możliwością podzielenia na dwie osobne sale (5,2 m x 5,3 m, + 5,3 m x 5,1 m),     

siłownia 5,2 m x 4,7 m, boisko 18,2 m x 31,3 m. 

 Baza sportowa Województwa Dolnośląskiego: 

 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Liceum Ogólnokształcące Szkoła Mistrzostwa Sportowego 

w Kolarstwie (ul. Traugutta): 

- obiekt sali gimnastycznej (ul. Wałbrzyska), w skład którego wchodzą: sala gimnastyczna 

(22,8 m x 10,9 m), siłownia wraz z pomieszczeniem odnowy biologicznej (10,9 m x 12,1 m), 

- mała sala gimnastyczna z zapleczem sanitarnym (6,1 m x 10,6 m), 

- boisko sportowe (9 m x 20 m). 

 Pozostała baza sportowa: 

 Hala Tenisowa (ul. Składowa), 

 Korty tenisowe (ul. Św. Małgorzaty), 

 Basen z sauną i łaźnią parową w Hotelu „Fado” (ul. Marii Konopnickiej), 

 Centra rekreacyjno - sportowe (kluby fitness, siłownie).  

Nadmienić należy, że Kemping nr 231 w Świdnicy spełnia najwyższe standardy dla tego typu obiektów 

i uzyskał liczne wyróżnienia i nagrody, a także rekomendację Polskiej Federacji Campingu i Caravaningu. 

Na jego terenie organizowano również Międzynarodowe Zloty Caravaningowe.  
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Istotne miejsce rekreacyjne w mieście stanowi również Zalew Witoszówka – 7 hektarowy sztuczny 

zbiornik na rzece Witoszówka, obejmujący trasy spacerowe, rowerowe, stanowiska wędkarskie, bosmanat 

i wypożyczalnię sprzętu pływającego. Usytuowana nad zalewem Witoszówka wypożyczalnia sprzętu 

pływającego, wspomniany wcześniej tak zwany bosmanat to najnowszy obiekt zarządzany przez Świdnicki 

Ośrodek Sportu i Rekreacji. To oddane do użytku w sierpniu 2016 roku miejsce rekreacji powstało 

w ramach budżetu obywatelskiego. Na gości czekają rowery wodne, kajaki i łodzie typu Optymist. 

Dodatkowymi atrakcjami są: przestronny taras widokowy na dachu wypożyczalni, dwa długie pomosty 

spacerowe oraz pływająca fontanna na środku zbiornika, a przy brzegach zalewu można wypocząć na 

drewnianych ławkach i leżakach. 

Najaktualniejsze dostępne dane publikowane przez GUS dotyczące sportu obejmują 2014 rok 

i  udostępniane są w cyklu dwuletnim. Zgodnie z nimi w 2014 roku na terenie Świdnicy funkcjonowało 14 

klubów sportowych. 34 trenerów, 27 instruktorów sportowych i 26 innych osób prowadziło zajęcia na 

terenie miasta w 18 sekcjach sportowych. Kluby te w 2014 roku zrzeszały 1 978 członków, których liczba 

stale rośnie  w porównaniu do 2012 roku w Świdnicy odnotowano wzrost o 695 osób, czyli o 54,2%.  

TABELA 66.  Kluby sportowe i ich charakterystyka na terenie miasta Świdnica [2010, 2012, 2014]. 

 
2010 2012 2014 

Zmiana  

2012-2014 

Zmiana  

2010-2014 

kluby 14 12 14 16,7%↑ - 

członkowie 1 256 1 283 1 978 54,2%↑ 57,5%↑ 

sekcje sportowe 22 17 18 5,9%↑ -18,2%↓ 

trenerzy 22 26 34 30,8%↑ 54,5%↑ 

instruktorzy sportowi 23 20 27 35,0%↑ 17,4%↑ 

inne osoby prowadzące zajęcia 
sportowe 16 15 26 73,3%↑ 62,5%↑ 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

W mieście z roku na rok rośnie również liczba osób ćwiczących w klubach sportowych. W 2014 roku 

osiągnęła ona rekordowy wynik 1 886 osób, co daje wzrost od 2010 roku o ponad połowę (52,3%). Wśród 

ćwiczących w klubach 82,1% stanowiła młodzież do 18 roku życia, której liczba od 2010 roku wzrosła z 940 

osób do 1 548 osób w 2014 roku (wzrost o 64,7%). Wśród ćwiczących dominują mężczyźni, którzy w ogóle 

ćwiczących stanowią aż 80,4%, a w grupie wiekowej do 18 lat 79,6%.  

TABELA 67. Ćwiczący w klubach sportowych na terenie miasta Świdnica [2010, 2012, 2014]. 

 
2010 2012 2014 

Zmiana  

2012-2014 

Zmiana  

2010-2014 

ćwiczący ogółem 1 238 1 428 1 886 32,1%↑ 52,3%↑ 

ćwiczący mężczyźni 891 1 106 1 516 37,1%↑ 70,1%↑ 

ćwiczący kobiety 347 322 370 14,9%↑ 6,6%↑ 

ćwiczący do lat 18 ogółem 940 970 1 548 59,6%↑ 64,7%↑ 

ćwiczący do lat 18 chłopcy 645 714 1 232 72,5%↑ 91,0%↑ 

ćwiczący do lat 18 dziewczęta 295 256 316 23,4%↑ 7,1%↑ 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 
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3.4. WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA 

3.4.1. MIASTA PARTNERSKIE120 

Nawiązując do wielowiekowej tradycji współczesna Świdnica ma charakter miasta otwartego na Europę. 

W latach dziewięćdziesiątych polityka władz samorządowych myślących o budowie wspólnej przyszłości 

przybrała formę partnerstwa miast121. W ciągu kilkunastoletniej współpracy i funkcjonowania umów 

partnerskich rozwinęły się bardzo różnorodne formy kontaktów począwszy od współpracy dzieci w wieku 

przedszkolnym poprzez wymianę młodzieży, zespołów artystycznych, prezentowanie osiągnięć w sferze 

administracji samorządowej  aż do współpracy gospodarczej.  

MAPA 9. Położenie miast partnerskich Świdnicy [2015]. 

 
Źródło: http://um.swidnica.pl 

TABELA 68. Miasta partnerskie Świdnicy [2015]. 

Miasto Kraj 
Data 

podpisania 
umowy 

Miasto Kraj 
Data 

podpisania 
umowy 

Biberach nad Riss Niemcy 1990 Dystrykt Tendring 
Wielka 

Brytania 
1999 

Police nad Metují Czechy 1994 Niżyn Ukraina 2001 

Trutnov Czechy 1998 Rejon Święciański Litwa 2002 

Kazincbarcika Węgry 1999 Stanisławów Ukraina 2008 

Źródło: opracowanie własne na podstawie informacji z Urzędu Miejskiego w Świdnicy. 

                                                           
120 Opracowanie rozdziału na podstawie informacji z Urzędu Miejskiego w Świdnicy. 
121 Współpraca partnerska miast stanowi formę kontaktów międzynarodowych na płaszczyźnie lokalnej. Partnerstwo przejawia się 

w szeregu kontaktów nieformalnych, które nie powinny podlegać strukturom urzędniczym, a ich charakter powinien być jak najbardziej 
spontaniczny, nieszablonowy, wynikający z chęci osób uczestniczących w partnerstwie, a nie z oficjalnych planów i ustaleń. 
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Miasto Świdnica posiada podpisane umowy partnerskie z 8 miastami: 

 Biberach nad Riss (Niemcy) – miasto powiatowe w Niemczech, w kraju związkowym Badenia-

Wirtembergia, w rejencji Tybinga, w regionie Donau-Iller, siedziba powiatu Biberach, oraz wspólnoty 

administracyjnej Biberach nad Riss, około 32 tys. ludności. Miasto atrakcyjne i bogate w tradycje dzięki 

bogactwu okolicznych klasztorów Biberach oraz rozwojowi nowych gałęzi przemysłu (garbarstwa).  

Układ partnerski pomiędzy Biberach i Świdnicą, jako pierwsza umowa miasta z partnerem 

zagranicznym,  został zawarty w dniu 11 maja 1990 roku. Od początku współpracy rozwijane były 

szerokie kontakty − nie tylko oficjalne, a także nieformalne − między towarzystwami partnerskimi, 

młodzieżą i dziećmi, harcerzami i strażakami. Współpraca jest kontynuowana do dziś.  

 Police nad Metuji (Czechy) −  miasto w Czechach, w kraju hradeckim, około 4,3 tys. ludności. 

Świdnica podpisała list intencyjny z czeskim miastem w dniu 14 maja 1994 roku, wyrażając wolę 

nawiązania współpracy partnerskiej w dziedzinie kultury, oświaty, nauki, sportu i gospodarki.  

Współpraca ta trwa do dziś.  

 Trutnov (Czechy) – miasto powiatowe położone w północnych Czechach, w kraju hradeckim, rozciąga 

się wzdłuż dolin rzecznych pomiędzy wzniesieniami Pogórza Karkonoskiego i Karkonoszy, 

zamieszkiwane jest przez około 31 tys. ludności. Trutnov jest miastem o charakterze przemysłowym, 

w którym znajduje się wiele zakładów przemysłowych. Rozwija się tu m.in. przemysł elektrotechniczny, 

spożywczy, energetyczny, skórzany i tekstylny. 

Porozumienie o współpracy zostało podpisane w dniu 12 czerwca 1998 roku. Współpraca między 

miastami rozwijana jest w zakresie kultury, oświaty, nauki, turystyki i gospodarki.  

 Kazincbarcika (Węgry) − miasto przemysłowe w północno-wschodnich Węgrzech, w komitacie
122

 Borsod-

Abaúj-Zemplén nad rzeką Sajo, liczące około 28,9 tys. mieszkańców. Miasto powstało na bazie trzech wsi, w 

związku z budową olbrzymiego kompleksu chemicznego zajmującego się przetwórstwem węgla brunatnego. 

Porozumienie o współpracy kulturalnej oraz gospodarczej zostało zawarte w dniu 15 marca 1999 roku. 

Zainicjowała je pomoc Węgrów podczas powodzi stulecia w 1997 roku. Świdnica otrzymała wówczas 

od węgierskiego partnera szeroką pomoc materialną, m.in. w postaci środków chemicznych 

przeznaczonych do dezynfekcji zalanych studni.  

 Dystrykt Tendring (Anglia) –  okręg w północno-wschodniej części hrabstwa Essex we wschodniej Anglii, 

w regionie East of England, położony na północny wschód od Londynu, nad Morzem Północnym. Liczy 

on około 138 tys. ludności. W jego granicach leży Harwich − doskonale prosperujący międzynarodowy 

port morski, obszar wybrzeża obejmujący znane kurorty Clacton, Frinton i Walton oraz bogactwo 

zabytkowych budynków. Clacton-on-Sea  siedziba Rady okręgu Tendring, jest tradycyjnym 

nadmorskim kurortem.  

Porozumienie o współpracy zostało zawarte w dniu 28 sierpnia 1999 roku w Anglii i w maju 2000 roku 

w Świdnicy, z okazji 750-lecia miasta. Współpraca prowadzona jest w dziedzinie kulturalnej, 

oświatowej, sportowej i gospodarczej. W 2001 roku zainicjowano w Świdnicy Jesienne Spotkania 

Przyjaciół, w których udział biorą rodziny z miast partnerskich.  

 Niżyn (Ukraina) – miasto na północnej Ukrainie, w obwodzie czernihowskim, nad rzeką Oster (dorzecze 

Dniepru). Około 73,9 tys. mieszkańców. Jedno z najstarszych miast na Ukrainie, uznawane jest za perłę 

w tzw. "Naszyjniku Dniepru" − szlaku turystycznym znanych miast historycznych Ukrainy. 

Układ partnerski podpisano w dniu 10 grudnia 2001 roku w Świdnicy. Objęto nim współpracę 

w zakresie kultury i sztuki, oświaty, nauki, sportu, turystyki i gospodarki. Samorządy obu miast 

                                                           
122 Jednostka administracyjna I rzędu w podziale administracyjnym Węgier oraz Chorwacji odpowiadająca polskiemu województwu. 
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zainicjowały spotkania przedsiębiorców polskich i ukraińskich zdobywając na ten cel środki z Polsko-

Amerykańsko-Ukraińskiej Inicjatywy Współpracy.  

 Rejon Święciański (Litwa) − położony jest w północno-wschodniej części Litwy. Jego największe bogactwo  

stanowią lasy, jeziora i nieskażona przyroda. Stolicą rejonu jest miasto Święciany położone w odległości 

86 km od Wilna. Rejon liczy 33,2 tys. mieszkańców, w tym 28,8% Polaków. 

Przedmiotem zawartego w dniu 31 maja 2002 roku porozumienia stała się współpraca w zakresie 

wspólnego pozyskiwania środków z Unii Europejskiej, wymiany doświadczeń i informacji, gospodarki, 

oświaty, kultury i sportu, zdrowia i opieki społecznej oraz ekologii.  

 Iwano-Frankowsk / Stanisławów (Ukraina) – miasto na zachodniej Ukrainie, na przedgórzu Karpat,  

stolica obwodu iwanofrankiwskiego, liczące około 251 tys. mieszkańców. Stanowi bazę wypadową dla 

narciarzy, a w odległości 60-70 km od niego znajdują się liczne miejscowości wypoczynkowe. Główne 

sektory gospodarki miasta to: przemysł spożywczy, obróbki metalu, obróbki drewna, budownictwa, 

maszyn, przemysł lekki, chemiczny i turystyka. 

Podpisanie porozumienia partnerskiego pomiędzy miastami Świdnica i Iwano-Frankowsk nastąpiło 

19 września 2008 roku, po trzech latach kontaktów nieformalnych, podczas jubileuszu 15-lecia 

Świdnickiego Towarzystwa Partnerstwa Miast obchodzonego w tym czasie w Świdnicy. Współpraca 

rozwija się szczególnie dobrze w sferach: kulturalnej, oświatowej, sportowej i wymiany młodzieży.  

Oficjalne zawarte umowy partnerskie torują drogę do dalszych spotkań i kontaktów partnerskich. Władze 

miasta zobowiązane są do angażowania się w rozwój kontaktów miast partnerskich, gdyż to one 

sprawiają, że idea partnerstwa została wcielona w życie. Rozwój partnerstwa miast wymaga dobrej 

atmosfery współpracy, którą budują mieszkańcy Świdnicy. Władzom Świdnicy przypada rola 

koordynowania przedsięwzięć partnerskich i wspierania inicjatyw, będących elementem promocyjnym 

miasta i korzystnie wpływają na jego wizerunek. Ponadto, rola władz polega na zainaugurowaniu działań 

co często sprowadza się do samego ich rozpoczęcia, reszta leży w gestii zainteresowanych instytucji 

i organizacji.  

W wymianę partnerską są dziś zaangażowane setki świdniczan. Od 1993 roku w mieście funkcjonuje 

Świdnickie Towarzystwo Partnerstwa Miast (ŚTPM), którego działalność opiera się na pracy społecznej jej 

członków i jest finansowana ze składek członkowskich, dotacji władz miasta i sponsorów. Uzyskane środki 

Towarzystwo przeznacza w całości na cele statutowe. ŚTPM, szkoły, organizacje pozarządowe i instytucje 

działają według swoich autonomicznych planów współpracy. 

3.4.2. PROJEKTY MIĘDZYNARODOWE 

W 2013 roku miasto Świdnica  rozpoczęło realizację projektu pn. 

"Miasta Trutnov i Świdnica  wspierają  przedsiębiorczość". 

Projekt zakłada wzmocnienie rozwoju gospodarczego pogranicza 

i zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez 

umożliwienie przedsiębiorcom między innymi udziału w targach, 

wystawach  i spotkaniach kooperacyjnych. Istotą projektu jest 

nawiązywanie trwałych powiązań pomiędzy samorządami lokalnymi i gospodarczymi, wzmocnienie rangi 

miejskich  przedsięwzięć gospodarczych oraz aktywizacja środowisk biznesowych.  

Projekt skierowany był głównie do  przedsiębiorców i osób działających w biznesie na obszarze pogranicza 

polsko-czeskiego, w tym członków  izb i stowarzyszeń gospodarczych, przedstawicieli instytucji 

publicznych ukierunkowanych na wspieranie i rozwój przedsiębiorczości oraz mieszkańców Świdnicy 

i Trutnowa. Umożliwia świdnickim przedsiębiorcom udział w czeskich imprezach gospodarczych 

i bezpośrednie  kontakty z  przedsiębiorcami  w Czechach. 
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Zgodnie z założeniami projektu  w latach 2013-2015 zrealizowane były  następujące działania: 

 Polsko-Czeska Gala Przedsiębiorczości "Świdnickie Gryfy 2013" (grudzień 2013), 

 Konferencja w Trutnowie (styczeń 2014), 

 Spotkanie Kooperacyjne w Trutnowie ( marzec 2014), 

 Targi Karkonoskie edycja wiosenna (kwiecień/maj 2014), 

 Spotkanie Kooperacyjne w Świdnicy | panele polsko-czeskie  (czerwiec 2014), 

 Targi Karkonoskie edycja jesienna | Gala Przedsiębiorczości "Trutnowski Smok" (wrzesień 2014), 

 Polsko-Czeska Gala Przedsiębiorczości "Świdnicki Gryf 2014", 

 Przewodnik po biznesie zawierający dane firm chętnych do współpracy transgranicznej (marzec 

2015), 

 Spotkanie Kooperacyjne w Świdnicy (marzec 2015), 

 Konferencja w Trutnowie (kwiecień 2015), 

 Spotkanie Kooperacyjne w Świdnicy (czerwiec 2015), 

 Polsko-Czeska Gala Przedsiębiorczości "Świdnicki Gryf 2015", 

 Targi Karkonoskie 2016. 

Trutnov przyjął w projekcie  rolę partnera wiodącego. Projekt jest więc współfinansowany przez Unię 

Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego 

Współpracy Transgranicznej  RCz - RP 2007-2013. Wartość całego projektu realizowanego po obu stronach 

granicy wynosi 446,3 tys. zł. Świdnica przeznaczyła na realizację projektu 206,3 tys. zł, w tym 175,3 tys. zł 

dotacji uzyskanej ze środków UE. Projekt  uzyskał  dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, z  Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita 

Polska 2007-2013.123 

3.4.3. DZIAŁANIA PARTNERSKIE 

Współpraca między miastami partnerskimi odbywa się między innymi na takich płaszczyznach jak sztuka, 

literatura, muzyka i teatr, łącznie z twórczością amatorską, wymianą sportową, naukową, turystyczną oraz 

wymianą informacji o działalności, funkcji i organizacji rad miejskich i administracji. Wielostronne kontakty 

międzynarodowe rozwijają się na szerokiej płaszczyźnie, szczególnie w zakresie wymiany dzieci i młodzieży 

(obozy harcerskie, intensywne kursy językowe dla laureatów olimpiady językowej, wizyty młodzieży w 

zaprzyjaźnionych szkołach średnich). Większość świdnickich uczniów uczy się języków obcych, stąd 

korzystny wymiar edukacyjny wymiany młodzieży.  Na uwagę zasługuje współpraca szkół, która stała się 

również płaszczyzną wymiany poglądów co do systemów i metod nowoczesnego nauczania i wychowania, 

a strony porozumień wypracowały zasadę kompensacyjną funkcjonowania form wymiany dzieci 

i młodzieży. 

Porozumienia o wzajemnej współpracy podkreślają również wagę spotkań na gruncie prywatnym, które 

owocują nawiązywaniem przyjaźni między mieszkańcami. W działaniach biorą udział również instytucje, 

organizacje społeczne, kościelne, związkowe i in. dlatego stałym elementem współpracy są wzajemne 

wizyty w zaprzyjaźnionych miastach. Co roku Świdnica gości swoich partnerów na takich imprezach jak: 

„Dni Świdnicy”, „Dni Trutnowa”, „Dni Fotografii”, „Plener Fotograficzno-Malarski”. Jest to sposobność do 

zaprezentowania osiągnięć zespołów artystycznych, plastyków, muzyków, choreografów, fotografików. 

Wieloletnia wymiana w sferach objętych układami partnerskimi spowodowała, iż tradycją już stało się 

wspólne uczestnictwo w organizowanych cyklicznie imprezach. Kontakty partnerskie są nieodłączną 

częścią życia mieszkańców Świdnicy  na stałe wpisały się bowiem w krajobraz miasta tak jak w kalendarz 

wydarzeń miejskich wpisały się wspólne partnerskie imprezy. 

                                                           
123 Opracowanie na podstawie www.um.swidnica.pl. 
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Należy wziąć pod uwagę fakt, że rozszerzanie kontaktów partnerskich kreuje pozytywny wizerunek 

i dobrze świadczy o Świdnicy, jako mieście otwartym na kontakty zagraniczne. Kontakty partnerskie to 

również metoda promocji miasta na zewnątrz. Gastronomia, hotele, sklepy i jednostki kultury mogą, 

dzięki polityce partnerskiej miasta, odnotować wzrost klientów i widzów. 

2015124 

 24 marca 2015 − spotkanie w Świdnicy dotyczące 

nowoczesnych technologii, zorganizowane w ramach 

realizowanego projektu pn. ”Miasta Trutnov i Świdnica 

wspierają przedsiębiorczość”. Świdnicę odwiedziła grupa 

30 przedsiębiorców i przedstawicieli samorządowych 

władz lokalnych z Czech. Uczestnicy wizyty studyjnej mieli 

okazję poznać świdnickie firmy i porozmawiać z liczną 

grupą lokalnych przedsiębiorców, reprezentujących różne 

branże, między innymi: energetyczną, budowlaną, budowy 

maszyn, turystyczną, reklamy oraz pracownie artystyczne. 

 13 kwietnia 2015 − wizyta Pani Prezydent z radnym 

w Trutnovie na spotkaniu z władzami partnerskiego 

miasta Trutnowa. 

 27 kwietnia 2015 − udział przedsiębiorców z branży 

turystycznej w konferencji w Pecu pod Śnieżką 

organizowanej przez Trutnov w ramach projektu "Miasta 

Trutnov i Świdnica wspierają przedsiębiorczość", który 

zakłada wzmocnienie rozwoju gospodarczego pogranicza 

i zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez 

umożliwienie przedsiębiorcom min. udziału w targach, 

wystawach i spotkaniach kooperacyjnych. Istotą projektu 

było nawiązywanie trwałych powiązań pomiędzy 

samorządami lokalnymi i gospodarczymi, wzmocnienie 

rangi miejskich przedsięwzięć gospodarczych oraz 

aktywizacją środowisk biznesowych.  

 1 - 2 maj  na zaproszenie czeskiego partnera 

przedstawiciele świdnickich firm wzięli udział 

w wiosennej edycji Wystawy Gospodarczej Targi 

Karkonoskie. 

 7 maja  uczestnictwo przedstawicieli Świdnicy 

w obchodach Dni Miasta Iwano-Frankowska. 

 24 lipca  wizyta i uczestnictwo przedstawicieli Świdnicy 

w święcie miasta Biberach. Pod nazwą "Schützenfest" co 

roku świętują partnerzy Świdnicy – mieszkańcy 

niemieckiego miasta Biberach. W Biberach prezydenci 

Świdnicy  spotkali się z niemieckimi parlamentarzystami i radnymi, rozmawiano między innymi 

o formach dalszej współpracy partnerskiej. 

                                                           
124 Opracowanie na podstawie: Sprawozdanie z działań partnerskich w 2015 roku, Urząd Miejski w Świdnicy, Świdnica 2016. 
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 2-3 sierpnia  wizyta i koncerty chóru chłopięcego St.-

Martins-Chorknaben z Biberach w Świdnicy. 

 12 sierpnia  wizyta przedstawicieli Świdnicy w Policach nad 

Metui. Na spotkaniu prowadzono rozmowy na temat 

rozszerzenia wzajemnej współpracy w ramach miast 

partnerskich oraz o wyzwaniach z tym związanych. 

 19 sierpnia  uczestnictwo przedstawicieli Świdnicy 

w podsumowaniu Programu Współpracy szwajcarsko-

węgierskiej w Kazincbarcice na Węgrzech, w obchodach 

zakończenia trzyletniego programu w mieście partnerskim 

Kazincbarcika na Węgrzech. Ww. program realizowany był 

w ramach Programu Współpracy Szwajcarsko-Węgierskiej. 

 18 września  odbyła się polsko-czeska gala przedsiębiorców 

w Świdnicy z udziałem przedstawicieli władz 

i przedsiębiorców z Trutnova, połączona z wręczeniem 

specjalnej statuetki Świdnickiego Gryfa w kategoriach: 

Wybitna Osobowość Pogranicza i Najlepsza Firma 

Transgraniczna, w której wzięli udział przedsiębiorcy z Polski 

i Czech. 

 25 października  wizyta dzieci z Iwano-Frankowska 

przebywających w Polsce na warsztatach w ramach projektu 

"Inny  podobny - a może taki sam".  

 12 listopada  wizyta w Świdnicy przedstawicieli miasta 

Biberach dotycząca przygotowań obchodów 25-lecia 

partnerstwa. 
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IV. SFERA SPOŁECZNA 

Coraz częściej współczesny człowiek zauważa znaczenie kapitału społecznego. Coraz więcej osób, a wśród 

nich decydentów, zdaje sobie sprawę, z tego, że nie tylko kolejna inwestycja, nowy produkt, przyrastający 

zysk stanowi o sile i zdrowym fundamencie, każdej działalności.  W biznesie wyceny poszczególnych  

przedsiębiorstw opiera się obecnie na wskaźnikach dotyczących wiedzy i doświadczenia pracowników, 

wycenia się zatem wielkość i jakość kadry, jej kulturę organizacyjną. Innowacje, które obecnie są motorem 

gospodarki opierają się na ulepszeniach i nowych rozwiązaniach, które tworzy przecież człowiek. Dlatego 

również w organizmie miejskim, jakim jest Świdnica jego mieszkańcy stanowią zarówno podstawową bazę 

wyjściową, jak i cel wszelkich podejmowanych starań i zabiegów. Stanu społeczeństwa miasta Świdnicy 

nie można jedynie opierać na suchych danych na temat liczby mieszkańców, ilości szkół, uczniów, 

zestawieniu przeprowadzonych w danym roku przedsięwzięć kulturalnych, należy podjąć również próbę 

identyfikacji poziomu zaufania. Przecież kapitał społeczny, to struktura oparta na zaufaniu więzi między 

osobami i grupami społecznymi.  Zaufanie do ludzi ogólnie rzecz biorąc często traktowane jest jako jedna 

z podstawowych miar kapitału społecznego. Przyjmuje się, że poziom zaufania do innych ludzi określa 

w uproszczeniu, jak dobrze czujemy się w społeczeństwie, w którym żyjemy, jakie są potencjalne 

możliwości wsparcia i współdziałania w realizacji różnych celów. W tym celu przeprowadzone zostały 

w listopadzie 2016 roku  badania fokusowe z mieszkańcami Świdnicy w ośmiu grupach po dziesięć osób. 

W badaniu spójności społecznej uwzględnione zostały pytania o zaufanie do innych osób, przy czym 

oprócz oceny zaufania do ludzi ogólnie rzecz biorąc respondenci zapytani zostali również o oceny poziomu 

zaufania do różnych kategorii osób, z którymi mają styczność na co dzień, tj. najbliższej rodziny, 

znajomych, współpracowników, sąsiadów, jak również nieznajomych z którymi spotykają się w różnych 

sytuacjach. Należy stwierdzić, że wyniki nie odbiegają od tych, które realizowane są w skali całego kraju. 

Największe zaufanie respondenci wskazywali do członków rodziny, sąsiadów i współpracowników. Jednak 

poszczególne zadania, które wykonywały poszczególne grupy świadczą o małym poziomie zaufania 

względem pozostałych osób w grupie, duża rezerwa, większa niż przeciętna negatywna ocena, w stosunku 

do osób, które pojawiły po raz pierwszy, słaba współpraca w grupie, trudność w poszukiwaniu wspólnego 

celu i podziału zadań. Kiedy mieszkańcy Świdnicy w poszczególnych grupach wypowiadali się na temat 

swojej tożsamości, wartościach i celach życiowych, zauważyć można było w Sześciu grupach – 75% 

badanych, bardzo duże zróżnicowanie. Wydaje się, że to główna przyczyna obok podporządkowania się 

fali: powierzchowności, byle jakości, szybkiemu życiu – w tym szybkiej, byle jakiej ocenie otoczenia  

stosunkowo niskiego poziomu zaufania, które dostrzegliśmy podczas badań wśród mieszkańców Świdnicy. 

Podniesienie wzajemnego zaufania to z pewnością istotne zadanie, które powinno zostać uwzględnione 

w przyszłej Strategii Rozwoju Miasta Świdnicy 2017-2023. Należy dodać jeszcze jedną uwagę, co do treści 

w części społecznej, iż największym wyzwaniem było zgromadzenie danych i ich ocena w obszarze 

ochrony zdrowia. W tej części dane dotyczą przede wszystkim powiatu, a także przegląd dotychczasowych 

dokumentów świadczy o tym, że obszar ten nie był przedmiotem częstych analiz, a nawet większej uwagi. 

Fakt ten może być związany, z tym, że największa instytucja służby zdrowia – Szpital Specjalistyczny 

„Latawiec” podlega nadzorowi Powiatu Świdnickiego. Należy podkreślić, że sytuacja ta ulega zmianom 

w związku ze zmianami w strukturze Urzędu Miejskiego − gdzie wydzielono odrębną komórkę, a także 

w ostatnim roku powstają pierwsze od wielu lat programy miejskie w zakresie ochrony zdrowia.  
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4.1. DEMOGRAFIA I RYNEK PRACY 

4.1.1. DEMOGRAFIA 

Świdnica jest średniej wielkości miastem, o zróżnicowanej strukturze demograficznej. Obecnie w mieście 

żyje 58 377 mieszkańców. 6. miasto na Dolnym Śląsku pod względem liczby ludności (więcej ma Wrocław, 

Wałbrzych, Legnica, Jelenia Góra, Lubin i Głogów). Kobiety stanowią 52,6% ogółu ludności miasta. W 2015 

w porównaniu do 2005 roku w Świdnicy ubyło 2 145 osób (spadek liczby ludności o 3,5%). W latach 2002-

2016 liczba mieszkańców zmalała o 4,9%. Średni wiek mieszkańców wynosi 43,1 lat i jest nieznacznie 

wyższy od średniego wieku mieszkańców województwa dolnośląskiego oraz nieznacznie większy 

od średniego wieku mieszkańców całej Polski. Wskazana tendencja – spadek liczby ludności, to jeden 

z największych spadków pod względem liczby ludności wśród miast w województwie dolnośląskim 

(większy był jedynie w Lubinie -3 601 osób, Legnicy -4 864 osób i Jeleniej Górze -6 007 osób). W 2010 roku 

ubyło 2 171 osób (spadek liczby ludności o 3,6%). W 2015 roku ludność miasta stanowiła 36,6% ludności 

powiatu świdnickiego oraz 2% ludności województwa dolnośląskiego.  

WYKRES 55. Liczba mieszkańców Świdnicy [2005-2015]. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

TABELA 69. Liczba mieszkańców w Świdnicy i na Dolnym Śląsku [2010-2015]. 

Obszar 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Rok 2010 
= 100% 

Świdnica 60 548 60 213 59 737 59 182 58 802 58 37 7 97% 

Dolny Śląsk 2 917 242 2 916 577 2 914 362 2 909 997 2 908 457 2 904 207 99% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

WYKRES 56. Gęstość zaludnienia na terenie miasta Świdnica[2005-2015]. 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 
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Sytuacja demograficzna musi budzić zaniepokojenie, choć nie jest to jedynie problem Świdnicy, ale też 

wyraźnie dostrzegamy go na Dolnym Śląsku i  szerzej  w Polsce. W latach 2010-2015 liczba mieszkańców 

Świdnicy zmniejszyła się z 60 548 do 58 377. Co stanowi nieco ponad 3% do stanu z 2010 roku. 

Porównanie z sytuacją demograficzną Świdnicy z Dolnym Śląskiem i Polską przedstawia Tabela 69. 

Natomiast sam trend demograficzny w ostatnich dziesięciu latach przedstawia Wykres 55. Na spadek 

liczby mieszkańców mają wpływ na dwa czynniki: ujemny bilans emigracji wewnętrznej oraz zagranicznej, 

a także ujemny wskaźnik przyrostu naturalnego. Sumując całe saldo migracji w 2012 roku wyjechało 

z miasta 321 osób, a w 2015 roku 239 osób. Zauważamy minimalne zmniejszanie się tej niekorzystnej 

tendencji. Saldo migracji wewnętrznych w porównaniu z ościennymi powiatami wygląda zadawalająco, co 

przedstawiają dane z lat 2008-2014: powiat wałbrzyski – 2 582, powiat kłodzki – 1 437, powiat ząbkowicki 

– 777, powiat dzierżoniowski – 237, powiat świdnicki – 202. Statystyki wskazują na systematyczny spadek 

liczby mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym i produkcyjnym oraz wzrost populacji osób w wieku 

poprodukcyjnym. W grupie osób w wieku przedprodukcyjnym wzrost obserwowany jest tylko 

w przedziale wiekowym 0-4 lata, gdzie liczba dzieci wzrosła od 2006 roku o 297 (12,2%). Jest to 

potwierdzenie pozytywnych tendencji w zakresie wzrostu dzietności kobiet. Niepokojący jest natomiast 

stały spadek osób w przedziale wiekowym 5-24 lata. Oznacza to, że mniejsza liczba osób w wieku 

przedprodukcyjnym zasili grupę osób w wieku produkcyjnym. Dodatkowo liczba osób w wieku 

poprodukcyjnym, od 2006 roku wzrosła o 771 (7,7%). Tendencja ta może się pogłębiać. W 2006 roku 

1 osobą w wieku emerytalnym obciążone były prawie 4 osoby w wieku produkcyjnym, w 2009 roku 

3,6 osoby. Wzrost udziału osób starszych w ogóle populacji może przyczynić się również do zwiększenia 

liczby osób niepełnosprawnych. Z badań Narodowego Spisu Ludności i Mieszkań 2011 wynikało, że prawie 

42% zbiorowości osób niepełnosprawnych stanowiły osoby w wieku poprodukcyjnym. Biorąc pod uwagę 

powyższe tendencje, tzn. niski przyrost naturalny, malejącą liczbę ludności w wieku przedprodukcyjnym 

oraz rosnącą populację osób w wieku poprodukcyjnym, można uznać Świdnicę za społeczność starzejącą 

się.  

WYKRES 57. Ludność według wieku na terenie miasta Świdnica [2005, 2010, 2015]. 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 
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TABELA 70. Współczynnik feminizacji [2005-2015]. 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Polska 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 

Dolnośląskie 108 108 109 109 109 108 108 108 108 108 108 

Powiat 
świdnicki 

108 108 109 109 109 107 107 107 107 107 107 

Świdnica 111 111 112 112 112 110 110 110 111 111 111 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

Mieszkańcy powiatu zawarli w 2015 roku 274 małżeństw, co odpowiada 4,7 małżeństwom na 1000 

mieszkańców. Jest to nieznacznie więcej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz nieznacznie 

mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,9 rozwodów przypadających na 1000 

mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa dolnośląskiego 

oraz nieznacznie więcej od wartości dla kraju. 29,3% mieszkańców Świdnicy jest stanu 

wolnego, 53,6% żyje w małżeństwie, 6,6% mieszkańców jest po rozwodzie, a 10,3% to wdowy/wdowcy. 

Świdnica ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -104. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -3,5 na 

1000 mieszkańców Świdnicy. W 2015 roku urodziło się 455 dzieci, w tym 47,5% dziewczynek 

i 52,5% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 280 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, 

czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,75 i jest mniejszy od średniej dla 

województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.  

W 2013 roku 48,4% zgonów w Świdnicy spowodowanych było chorobami układu krążenia, 

przyczyną 25,9% zgonów w Świdnicy były nowotwory, a 3,8% zgonów spowodowanych było chorobami 

układu oddechowego. Na 1000 ludności Świdnicy przypada 11,26 zgonów. Jest to nieznacznie więcej 

od wartości średniej dla województwa dolnośląskiego oraz więcej od wartości średniej dla kraju.  

W 2015 roku zarejestrowano 437 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 579 wymeldowań, w wyniku 

czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Świdnicy -142. W tym samym roku 0 osób zameldowało się 

z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę  daje to saldo migracji zagranicznych 

wynoszące 0. 

Wskaźnik obciążenia demograficznego, określający liczbę osób w wieku przedprodukcyjnym 

i poprodukcyjnym przypadającą na 100 osób w wieku produkcyjnym, wyniósł 60,6 (57,3 w Powiecie). 

WYKRES 58. Zmiana liczby ludności na 1000 mieszkańców [2005-2015]. 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 
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WYKRES 59. Wskaźnik obciążenia demograficznego [2005-2015]. 

A. ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym 

 

B. ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym 

 

C. ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 
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WYKRES 60. Udział ludności wg ekonomicznych grup wieku w % ludności ogółem [2005, 2010, 2015]. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

WYKRES 61. Udział ludności w wieku przedprodukcyjnym w % ludności ogółem [2005-2015]. 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

WYKRES 62. Udział ludności w wieku produkcyjnym w % ludności ogółem [2005-2015]. 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 
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WYKRES 63. Udział ludności w wieku poprodukcyjnym w % ludności ogółem [2005-2015]. 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

Prognoza demograficzna została sporządzona dla kilku gmin Wałbrzyskiego Obszaru Funkcjonalnego dla 

ludności faktycznie zamieszkałej w poszczególnych gminach, tzn. ogółu osób zameldowanych na pobyt 

stały w danej jednostce administracyjnej i rzeczywiście tam zamieszkałych oraz osób przebywających 

czasowo i zameldowanych w tej jednostce administracyjnej na pobyt czasowy ponad 3 miesiące. 

W szacowaniu przyszłej liczby ludności według płci i wieku uwzględniono naturalne przesunięcia kohort 

oraz przewidywane zmiany w zakresie ruchu naturalnego ludności oraz migracji. Przewidywane trendy 

w zakresie płodności, umieralności, migracji wewnętrznych i zagranicznych opracowano na podstawie 

założeń opublikowanej w 2011 r. przez GUS „Prognozy dla powiatów i miast na prawie powiatu oraz 

podregionów na lata 2011-2035”125. Prognozę demograficzną dla gmin sporządzono w jednym, 

najbardziej realistycznym wariancie (analogicznie jak w prognozie GUS dla powiatów), a jej wyniki 

w zakresie liczby i struktury ludności zostały przedstawione w czterech przekrojach czasowych, tj. dla lat: 

2020, 2025, 2030 i 2035 w podziale na grupy demograficzne, funkcjonalne i ekonomiczne, ogółem oraz 

odrębnie dla kobiet i mężczyzn, co przedstawia  Tabela 71. 

 

                                                           
125 http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/prognoza-ludnosci/prognoza-dla-powiatow-i-miast-na-prawie-powiatu-oraz-

podregionow-na-lata-2011. 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

POLSKA 15,4 15,7 16,0 16,2 16,5 16,8 17,3 17,8 18,4 19,0 19,6

DOLNOŚLĄSKIE 15,5 15,7 16,0 16,3 16,7 16,9 17,5 18,2 19,0 19,7 20,5

Powiat świdnicki 15,3 15,5 15,7 16,0 16,4 16,7 17,4 18,1 18,9 19,7 20,6

Świdnica 16,3 16,6 17,0 17,5 18,1 18,6 19,6 20,6 21,6 22,5 23,6
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TABELA 71. Prognoza struktury ludności wg płci i wieku (grupy pięcioletnie) na terenie miasta Świdnica [2013, 2020, 2025, 2030,2035]. 

  
2013 

 
2020 

 
2025 

 
2030 

 
2035 

K M ogółem 
 

K M ogółem 
 

K M Ogółem 
 

K M ogółem 
 

K M ogółem 

0-4 1210 1345 2555   1062 1127 2189   911 966 1877   789 838 1627   726 770 1496 

5-9 1268 1298 2566   1110 1208 2318   1040 1101 2141   895 948 1843   776 821 1597 

10-14 1103 1178 2281   1280 1348 2628   1075 1166 2241   1007 1066 2073   865 912 1777 

15-19 1416 1496 2912   1035 1085 2120   1252 1312 2564   1050 1133 2183   982 1032 2014 

20-24 1694 1762 3456   1260 1315 2575   1013 1053 2066   1233 1280 2513   1030 1102 2132 

25-29 2141 2234 4375   1513 1574 3087   1247 1292 2539   999 1031 2030   1213 1256 2469 

30-34 2406 2595 5001   1868 1946 3814   1475 1537 3012   1210 1257 2467   960 998 1958 

35-39 2229 2311 4540   2266 2425 4691   1792 1874 3666   1405 1473 2878   1140 1198 2338 

40-44 1911 1841 3752   2185 2289 4474   2201 2341 4542   1730 1802 3532   1346 1406 2752 

45-49 1739 1717 3456   1952 1909 3861   2133 2205 4338   2147 2257 4404   1684 1731 3415 

50-54 2146 1996 4142   1727 1638 3365   1897 1813 3710   2075 2103 4178   2091 2155 4246 

55-59 2738 2355 5093   1877 1706 3583   1660 1523 3183   1829 1692 3521   2003 1966 3969 

60-64 2902 2285 5187   2348 1943 4291   1790 1546 3336   1581 1381 2962   1746 1540 3286 

65-69 1851 1410 3261   2622 1955 4577   2213 1712 3925   1686 1362 3048   1491 1216 2707 

70-74 1303 814 2117   2045 1413 3458   2420 1656 4076   2040 1448 3488   1552 1152 2704 

75-79 1343 729 2072   1298 774 2072   1812 1122 2934   2138 1310 3448   1798 1142 2940 

80-84 961 468 1429   1003 481 1484   1048 550 1598   1468 794 2262   1718 920 2638 

85 i więcej 713 274 987   1013 408 1421   1081 430 1511   1156 483 1639   1458 640 2098 

ogółem 31074 28108 59182   29464 26544 56008   28060 25199 53259   26438 23658 50096   24579 21957 46536 

Źródło: Prognoza demograficzna dla gmin województwa dolnośląskiego do 2035 roku, IRT, S. Górecka, R. Szmytkie, Wrocław 2014 
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TABELA 72. Prognoza struktury ludności wg ekonomicznych grup wieku [2013, 2020, 2025, 2030,2035]. 

 

  
2013 

 
2020 

 
2025 

 
2030 

 
2035 

K M ogółem 
 

K M ogółem 
 

K M Ogółem 
 

K M ogółem 
 

K M ogółem 

wiek przedprodukcyjny 4403 4686 9089   4077 4345 8422   3781 4072 7853   3345 3507 6852   2939 3105 6044 

wiek produkcyjny 17598 19727 37325   15058 17168 32226   13915 15657 29572   13024 14754 27778   11877 13782 25659 

wiek produkcyjny mobilny 10975 11374 22349   9502 9972 19474   8225 8570 16795   6973 7321 14294   6099 6390 12489 

wiek produkcyjny niemobilny 6623 8353 14976   5556 7196 12752   5690 7087 12777   6051 7433 13484   5778 7392 13170 

wiek poprodukcyjny 9073 3695 12768   10329 5031 15360   10364 5470 15834   10069 5397 15466   9763 5070 14833 

ogółem 31074 28108 59182   29464 26544 56008   28060 25199 53259   26438 23658 50096   24579 21957 46536 

Źródło: Prognoza demograficzna dla gmin województwa dolnośląskiego do 2035 roku, IRT, dr S. Górecka, R. Szmitkie, Wrocław 2014 

TABELA 73. Prognoza struktury ludności wg funkcjonalnych grup wieku  [2013, 2020, 2025, 2030,2035]. 

  
2013 

 
2020 

 
2025 

 
2030 

 
2035 

K M ogółem 
 

K M ogółem 
 

K M Ogółem 
 

K M ogółem 
 

K M ogółem 

0-2 679 752 1431   618 656 1274   528 561 1089   462 491 953   431 457 888 

3-6 1061 1172 2233   906 961 1867   784 830 1614   671 712 1383   599 635 1234 

7-12 1362 1390 2752   1420 1578 2998   1308 1350 2658   1138 1205 2343   975 1030 2005 

13-15 730 782 1512   725 716 1441   635 748 1383   638 674 1312   551 580 1131 

16-19 1165 1221 2386   818 857 1675   1023 1056 2079   832 903 1735   793 833 1626 

20-24 1694 1762 3456   1260 1315 2575   1013 1053 2066   1233 1280 2513   1030 1102 2132 

ogółem 6691 7079 13770   5747 6083 11830   5291 5598 10889   4974 5265 10239   4379 4637 9016 

Źródło: Prognoza demograficzna dla gmin województwa dolnośląskiego do 2035 roku, IRT, S. Górecka, R. Szmytkie, Wrocław 2014 

 



RAPORT O STANIE MIASTA ŚWIDNICA 2015 

 
 

St
ro

n
a
1
3
1
 

4.1.2. RYNEK PRACY 

Pracujący 

W 2015 roku na terenie miasta Świdnica pracowało 18 448 osób, co stanowiło 0,2% pracujących w Polsce, 

2,5% pracujących w województwie, 51,9% pracujących w powiecie świdnickim i plasowało ją na 6. miejscu 

wśród miast w regionie. Od 2010 roku liczba osób czynnych zawodowo wzrosła w mieście o 8,6%, a już 

tylko w samym 2015 roku aż o 2,6%, co stanowiło wzrost znacznie powyżej średniej osiągniętej w kraju 

(0,8%) czy regionie (1,6%). 50,5% osób pracujących stanowiły kobiety i również w ich przypadku 

odnotowano znaczący wzrost zatrudnienia zarówno od 2010 roku (12,3%), jak i od 2014 roku (4,3%). 

Pomimo rosnącej aktywności zawodowej kobiet w Świdnicy i wyższego ich udziału w ogóle pracujących niż 

średnio w kraju (50,3%), województwie (49,9%) i powiecie (48%), należy jednak zaznaczyć, że w około 70% 

miast na Dolnym Śląsku, ich udział był wyższy niż w Świdnicy. 

WYKRES 64. Liczba pracujących ogółem i według płci na terenie miasta Świdnica [2006-2015]. 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

TABELA 74. Liczba pracujących ogółem i według płci na terenie miasta Świdnica [2010-2015]. 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Zmiana 

2014-2015 
Zmiana 

2010-2015 

ogółem 16 983 17 090 16 843 17 768 17 982 18 448 2,6%↑ 8,6%↑ 

kobiety  8 298 8 195 8 115 8 583 8 927 9 315 4,3%↑ 12,3%↑ 

mężczyźni 8 685 8 895 8 728 9 185 9 055 9 133 0,9%↑ 5,2%↑ 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

W 2015 roku w Świdnicy na 1000 mieszkańców pracowało przeciętnie 316 osób. Liczba ta znacząco 

przekraczała średnią w kraju (o 35,9%), województwie (o 23,8%) i powiecie (o 42%), plasując Świdnicę na 

13. miejscu wśród miast na Dolnym Śląsku. Co istotne, sytuacja w tym zakresie poprawia się w mieście 

z roku na rok. Od 2010 roku liczba pracujących osób na 1000 ludności wzrosła w Świdnicy o 12,7%, w tym 

samym czasie w kraju wzrost ten wynosił jedynie 4%, w województwie 6,3%, a w powiecie świdnickim 

8,5%. A od 2014 roku wzrost ten wynosił w mieście aż 3,3%.  

TABELA 75. Liczba pracujących na 1000 ludności [2010-2015]. 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Zmiana 

2014-2015 
Zmiana 

2010-2015 

Polska 223 224 223 226 230 232 0,9%↑ 4,0%↑ 

Dolnośląskie 240 241 239 244 251 255 1,7%↑ 6,3%↑ 

Powiat świdnicki 205 210 206 216 220 223 1,4%↑ 8,5%↑ 

Świdnica 280 284 282 300 306 316 3,3%↑ 12,7%↑ 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 
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WYKRES 65. Liczba pracujących na 1000 ludności [2006-2015]. 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

Zgodnie z danymi statystycznymi z GUS pracujących według sekcji, które publikowane są niestety jedynie 

w ujęciu powiatowym, blisko połowa aktywnych zawodowo w 2015 roku na terenie powiatu świdnickiego 

zatrudniona była w przemyśle i budownictwie (49,7%). Nadmienić należy, że z uwagi na liczbę pracujących 

w sektorze przemysłowym oraz powierzchnie terenów przemysłowych Świdnica zaliczana jest do 

głównych ośrodków przemysłowych regionu. Około 1/3 ludności powiatu w 2015 roku znalazła 

zatrudnienie w pozostałych usługach (24,5%), 12,3% osób w handlu i usługach, a 11,5% w rolnictwie, 

jedynie około 2% pracujących zajmowało się działalnością finansową i ubezpieczeniową lub obsługą rynku 

nieruchomości. Na tle tendencji krajowych i regionalnych, w powiecie świdnickim widoczny jest znaczący 

wzrost zatrudnienia w przemyśle i budownictwie  o 12,3% w porównaniu do 2010 roku i 3,8% do 2014 

roku. W regionie wynosił on w tym samym czasie odpowiednio jedynie 1,6% i 0,4%. W przeciwieństwie do 

ogólnopolskich i wojewódzkich tendencji w powiecie maleje natomiast liczba pracujących w handlu 

i usługach   od 2014 roku zmniejszyła się ona o 4,6%, w samym 2015 roku o 9,4%. Podobna tendencja 

wystąpiła w przypadku liczby pracujących w działalności finansowej i ubezpieczeniowej oraz obsłudze 

rynku nieruchomości   od 2010 roku odnotowano spadek liczby pracujących o 10,9%, w porównaniu do 

2014 roku o 4,9%.  

WYKRES 66. Pracujący według sekcji na terenie powiatu świdnickiego [2015]. 

 Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 
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TABELA 76. Pracujący według sekcji na terenie powiatu świdnickiego [2010-2015]. 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Zmiana 

2014-2015 
Zmiana 

2010-2015 

ogółem 37 567 38 358 37 611 39 206 39 720 40 028 0,8%↑ 6,6%↑ 

rolnictwo, leśnictwo, 

łowiectwo i rybactwo 
4 657 4 640 4 632 4 631 4 603 4 595 -0,2 -1,3 

przemysł i budownictwo 17 696 18 388 18 200 18 745 19 144 19 877 3,8%↑ 12,3%↑ 

handel; naprawa pojazdów 

samochodowych; transport 

i gospodarka magazynowa; 

zakwaterowanie 

i gastronomia; informacja 

i komunikacja 

5 173 5 130 5 100 5 362 5 449 4 935 -9,4%↓ -4,6%↓ 

działalność finansowa i 

ubezpieczeniowa; obsługa 

rynku nieruchomości 

893 871 740 800 837 796 -4,9%↓ -10,9%↓ 

pozostałe usługi 9 148 9 329 8 939 9 668 9 687 9 825 1,4%↑ 7,4%↑ 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

Bezrobocie 

Zgodnie z informacjami z Powiatowego Urzędu Pracy w Świdnicy (PUP), w 2015 roku w mieście 

zarejestrowanych było 1 375 osób bezrobotnych, 59,5% z nich stanowiły kobiety, a 20,4% ogółu miało 

prawo do zasiłku dla bezrobotnych. Liczba osób pozostających bez pracy w mieście maleje z roku na rok. 

W Świdnicy w porównaniu do 2010 roku zmniejszyła się ona o 42,9% ogółem, a najbardziej spektakularny 

jej spadek odnotowany został w ciągu ostatnich dwóch lat, w tym od 2014 roku  aż o 30,2%. Na 

przestrzeni ostatnich lat znacząco zmniejsza się również liczba bezrobotnych kobiet (spadek o 32,3% 

w porównaniu do 2010 roku i 16,1% od 2014 roku) oraz osób z prawem do zasiłku dla bezrobotnych 

(spadek o 40,8% od 2014 roku  i 8,2% od 2010 roku).  

TABELA 77. Liczba pracujących ogółem i według płci na terenie miasta Świdnica [2010-2015]. 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Zmiana 

2014-2015 
Zmiana 

2010-2015 

ogółem 2 409 2 194 2 819 2 575 1 971 1 375 -30,2%↓ -42,9%↓ 

kobiety  1 209 1 186 1 423 1 241 975 818 -16,1%↓ -32,3%↓ 

z prawem do zasiłku 475 483 559 410 306 281 -8,2%↓ -40,8%↓ 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Powiatowego Urzędu Pracy w Świdnicy. 

WYKRES 67. Liczba bezrobotnych na terenie miasta Świdnica [2010-2015]. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Powiatowego Urzędu Pracy w Świdnicy. 
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Pod względem wykształcenia najliczniejszą grupę w 2015 roku wśród bezrobotnych zarejestrowanych na 

terenie miasta Świdnica, tj. około 28,4%, stanowiły osoby z wykształceniem gimnazjalnym, podstawowym 

i niepełnym podstawowym, a 25,8% osoby z wykształceniem zasadniczym. Obie te grupy obejmowały 

ponad połowę (54,2%) ogółu zarejestrowanych bezrobotnych.  Osoby z wykształceniem policealnym oraz 

średnim zawodowym stanowiły 21,8% ogółu bezrobotnych, natomiast osoby z wykształceniem średnim 

ogólnokształcącym 8,8%. Dość liczną grupę (263 osoby) stanowili również bezrobotni z wykształceniem 

wyższym (15,2% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych). W każdej z omówionych powyżej grup od 2010 

roku odnotowano spadek pod względem liczby zarejestrowanych osób, przy czym najwyraźniejszy 

odnotowany został w przypadku grupy z wykształceniem średnim ogólnokształcącym (-38,1%) oraz 

policealnym oraz średnim zawodowym (-33,6%).    

WYKRES 68. Bezrobotni według wykształcenia na terenie miasta Świdnica [2015]. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Powiatowego Urzędu Pracy w Świdnicy. 

TABELA 78. Bezrobotni według wykształcenia na terenie miasta Świdnica [2010-2015]. 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Zmiana 

2014-2015 
Zmiana 

2010-2015 

wyższe 316 343 418 369 290 263 -9,3%↓ -16,8%↓ 

policealne oraz średnie 

zawodowe 
571 557 637 574 425 379 -10,8%↓ -33,6%↓ 

średnie ogólnokształcące 247 196 279 241 165 153 -7,3%↓ -38,1%↓ 

zasadnicze (zawodowe) 618 532 707 653 519 448 -13,7%↓ -27,5%↓ 

gimnazjalne, podstawowe i 

niepełne podstawowe 
657 566 778 738 572 492 -14,0%↓ -25,1%↓ 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Powiatowego Urzędu Pracy w Świdnicy. 

WYKRES 69. Bezrobotni według wieku na terenie miasta Świdnica [2015]. 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Powiatowego Urzędu Pracy w Świdnicy. 
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Zgodnie z danymi udostępnionymi przez PUP w 2015 roku na terenie Świdnicy zarejestrowani bezrobotni 

do 24 roku życia stanowili 13,6% ogółu bezrobotnych w mieście, w wieku od 25 do 34 lat 26,4%, w wieku 

35 do 44 lat 24,6%, natomiast zarejestrowani bezrobotni w wieku 45 do 54 lat stanowili 21,4%, a powyżej 

55 lat 14%. 

TABELA 79. Bezrobotni według wieku na terenie miasta Świdnica [2010-2015]. 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Zmiana 

2014-2015 
Zmiana 

2010-2015 

24 lata i mniej 401 342 409 333 175 178 1,7%↑ -55,6%↓ 

25 i więcej 629 582 757 664 469 422 -10,0%↓ -32,9%↓ 

25-34 373 392 513 489 510 346 -32,2%↓ -7,2%↓ 

35-44 590 487 616 512 395 323 -18,2%↓ -45,3%↓ 

45-54 349 296 395 400 343 281 -18,1%↓ -19,5%↓ 

55 i więcej 67 94 123 175 177 183 3,4%↑ 173,1%↑ 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Powiatowego Urzędu Pracy w Świdnicy. 

Najliczniejszą grupę bezrobotnych w 2015 roku w Świdnicy stanowiły osoby powyżej 50 roku życia (48,4% 

zarejestrowanych bezrobotnych). Ich liczba tylko nieznacznie spadła o 15,2% od 2010 roku. Znacząco 

poprawiła się natomiast sytuacja w przypadku liczby zarejestrowanych bezrobotnych do 25 roku życia, ich 

liczba od 2010 roku spadła o blisko 40%, a najbardziej widoczna poprawa w tym zakresie wystąpiła w 2014 

roku. Obecnie w Świdnicy zarejestrowanych jest 242 takie osoby bezrobotne i stanowią oni 17,6% ogółu 

bezrobotnych. 1/5 bezrobotnych stanowi grupa osób samotnie wychowujących dzieci (275 osób) i również 

w przypadku tej grupy widoczna jest znacząca poprawa – już tylko w samym 2015 roku ich liczba spadła 

o 11,3%.  

TABELA 80. Osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy na terenie miasta Świdnica [2010-2015].  

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

% udział 
w ogóle 

bezrobotnych 
w 2015  

Zmiana 
2014-2015 

Zmiana 
2010-2015 

do 25 roku życia 401 345 409 333 175 242 17,6% 38,3%↑ -39,7%↓ 

powyżej 50 roku 

życia 
784 694 907 879 764 665 48,4% -13,0%↓ -15,2%↓ 

samotnie 

wychowujących 

dziecko(i) 

301 282 368 386 310 275 20,0% -11,3%↓ -8,6%↓ 

bez 

doświadczenia 

zawodowego 

439 357 426 408 267 178 12,9% -33,3%↓ -59,5%↓ 

bez wykształcenia 

średniego 
1 275 1 102 1 485 1 391 - - - - - 

bezrobotnych bez 

kwalifikacji 

zawodowych 

445 444 622 771 636 566 41,2% -11,0%↓ 27,2%↑ 

długotrwale 

bezrobotnych 
765 727 934 1 092 939 786 57,2% -16,3%↓ 2,7%↑ 

bezrobotnych 

niepełnosprawnych 
236 243 265 274 239 190 13,8% -20,5%↓ -19,5%↓ 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Powiatowego Urzędu Pracy w Świdnicy. 
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Znaczącą grupę bezrobotnych w mieście stanowią również osoby długotrwale bezrobotne (786 osób, 

57,2% ogółu bezrobotnych) oraz osoby bez kwalifikacji zawodowych (566 osób, 41,2% ogółu 

bezrobotnych), których liczba znacząco wzrosła w ostatnich latach. Widoczna jest jednak poprawa 

w zakresie liczby osób bez doświadczenia zawodowego, która wynosi obecnie jedynie 178 osób 

i zmniejszyła się od 2010 roku o blisko 60%, a w samym 2015 roku o 33,3%.  Wśród bezrobotny 

zarejestrowanych w 2015 roku w Świdnicy 52 osoby stanowili absolwenci, a ich liczba znacząco spadła 

w ciągu ostatnich dwóch lat.  Z Powiatowego Urzędu Pracy w Świdnicy wyrejestrowanych zostało ogółem 

358 osób, w tym 221 z tytułu podjęcia pracy. 

TABELA 81. Bezrobotni według typu na terenie miasta Świdnica [2010-2015]. 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Zmiana  

2014-2015 

Zmiana  

2010-2015 

dotychczas 
niepracujący 

  212 273 231 144 128 -11,1%↓ - 

uprzednio pracujący - 
ogółem 

2 123 1 982 25 496 2 344 1 827 1 607 -12,0%↓ -24,3%↓ 

absolwenci ogółem 127 111 130 109 51 52 2,0%↑ -59,1%↓ 

nowo zarejestrowani 56 57 53 39 35 37 5,7%↑ -33,9%↓ 

nowo zarejestrowani 
po raz kolejny 

522 467 403 361 298 430 44,3%↑ -17,6%↓ 

wyrejestrowani 
ogółem 

572 453 322 397 384 358 -6,8%↓ -37,4%↓ 

wyrejestrowani z tytułu 
podjęcia pracy 

269 169 152 205 234 221 -5,6%↓ -17,8%↓ 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Powiatowego Urzędu Pracy w Świdnicy. 

4.2. OŚWIATA, WYCHOWANIE, NAUKA I SZKOLNICTWO PONADGIMNAZJALNE  

Zarówno system wartości, tożsamość i zaufanie budowane jest w dużym stopniu w placówkach 

oświatowych, na które wpływ mają władze miasta. Dlatego tak ważnym obszarem, od którego należy 

rozpocząć prezentację społecznego stanu miasta Świdnicy, jest oświata. 11 604 mieszkańców Świdnicy 

jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata). 14,5% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,2% 

wykształcenie policealne, 10,6 % średnie ogólnokształcące, 21% średnie zawodowe, 25% posiada 

wykształcenie zawodowe, gimnazjalne – 4, 8%, 19,4% posiada wykształcenie podstawowe, a 1,4% 

zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej. W porównaniu do całego województwa 

dolnośląskiego mieszkańcy Świdnicy mają nieznacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet 

największy odsetek ma wykształcenie podstawowe 21,3% oraz średnie zawodowe 20,2%. Natomiast 

wykształcenie wyższe posiada 16,5% kobiet mieszkających w Świdnicy. Mężczyźni posiadający 

wykształcenie wyższe to 12,2 % populacji.  Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze 

zawodowe 32,3% oraz średnie zawodowe – 22%. Należy podkreślić, że w przedziale wiekowym 

odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 26,7% mieszkańców Świdnicy 

w wieku potencjalnej nauki. Biorąc do tego pod uwagę 14,5% osób z wyższym wykształceniem wśród 

wszystkich mieszkańców Świdnicy należy prognozować, że w najbliższych latach poziom wykształcenia 

wyższego będzie wzrastał. Świdnica posiada bardzo dobre tradycje oświatowe. Od lat decydowała o tym 

zarówno kadra oraz organizacja, co decydowało o dobrej jakości kształcenia.  

O jakości kształcenia świadczą m.in. wyniki ze sprawdzianu szóstych klas oraz z egzaminów gimnazjalnych. 

W 2015 roku łączny wynik z egzaminu szóstych klas był w Świdnicy wyższy niż średnia w regionie i wyniósł 

66,5%. Powyżej średniej wojewódzkiej kształtowały się wyniki z języka polskiego (74,1%) i z języka 

angielskiego (80,2%). Natomiast z matematyki wynik ten w Świdnicy był niższy i wyniósł 58,6%.  
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Jednak zaznaczyć należy, że poziom nauczania na terenie Świdnicy jest zróżnicowany. Najlepszy średni 

wynik ze sprawdzianu osiągnęła społeczna szkoła podstawowa – 79,7%, najsłabszy szkoła podstawowa nr 

14 – 39,2%. Uczniowie Społecznej Szkoły Podstawowej uzyskali również najwyższe noty z języka polskiego, 

matematyki i języka angielskiego. Najsłabsze wyniki z poszczególnych przedmiotów uzyskano w Szkole 

Podstawowej nr 14. W przypadku egzaminów gimnazjalnych stwierdzić można, iż za wyjątkiem języka 

angielskiego, wyniki uzyskane w Świdnicy są słabsze od średniej na Dolnym Śląsku. Również w przypadku 

gimnazjów osiągnięte wyniki są silnie zróżnicowane. Najlepsze rezultaty osiągnęli uczniowie z gimnazjum 

nr 1 im. Marii Kunic oraz Społecznego Gimnazjum w Świdnicy. Najsłabsze wyniki osiągnięto w Zespole 

Szkół "RZEMIEŚLNIK" w Świdnicy – Gimnazjum "RZEMIEŚLNIK". Wyniki z egzaminu gimnazjalnego 

w Świdnicy przedstawiały się  w roku 2015 następująco: Matematyka 58,6; Język angielski 80,2; Język 

polski 72,7 i były tylko nieco lepsze niż średnie wyniki uzyskane na Dolnym Śląsku, co dla ośrodka 

miejskiego nie jest najlepszym rezultatem126. Osiągane przez uczniów w Świdnicy wyniki w nauce wskazują 

na podjęcie  działania zmierzającego do wzmocnienia systemu edukacji oraz podniesienia poziomu 

nauczania zarówno w szkołach podstawowych jak i w gimnazjach.  

Prezentację przeprowadzimy poprzez przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły 

ponadgimnazjalne. Działalność przedszkoli jest finansowana z budżetu gminy, z dotacji celowej z budżetu 

państwa na dofinansowanie zadań przedszkolnych, a także z wpłat rodziców/opiekunów dzieci, którzy 

ponoszą odpłatność za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas realizacji 

podstawy programowej oraz za wyżywienie. Rodzice dzieci ponoszą zatem odpłatność w wysokości 1 zł za 

każdą godzinę zajęć dodatkowych ponad   dzienny wymiar 5 godzin przeznaczonych na realizację 

podstawy programowej. W ramach tej odpłatności miejskie przedszkola publiczne oferują dzieciom 

różnorodne zajęcia, m.in.: taneczno – muzyczne, plastyczno – techniczne, szachowe, kulinarne, rytmiczno 

– taneczne, sztuka origami, logo rytmika,  warsztaty teatralne, integracja sensoryczna, profilaktyka 

logopedyczna, bajkoterapia z  muzykoterapią,  nauka języka migowego, zabawy rytmiczno – integracyjno – 

ruchowe KLANZA, zabawy rozwijające kompetencje społeczno – emocjonalne, zabawy z wykorzystaniem 

tabletu i komputerów, zabawy: z językiem angielskim, matematyczne, logopedyczne, program edukacyjny 

“Przyjaciele Zippiego”,  programy własne ( psychoedukacyjny,  profilaktyczny,  „Terapia ręki”). W Świdnicy 

17,9% mieszkańców w wieku potencjalnej nauki (3-24 lat) zalicza się do przedziału 3-6 lat – wychowanie 

przedszkolne, gdzie jest więcej chłopców – 18,7%, a dziewczynek – 17%. W mieście znajduje się 

18 placówek i są to następujące przedszkola:  

1. Przedszkole Miejskie nr 1, plac Świętej Małgorzaty 15 – liczba dzieci 125, 

2. Przedszkole Miejskie nr 3, ul. Okrężna 30 – liczba dzieci 125, 

3. Przedszkole Miejskie nr 4, ul. Joachima Lelewela 10 – liczba dzieci – 100, 

4. Przedszkole Miejskie nr  6, ul. Komunardów 2 – liczba dzieci – 155, 

5. Przedszkole Miejskie nr  14, ul. Słobódzkiego 10 – liczba dzieci – 100, 

6. Przedszkole Miejskie nr 15, ul. Ofiar Oświęcimskich 45 – liczba dzieci – 125, 

7. Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 16 „Słoneczko”, ul. Karola Marcinkowskiego 10 – liczba dzieci – 92, 

8. Przedszkole Publiczne Zgromadzenia Panien Ofiarowania NMP, ul. Piekarska 2/4 – liczba dzieci – 106, 

9. Przedszkole Niepubliczne „Promyk”, ul. Ofiar Oświęcimskich 43, ul. Armii Krajowej 29 – liczba dzieci 151, 

10.  Społeczne Przedszkole „Akademia Przedszkolaka” Fundacji „Naszej Szkole”, ul. Adama Mickiewicza 1-3 – 

liczba dzieci – 83, 

11. Niepubliczne Przedszkole Językowe „Abrakadabra”, ul. Jagiellońska 5/23 – liczba dzieci – 75, 

12. Niepubliczne Przedszkole „Wesoła Piątka”, ul. Wałbrzyska 48 – liczba dzieci – 68, 

13. Niepubliczne Przedszkole „Frajda”, ul. Galla Anonima3 – liczba dzieci – 56, 

14. Niepubliczne Przedszkole Fundacji Pomocy Biednym Dzieciom „Ut Unum Sint”, ul. Adama Mickiewicza 9 – 

liczba dzieci – 52, 

                                                           
126 Opracowanie na podstawie: Stan Świdnickiej Oświaty, Urząd Miejski w Świdnicy, Wydział Edukacji 2015. 
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15. Przedszkole Niepubliczne „Radosny Delfinek”, ul. Armii Krajowej 10 – liczba dzieci – 48, 

16. Niepubliczne Przedszkole „Europejska Akademia Dziecka”, pl. Wojska Polskiego 4 – liczba dzieci 45, 

17. Niepubliczne Przedszkole Artystyczne „Bajkowy Domek”, ul. Bartosza Głowackiego 14 – liczba dzieci – 

42, 

18. Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Magiczna Chatka”, ul. Tadeusza Kościuszki 28 – liczba dzieci – 5. 

WYKRES 70. Dzieci w publicznych i niepublicznych przedszkolach na terenie miasta Świdnica [2011-2015]. 

 

Źródło: Opracowanie na podstawie: Stan Świdnickiej Oświaty, Urząd Miejski w Świdnicy, Wydział Edukacji 2015. 

W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 25,4% ludności. Na jeden 

oddział w szkołach podstawowych przypada 21 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto – stosunek 

wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób wieku 7-12 lat – wynosi 94,64. Struktura 

obecna i ilość szkół publicznych, funkcjonujących na terenie Świdnicy nie uległa istotnym zmianom 

w porównaniu z latami poprzednimi. Na sieć placówek oświatowych w Świdnicy składają się jednostki 

publiczne i niepubliczne, tj. szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne. Warto zaznaczyć, 

że w roku 2014 powstała nowa placówka oświatowa: Gimnazjum Katolickie, gdzie w roku następnym 

zanotowano wzrost ilości uczniów. Szkoły podstawowe to miejskie oraz społeczne. W placówkach tych 

zauważono niewielki wzrost liczby uczniów w roku szkolnym 2015/2016 w stosunku do lat 2010/2011 

i wynosił on 9%. Szkoły gimnazjalne występują w strukturze miejskich, społecznych. W latach 2015/2016 

w stosunku do roku szkolnego 2010/2011 zanotowały spadek ilości uczniów o16%, dokładnie tyle samo        

-16% spadku zanotowały zasadnicze szkoły zawodowe. Szkoły ponadgimnazjalne w tym Licea 

Ogólnokształcące i Technika w latach 2010-2015 odnotowały niewielki spadek liczby uczniów, który mógł 

być spowodowany spadkiem ludności w powiecie świdnickim, który wyniósł 3,5% w 2015 w stosunku do 

roku 2010. W Świdnicy działa również CKZ – Centrum Kształcenia Zawodowego, gdzie realizują praktyczną 

naukę zawodu uczniowie z Techników i Szkół Zawodowych. 

1. Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki, ul. Galla Anonima 1 – 

liczba uczniów – 475, 

2. Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza, ul. Karola Marcinkowskiego 4-6 – liczba uczniów – 

782, 

3. Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego, ul. Wodna 5-7 – liczba uczniów 666, 

4. Szkoła Podstawowa nr 8  im. Kawalerów Orderu Uśmiechu, ul. Wałbrzyska 39 – liczba uczniów – 608, 

5. Szkoła Podstawowa nr 105, ul Folwarczna 2 – liczba uczniów – 398, 

6. Szkoła Podstawowa nr 315  im. Jana Pawła II, plac Wojska Polskiego 3 – liczba uczniów – 207, 

7. Niepubliczna Szkoła Podstawowa Świdnickiego SO „Bliżej Dziecka", ul. Jagiellońska 30 – liczba uczniów – 

173, 

8. Niepubliczna Katolicka Szkoła Podstawowa „Caritas” Diecezji Świdnickiej, ul. Kraszowicka 27 – liczba 

uczniów – 99, 

9. Społeczna Szkoła Podstawowa Fundacji „Naszej Szkole”, ul. Adama Mickiewicza 1-3 – liczba uczniów – 87. 
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WYKRES 71. Uczniowie w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych na terenie miasta 
Świdnica [2011-2015]. 

 

Źródło: opracowanie na podstawie: Stan Świdnickiej Oświaty, Urząd Miejski w Świdnicy, Wydział Edukacji 2015. 

W Świdnicy znajdują się następujące gimnazja: 

1. Gimnazjum nr 1 im. Marii Kunic,  ul. Mieczysława Kozara-Słobódzkiego 21 – liczba uczniów – 432, 

2. Gimnazjum nr 2 im. Polskich Olimpijczyków,  ul. Ofiar Oświęcimskich 30 – liczba uczniów – 295, 

3. Gimnazjum nr 3 z Oddziałami Sportowymi im. gen. Mariusza Zaruskiego, ul. Saperów 27 a – liczba 

uczniów 211, 

4. Gimnazjum nr 4 im. Noblistów Polskich,  ul. Jodłowa 21 – liczba uczniów – 264, 

5. Gimnazjum „Rzemieślnik”, ul. Wałbrzyska 54 – liczba uczniów – 142, 

6. Społeczne Gimnazjum Fundacji „Naszej Szkole”, ul. Adama Mickiewicza 1-3 – liczba uczniów – 43, 

7. Katolickie Niepubliczne Gimnazjum im. ks. Franciszka Blachnickiego, ul. Równa 11 – liczba uczniów – 20. 

WYKRES 72. Uczniowie w publicznych i niepublicznych gimnazjach na terenie miasta Świdnica [2011-2015]. 

 
Źródło: opracowanie na podstawie: Stan Świdnickiej Oświaty, Urząd Miejski w Świdnicy, Wydział Edukacji 2015. 

W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym – 16-18 lat – kształci się 18,5% 

mieszkańców. Zauważyć można również tendencję spadku uczniów w szkołach ponadgimnazjalnych – 

w liceach ogólnokształcących – o 25%, a w technikach – o 21%. W Świdnicy funkcjonują między innymi 

następują szkoły ponadgimnazjalne: I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza, II Liceum 

Ogólnokształcące, III Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkół nr 1, Zespół Szkół Hotelarsko-Turystycznych, 

Zespół Szkół nr 3, Zespół Szkół Budowlano-Elektrycznych, Zespół Szkół Ekonomicznych, Zespół Szkół 

Mechanicznych, Zespól Szkół Ponadgimnazjalnych, Liceum Ogólnokształcące Szkoła Mistrzostwa 

Sportowego. 
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TABELA 82. Liczba uczniów na terenie miasta Świdnica [2010-2015]. 

 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 Zmiana 2014-2015 Zmiana 2010-2015 

licea ogólnokształcące 1 852 1 821 1 828 1 746 1 593 1 388 -12,9%↓ -25,1%↓ 

technika 1 905 1 801 1 767 1 639 1 591 1 501 -5,7%↓ -21,2%↓ 

zasadnicze szkoły zawodowe 486 509 487 450 438 406 -7,3%↓ -16,5%↓ 

Centrum Kształcenia 
Zawodowego  

CKZ nie ma swoich uczniów, realizują w nim praktyczną naukę zawodu uczniowie techników i zasadniczych szkół zawodowych, ale nie wszyscy, bo CKZ dysponuje 
bazą do zawodów mechanicznych, samochodowych, budowlanych i fryzjerskich 

Źródło: opracowanie na podstawie: Stan Świdnickiej Oświaty, Urząd Miejski w Świdnicy, Wydział Edukacji 2015. 

TABELA 83. Liczba uczniów szkół podstawowych na terenie miasta Świdnica [2010-2015]. 

Szkoła 
2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 

kl. I-VI kl. "0" kl. I-VI kl. "0" kl. I-VI kl. "0" kl. I-VI kl. "0" kl. I-VI kl. "0" kl. I-VI kl. "0" 

szkoły podstawowe miejskie 2 611 284 2 559 377 2 553 358 2 528 359 2 728 258 2 942 190 

Społeczna szkoła 
podstawowa 

27 0 112 0 58 0 66 0 67 0 87 0 

Szk. Podst. Świdnickiego 
Stow. Oświatowego "Bliżej 
Dziecka 

156 36 175 26 162 17 152 13 124 21 154 19 

Szkoła Podstawowa Caritas 
Diecezji Świdnickiej 

70 16 74 18 93 11 86 18 96 10 88 11 

Razem: 2 864 336 2 920 421 2 866 386 2 832 390 3 015 289 3 271 220 

Razem szkoły podstawowe: 3 200 3 341 3 252 3 222 3 304 3 491 

Źródło: opracowanie na podstawie: Stan Świdnickiej Oświaty, Urząd Miejski w Świdnicy, Wydział Edukacji 2015. 

TABELA 84. Liczba uczniów gimnazjów na terenie miasta Świdnica [2010-2015]. 

Szkoła 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 

gimnazja miejskie 1 407 1 353 1 255 1 293 1 239 1 202 

Społeczne gimnazjum 31 44 21 36 36 43 

Gimnazjum "Rzemieślnik" 240 245 260 240 240 142 

Katolickie Gimnazjum  x x x X 9 20 

Razem gimnazja: 1 678 1 642 1 536 1 569 1 524 1 407 

Źródło:oOpracowanie na podstawie: Stan Świdnickiej Oświaty, Urząd Miejski w Świdnicy, Wydział Edukacji 2015.  
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Na podstawie prowadzonych analiz i przygotowywanych prognoz ludnościowych można przedstawić 

symulację grupy wiekowej 3-24 lata w poszczególnych grupach. Dramatycznie przedstawia się prognoza 

w grupie dzieci w wieku przedszkolnym do roku 2050. O ile obecnie jest ponad 1 700 dzieci, to w roku 

2016 przewiduje się, że będzie to tylko 1 190 dzieci.  

WYKRES 73. Prognoza liczby dzieci w wieku przedszkolnym na terenie miasta Świdnica [2014-2050]. 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Miejskiego w Świdnicy. 

Z prognozy GUS wynika, że już od 2017 roku wszystkie  świdnickie dzieci w wieku przedszkolnym będą 

miały zapewniony dostęp do wychowania przedszkolnego (w placówkach publicznych i niepublicznych). 

Można jednak spodziewać się pewnej nadwyżki miejsc przedszkolnych, gdyż dotychczasowe tendencje 

wskazują, że ok. 60% rodziców dzieci trzy i czteroletnich korzysta z usług przedszkolnych. Jeżeli po 2020 r. 

prognozy demograficzne potwierdzą się w rzeczywistości, koniecznym będzie dokonanie zmian w sieci 

publicznych przedszkoli, polegające na ograniczeniu ich liczby. 

WYKRES 74. Prognoza liczby uczniów w wieku szkoły podstawowej na terenie miasta Świdnica [2014-2050]. 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Miejskiego w Świdnicy. 

Przedstawiona prognoza dla uczniów w wieku szkoły podstawowej została opracowana dla obecnie 

obowiązującej struktury systemu szkolnego, tj. sześcioletniej szkoły podstawowej i trzyletniego 

gimnazjum. Sieć świdnickich publicznych szkół podstawowych, w których wystąpił gwałtowny wzrost 

liczby uczniów w latach 2014 – 2015 (obniżenie wieku obowiązku szkolnego) nie będzie wymagać zmian 

co najmniej do 2020 r. W latach 2007-2013 Miasto Świdnicy zainwestowała blisko 24 mln zł 

W infrastrukturę edukacji.  W tym celu wykorzystano 6,2 mln zł środków własnych a 17,5 mln zł pozyskano 

ze środków zewnętrznych127. 

Działalność edukacyjna w Świdnicy związana jest również z funkcjonującymi na terenie miasta Szkołami 

Policealnymi: Policealna Szkołą Farmaceutyczną – którą prowadzi Świdnickie Centrum Edukacji oraz 

                                                           
127 Informacja o inwestycjach w oświacie w latach 2007-2013, s.2 i 62. 
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Policealna Szkoła TEB Edukacja. W pierwszej placówce słuchacze kształcą się na kierunku: technik 

farmaceuta, technik masażysta, opiekun medyczny, technik bezpieczeństwa i higieny pracy oraz technik 

ochrony mienia i osób. W Świdnicy działa od 2007 roku Uniwersytetem Trzeciego Wieku, który obecnie 

liczy 261 słuchaczy. Uniwersytet działa jako stowarzyszenie pożytku publicznego, które zapewnia 

10 miesięcy aktywności edukacyjnej, fizycznej, kulturalnej, społecznej, a także obywatelskiej. Zajęcia 

odbywają się w obszarze lektoratów językowych: angielskiego, niemieckiego, czeskiego i włoskiego, 

warsztatów psychologicznych oraz comiesięcznych wykładów. Duży nacisk słuchacze kładą na działania 

prozdrowotne i sportowe.  

Świdnica jako stolica kurii biskupiej może się poszczycić działającym na terenie miasta Wyższym 

Seminarium Duchownym, gdzie studiują przyszli księża na 6-letnich studiach w zakresie teologii oraz gdzie 

studiują osoby świeckie na pięcioletnich studiach również w zakresie teologii (głównie dla przyszłych 

katechetów). Ponadto na terenie Świdnicy funkcjonują filie dwóch uczelni wyższych. Społeczna Akademia 

Nauk, która kształci na kierunku zarzadzanie. Druga placówka jest filią Akademii Humanistyczno-

Ekonomicznej z Łodzi, gdzie studiować można informatykę. W obu placówkach studiuje blisko 200 

studentów. Zdecydowana większość osób, która zdaje maturę wybiera uczelnie poza Świdnicą, głównie 

we Wrocławiu. Duża część młodych, wykształconych Świdniczan już nie wraca do swojego rodzinnego 

miasta, co cały czas jest i będzie w przyszłości dużym wyzwaniem.    

4.3. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO 

Kultura decyduje o tym kim jesteśmy, o tym jakie będą kolejne pokolenia, w jakim kierunku podążać 

będzie człowiek. Coraz częściej dochodzimy do wniosku, że jakość życia współczesnego człowieka 

powiązana jest z kulturą. Wzrost jakości życia mieszkańców Świdnicy jest ściśle powiązany z poziomem 

nakładów inwestycyjnych w kulturę. Świdnicka kultura w dniu dzisiejszym opiera się przede wszystkim na 

ogromnym entuzjazmie jego animatorów i organizatorów. Wydaję się, że każda złotówka, którą  

w ostatnich latach zainwestowano w przestrzeń kultury została wielokrotnie zwrócona. Kultura to nie 

tylko działania, ale też zabytki, to historia materialna miasta. Obcowanie, styczność przestrzenna 

z harmonijnym i bardzo spójnym w Świdnicy systemem zabudowy, ulic, dbałość o każdy detal 

w kamienicy, fontannie decyduje o wrażliwości i kulturze mieszkańców. Bogata historia regionu, a także 

samego miasta wpłynęła na obecność wielu wartościowych obiektów zabytkowych zarówno sakralnych, 

jak i świeckich. Miasto Świdnica tak, jak całe województwo dolnośląskie, może pochwalić się dużą liczbą 

pięknych zamków i pałaców. Wiele zabytków znajduje się w ścisłym Świdnicy. Ważnym i najbardziej 

rozpoznawalnym z nich jest wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO Kościół świętej Trójcy, 

zwany też Kościołem Pokoju. Został on wybudowany w 1648 roku na mocy porozumień traktatu 

westfalskiego kończącego wojnę trzydziestoletnią. Autorem projektu kościoła był wrocławski mistrz 

budowlany Albrecht von Saebisch. Ponad dachami świdnickich budynków góruje wieża katedry św. 

Stanisława i św. Wacława. Jest to gotycki kościół z jednym z największych w regionie witrażem oraz 

mierzącą 103 metry wieżą, której wysokość plasuje ją na trzecim miejscu w Polsce. W Świdnicy zachowało 

się wiele zabytkowych kamienic, które znajdują się w rynku i jego okolicy. W Rynku zobaczyć można 

również pochodzące z XVIII wieku zabytkowe rzeźby zdobiące fontanny miejskie. Na uwagę zasługuje 

budynek Ratusza, który był w swojej długiej historii dwukrotnie trawiony przez pożary. Pierwotnie Ratusz 

zwieńczony był wieża, która po odbudowaniu po dwóch pożarach runęła w 1967 roku. Jednak w ostatnich 

latach zakończono odbudowę wieży w jej dawnym kształcie. Projekt ten był współfinansowany 

z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego w ramach rewitalizacji miasta. 

W obszar kultury wpisuje się od stuleci religia. Kościoły, które funkcjonowały w Świdnicy w dużym stopniu 

oddziaływały na system wartości i system etyczny, do którego odwoływali się jego mieszkańcy. Religia, 

obok szkoły i rodziny decydowała o postawach, wyborach, decyzjach zarówno w dawnych stuleciach, jak 
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i dzisiaj. W ostatnich latach, wraz z szybkim tempem życia, powierzchownym i nastawionym na 

konsumpcjonizm, dużego znaczenia nabrały sieci społecznościowe oraz szereg innych bodźców, które 

wywierają dużą rolę podczas tzw. myślenia automatycznego, myślenia na skróty. Obecnie religia 

w Świdnicy, jak i w całej Polsce, to przede wszystkim Kościół  Rzymsko-Katolicki. Od ponad kilkunastu lat 

w Świdnicy znajduje się siedziba diecezji świdnickiej, która obejmuje obszarowo dawne województwo 

wałbrzyskie. Ustanowienie siedziby nowego biskupstwa w Świdnicy z pewnością wpłynęło na zwiększenie 

roli miasta, a także oddziaływania religii na jej mieszkańców. Centralnym miejscem diecezji jest Katedra 

pod wezwaniem  św. Stanisława i św. Wacława. Jest to gotycki kościół, pierwotnie parafialny, od 

2004 roku katedra diecezji świdnickiej. Znajduje się przy placu Jana Pawła II, w południowo-wschodniej 

części średniowiecznego miasta lokacyjnego. Jest to jeden z największych kościołów Dolnego Śląska. 

Wieża o wys. 103 m jest najwyższą na Śląsku i piątą co do wielkości w Polsce.  Gotycka, orientowana, 

trójnawowa bazylika ze strzelistą wieżą. Po stronie zachodniej znajdują się cztery, bogato zdobione 

portale z piaskowca, pochodzące z 1427 roku, które przedstawiają między innymi 

sceny Ukrzyżowania, Matkę Boską z Dzieciątkiem, czy też Dwunastu Apostołów. Powyżej portali znajduje 

się największe gotyckie okno w budowlach sakralnych na Śląsku. Wewnątrz katedry, gotyckie strzeliste 

mury łączą się z barokowym bogactwem. Sklepienie sieciowe w nawie głównej pokryte jest dekoracją 

freskową wykonaną w 1739 roku przez Johanna Georga Etgensa z Brna, zaś nawy boczne zamyka 

sklepienie krzyżowe.  

Animatorem życia kulturalnego w mieście są świdnickie instytucje kultury, które kreują i organizują 

większą część przedsięwzięć w obszarze kultury. Odgrywają ważną rolę w promowaniu lokalnych 

artystów. Organizatorem życia kulturalnego w Świdnicy jest przede wszystkim Świdnicki Ośrodek Kultury, 

który jest animatorem życia kulturalnego miasta oraz największą instytucją kultury w mieście. ŚOK 

dysponuje dwoma obiektami. Są to sala widowiskowa w Rynku oraz Klub Bolko. Obiekt na Rynku 43 mieści 

salę teatralną posiadającą widownią na 315 miejsc. Istnieje tam również Galeria Fotografii oraz zaplecze 

biurowo-administracyjne. W Galerii Fotografii wystawiane są prace znanych twórców, organizowane są 

spotkania autorskie. Obiekt Klub Bolko mieści się przy Placu Grunwaldzkim 11. Mieści się tam sala 

widowiskowa na 300 miejsc, wykorzystywana przy organizacji imprez – koncertów, przedstawień, 

dyskotek, bali. Druga sala to sala o powierzchni 132 m², organizowane są w niej próby zespołów ŚOK-u. 

W Klubie BOLKO znajduje się też sala konferencyjno-bankietowa, pomieszczenia zespołów muzycznych 

działających przy ŚOK, garderoba zespołów tanecznych oraz Kawiarnia Na Piętrze Przy Świdnickim 

Ośrodku Kultury działają liczne zespoły artystyczne i kółka zainteresowań. Są to: Zespół Pieśni 

i Tańca „Jubilat” – zrzesza 40- osobowy zespół oraz 10-osobową kapelę, Zespół Estradowy „Krąg” – zrzesza 

również 40 osób, Zespół Tańca Nowoczesnego „Czas” – skupia 20 dziewcząt w wieku od 14-18 lat, Zespół 

Tańca „Mały Jubilat”, Koło Filatelistów, zespoły muzyczne, grupy teatralne.  

Na terenie Świdnicy funkcjonuje 26 grup artystycznych – za 2015 , o trzy mniej niż w roku 2014 – 26. 

Uczestników wszystkich grup artystycznych było w roku 2015  575 osób. Wśród nich najwięcej działa grup 

tanecznych - siedem, w których tańczy 221 osób  w 2015 roku, muzyczno-instrumentalnych sześć grup 

i 47 uczestników za 2015 rok, a także pięć grup wokalnych i chórów, w których śpiewa 90 osób, cztery 

grupy teatralne, w których grają 102 osoby oraz cztery grupy folklorystyczne, w których jest 115 

uczestników – za rok 2015. Szczegółowe zestawienie z porównaniem wskaźników powiatowych 

i wojewódzkich przedstawiają poniższe tabele. 

TABELA 85. Grupy artystyczne na terenie miasta Świdnica [2007-2015]. 

 
2007 2009 2011 2012 2013 2014 2015 

Zmiana 
2014-2015 

Zmiana 
2011-2015 

ogółem 15 20 33 33 29 29 26 -10,3%↓ -21,2%↓ 

teatralne 3 1 3 3 3 3 4 33,3%↑ 33,3%↑ 
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2007 2009 2011 2012 2013 2014 2015 

Zmiana 
2014-2015 

Zmiana 
2011-2015 

muzyczne  
instrumentalne 

6 0 9 8 7 4 6 50,0%↑ -33,3%↓ 

wokalne i chóry 2 7 7 7 5 5 5 0,0 -28,6%↓ 

folklorystyczne  1 7 4 4 4 4 4 - - 

taneczne 3 5 10 11 10 10 7 -30,0%↓ -30,0%↓ 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

TABELA 86. Członkowie grup artystycznych na terenie miasta Świdnica [2007-2015]. 

 
2007 2009 2011 2012 2013 2014 2015 

Zmiana 
2014-2015 

Zmiana 
2011-2015 

ogółem 244 447 577 641 605 612 575 -6,0%↓ -0,3%↓ 

teatralne 35 12 44 77 63 65 102 56,9%↑ 131,8%↑ 

muzyczne - 
instrumentalne 

36 0 51 39 34 34 47 38,2%↑ -7,8%↓ 

wokalne i chóry 40 91 102 108 78 80 90 12,5%↑ -11,8%↓ 

folklorystyczne 
(ludowe, pieśni 
i tańca, kapele) 

38 204 120 120 125 123 115 -6,5%↓ -4,2%↓ 

taneczne 95 140 260 297 305 310 221 -28,7%↓ -15,0%↓ 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

Pod egidą Świdnickiego Ośrodka Kultury funkcjonuje Zespół Pieśni i Tańca „Jubilat”, który został założony 

w 1975 roku w Świdnicy. Powstał dzięki inicjatywie Alfreda Galanta, dyrektora Świdnickiej Fabryki 

Wagonów oraz władz miasta. Od tamtej pory mieszkańcy nie tylko Świdnicy, ale wielu innych miast 

Dolnego Śląska, Polski i zagranicy mieli okazję oklaskiwać zespół, który nieustannie udoskonala swoje 

umiejętności. W 1981 patronat nad „Jubilatem” przejął Świdnicki Ośrodek Kultury. Pomimo tego, że 

zespół pochodzi z Dolnego Śląska stawia sobie jako główne zadanie kultywowanie folklorystycznej tradycji 

wszystkich regionów z całej Polski. Przez promocję bogatych zasobów polskiej tradycji ludowej, zespół 

stara się ocalić od zapomnienia jej imponujące dziedzictwo. W ramach Świdnickiego Ośrodka Kultury od 

35 lat działa wizytówka Świdnicy Zespół „Krąg”. Grupa jest wielokrotnym laureatem festiwali krajowych 

i zagranicznych. Najważniejszym osiągnięciem zespołu jest III miejsce na międzynarodowym festiwalu 

„Otwarta Europa Moskwa 2007”. Świdnicki „Krąg” reprezentował Polskę w następujących krajach: Czechy, 

Węgry, Francja, Anglia, Irlandia, Niemcy, Bułgaria, Ukraina, Rosja, Portugalia, Włochy, Meksyk, 

Wenezuela. Priorytetem programowym zespołu są narodowe tańce polskie oraz tańce regionalne: 

Polonez, Mazur, Krakowiak, Kujawiak, Oberek, tańce górali żywieckich, tańce ziemi lubelskiej. Ponadto 

w ramach Ośrodka Kultury działa Świdnicki chór mieszany „Cantilena”, który powstał w 2001 r. Pierwsze 

spotkanie odbyło się w lutym i stało się ważnym wydarzeniem dla ponad 30 mieszkańców Świdnicy 

i okolic. Członkowie chóru to amatorzy i profesjonaliści kochający muzykę i śpiew. Pierwszym dyrygentem 

chóru był nieżyjący już Krzysztof Górski, absolwent Akademii Muzycznej we Wrocławiu. W lutym 2003 

roku funkcję dyrygenta objęła Maria Sadłowska absolwentka Akademii Muzycznej w Poznaniu. Repertuar 

zespołu jest bardzo różnorodny w swoim charakterze, ale zdecydowana większość wykonywanych 

utworów to pozycje polskich kompozytorów. W 2012 roku dyrygentem chóru został Kacper Birula. Miasto 

Świdnica  prowadzi również Młodzieżowy Dom Kultury, którego celem jest: 

– prowadzenie tematycznych pracowni kulturalnych dla młodzieży, 

– rozwijanie zdolności artystyczno-kulturalnych wśród dzieci i młodzieży, 

– kształtowanie i rozwijanie postaw patriotycznych wśród dzieci i młodzieży poprzez czynny udział 

w przygotowaniach świąt państwowych; 

– organizowanie konkursów kulturalno-sportowych dla dzieci i młodzieży. 
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TABELA 87. Centra, domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice ogółem (liczba obiektów) [2012-2015]. 

 2012 2013 2014 2015 

Dolnośląskie 279 283 298 302 

Powiat świdnicki 23 23 24 25 

Świdnica  2 2 2 2 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

W Świdnicy  w 2015 roku zorganizowano 311 imprez w placówkach kultury, to znaczy w domach 

i ośrodkach kultury, a także klubach i świetlicach. Było to o więcej o 10% niż w roku 2014. W imprezach 

tych uczestniczyło blisko 100 000 osób. Szczegółowe dane przedstawiają tabele w zestawieniu z danymi 

z powiatu i województwa.  

TABELA 88. Imprezy w domach i ośrodkach kultury, klubach i świetlicach na terenie miasta Świdnica 
[2007-2015]. 

 

2007 2009 2011 2012 2013 2014 2015 
Zmiana 
2014-
2015 

Zmiana 
2011-2015 

imprezy 264 247 70 453 294 314 287 -8,6%↓ 310,0%↑ 

uczestnicy 
imprez 

101 420 121 510 17 600 152 564 100 305 141 565 125 160
-

11,6%↓ 
611,1%↑ 

przeciętna 
liczba 
uczestników 
imprez na 1 
mieszkańca 

2 2 0 3 2 2 2 - 200,0%↑ 

grupy 
artystyczne 

16 15 20 33 33 29 29 - 45,0%↑ 

członkowie 
grup 
artystycznych 

244 447 577 641 605 612 575 -6,0%↓ -0,3%↓ 

koła (kluby) 1 2 15 13 12 12 14 16,7%↑ -6,7%↓ 

członkowie 
kół (klubów) 

10 86 411 432 417 420 435 3,6%↑ 5,8%↑ 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

TABELA 89. Infrastruktura centrów, domów i ośrodków kultury, klubów i świetlic na terenie miasta 
Świdnica (liczba obiektów) [2015]. 

 
Powiat świdnicki Świdnica 

obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych 7 2 

obiekty przystosowane dla osób poruszających się na 
wózkach inwalidzkich: wejście do budynku 

7 2 

obiekty przystosowane dla osób poruszających się na 
wózkach inwalidzkich: udogodnienia wewnątrz budynku 

6 1 

instytucje użytkujące odrębny budynek 21 1 

instytucje użytkujące lokal w budynku 
współużytkowanym z innymi instytucjami/firmami 

9 1 

instytucje posiadające salę widowiskową 6 1 

liczba standardowych miejsc w sali widowiskowej 835 315 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

Przestrzeń kultury świdnickiej wypełnieją również Artystyczne Studio Katrsis, Świdnicka Fabryka Kultury 

oraz Muzeum Militariów. Na terenie Świdnicy w obszarze kultury działają ponadto następujące 
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organizacje: Świdnickie Towarzystwo Muzyczne, którego celem jest pobudzanie i propagowanie inicjatyw, 

postaw i działań sprzyjających rozwojowi różnych form edukacji i aktywności muzycznej, upowszechnianie 

kultury muzycznej na terenie miasta i powiatu świdnickiego, a także skupianie wokół stowarzyszenia 

twórców, miłośników muzyki, przedstawicieli nauki i działaczy sfery kultury w kraju i za granicą. 

Stowarzyszenie zajmuję działalnością edukacyjną w ramach ogniska muzycznego, organizuje koncerty 

i spotkania literacko-muzyczne; Fundacja imienia Jana Sebastiana Bacha, której celem jest popularyzacja 

europejskiej tradycji muzycznej, ze szczególnym uwzględnieniem krajów Europy Środkowej epoki baroku, 

a także promocja rozwoju kultury polskiej i innych narodów oraz podejmowanie działań na rzecz 

międzynarodowej współpracy kulturalnej, w oparciu o szacunek dla tradycji, religii, prawa oraz instytucji 

rodziny i państwa. Fundacją organizuje corocznie Festiwal im. Sebastiana Jana Bacha.   

Szczególne miejsce w Świdnicy zajmuje Muzeum Dawnego Kupiectwa, którego organizację rozpoczęto 

w 1966 roku. Muzeum, nie było kontynuatorem niemieckiego Muzeum Miejskiego  istniejącego 

w mieście do końca II wojny światowej. Nowo powstała placówka, zgodnie ze statutem z 1967 r., miała się 

zajmować gromadzeniem, opracowywaniem, przechowywaniem i konserwacją dóbr kultury z zakresu 

historii kupiectwa śląskiego, systemów pomiarowych stosowanych na Śląsku oraz badaniem historii 

Świdnicy i regionu. Specjalizacja ta nawiązywała do dawnych, kupieckich tradycji miasta. Wielkiej pomocy 

przy organizacji pierwszej wystawy stałej udzieliły muzea dolnośląskie. Dzięki eksponatom pożyczonym 

z tych placówek można było 13 V 1967 r. udostępnić dla zwiedzających wystawy stałe. Udział zabytków 

własnych na ekspozycji muzealnej był początkowo niewielki, jednak stopniowo, drogą zakupów i darów, 

liczba ich uległa zwiększeniu i obecnie stanowią one zdecydowaną większość eksponatów. W 1976 r. 

podjęto starania zmiany pierwotnego statutu z 1967 r., zawężał on bowiem zakres pozyskiwania zbiorów 

dotyczących dawnego handlu tylko do Śląska. W 1978 r. Ministerstwo Kultury i Sztuki zatwierdziło nowy 

statut, w którym uwzględniono postulat rozszerzenia zakresu terytorialnego pozyskiwania zbiorów 

i zarazem zmieniono nazwę na Muzeum Dawnego Kupiectwa. Dodatkowo przy Muzeum powołano 

wówczas Oddział Sztuki Nagrobnej, znajdował się on na pl. Pokoju w Świdnicy. W 1995 r. dokonano 

kolejnej zmiany statutu, zlikwidowano wówczas Oddział Sztuki Nagrobnej i powołano nowy dział  

metrologiczny. Obecnie w Muzeum istnieją następujące działy merytoryczne: Historii Świdnicy, Dawnego 

Kupiectwa, Metrologiczny, a także naukowo-oświatowy. Stałe ekspozycje to − kasy sklepowe, etykiety, 

pieniędzy, wagi, odważniki, miary długości i objętości oraz aranżacje − dawnej karczmy, apteki, sklepu, 

domu wagi, urzędu miar i kramów bogatych kupców. W pięknej gotyckiej Sali Rajców ratusza 

przygotowano ekspozycję poświęconą historii miasta z makietą siedemnastowiecznej Świdnicy. 

Bardzo ważną rolę pełni w Świdnicy Miejska Biblioteka, która animuje dziesiątki przedsięwzięć 

o charakterze kulturalnym, ale też oświatowym oraz społecznym. Działalność Miejskiej Biblioteki 

Publicznej opiera o pięć bibliotek. Jej księgozbiór to blisko 150 000 książek. Czytelnicy to 13 500 osób. 

Biblioteka prowadzi różnorodne formy propagowania i możliwości dotarcia do książki, między innymi 

poprzez ebooki, wystawy, spotkania, konkursy, rozwój części regionalnej. Specjalna oferta skierowana jest 

zarówno do dzieci, jak do seniorów. Stan czytelnictwa w Świdnicy w porównaniu z danymi z powiatu 

i całego województwa przedstawiają poniższe tabele. 

TABELA 90. Ludność na 1 placówkę biblioteczną (łącznie z punktami bibliotecznymi ujętymi zgodnie 
z siedzibą jednostki macierzystej) (liczba osób) [2005-2015]. 

 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Dolnośląskie 3 615 3 676 3 676 3 786 3 836 3 926 3 968 4 157 4 169 4 234 4 258 

Powiat 
świdnicki 

2 869 3 142 3 328 3 391 3 390 3 455 3 118 3 370 3 658 3 820 3 893 

Świdnica 8 646 12 063 12 000 11 973 11 924 12 110 12 043 11 947 11 836 11 760 11 675 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 
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TABELA 91. Księgozbiór (liczba woluminów) [2005-2015]. 

 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Dolnośląskie 
10 631 

558 

10 602 

270 

10 504 

331 

10 424 

883 

10 154 

958 

9 952 

107 

9 772 

140 

9 529 

719 

9 356 

663 

9 222 

369 
9 036 585 

Powiat 
świdnicki 

518 245 524 254 523 089 516 315 485 141 458 459 459 067 446 276 429 038 422 857 422 676 

Świdnica 201 913 206 237 204 868 198 792 172 067 145 003 146 453 148 479 152 300 146 804 149 156 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

TABELA 92. Księgozbiór bibliotek na 1000 ludności (liczba woluminów) [2005-2015]. 

 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Polska 3 541,4 3 554,0 3 556,5 3 546,9 3 517,9 3 458,3 3 439,0 3 415,7 3 402,4 3 397,6 3 379,7 

Dolnośląskie 3 681,0 3 678,4 3 649,4 3 623,5 3 530,2 3 411,5 3 350,6 3 269,9 3 215,4 3 170,9 3 111,5 

Powiat 
świdnicki 

3 225,4 3 271,9 3 275,0 3 239,2 3 045,0 2 823,3 2 831,2 2 759,3 2 666,0 2 635,6 2 647,8 

Świdnica 3 336,2 3 419,2 3 414,6 3 320,8 2 886,1 2 394,8 2 432,2 2 485,5 2 573,4 2 496,6 2 555,0 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

TABELA 93. Czytelnicy w ciągu roku (liczba osób) [2005-2015]. 

 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Dolnośląskie 624 570 574 644 533 526 506 803 511 576 502 178 504 314 505 176 491 906 478 279 466 007 

Powiat 
świdnicki 

32 639 30 756 29 726 29 116 29 043 28 508 28 539 28 001 27 556 26 399 26 323 

Świdnica 14 461 13 581 14 151 13 929 14 074 14 429 14 673 14 557 14 390 13 978 13 542 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

TABELA 94. Czytelnicy bibliotek publicznych na 1000 ludności (liczba osób) [2005-2015]. 

 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Polska 192 184 176 171 172 169 168 168 167 164 162 

Dolnośląskie 216 199 185 176 178 172 173 173 169 164 160 

Powiat 
świdnicki 

203 192 186 183 182 175 176 173 171 164 165 

Świdnica 239 225 235 233 236 238 243 243 242 237 231 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

TABELA 95. Wypożyczenia księgozbioru na 1 czytelnika w woluminach [2005-2015]. 

 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Polska 19,2 19,1 19,0 18,9 18,7 18,4 18,6 18,9 18,5 18,3 18,0 

Dolnośląskie 20,1 20,3 20,1 20,1 20,0 19,7 20,0 19,5 19,1 18,6 18,5 

Powiat 
świdnicki 

18,1 19,8 18,7 19,4 19,9 19,5 17,9 18,4 18,0 17,3 17,2 

Świdnica 18,5 21,8 19,2 20,0 21,1 20,2 16,6 17,2 17,6 17,0 17,0 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

TABELA 96. Komputery w bibliotekach na terenie miasta Świdnica [2008-2015]. 

 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

komputery użytkowane w bibliotece 
ogółem 

64 64 62 62 62 62 62 57 
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2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

komputery użytkowane w bibliotece 
dostępne dla czytelników 

1 171 1 297 1 516 1 651 1 683 1 792 1 945 1 924 

komputery podłączone do Internetu 1 948 2 076 2 529 2 770 2 845 3 081 - - 

komputery podłączone do Internetu 
dostępne dla czytelników 

25 21 19 19 19 17 17 13 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

Obszar kultury, to również organizacja wystaw, koncertów, prelekcji, seansów filmowych, przeglądów 

artystycznych. Najwięcej w Świdnicy w roku 2015 zorganizowano seansów filmowych – 67, które oglądało 

blisko 17 000 osób, koncertów – 59, które słuchało ponad 17 000 osób, pokazów teatralnych – 49, które 

obejrzało blisko 18 000 osób,  wystaw – 26, które zwiedziło ponad 3 000 osób, prelekcji, wykładów – 21, 

w których wzięło udział 1 800 osób, konkursów – 18, w których współzawodniczyło 390 osób, warsztatów 

artystycznych – 11, w których brało udział 280 osób, festiwali i przeglądów artystycznych – 9, w których 

uczestniczyło 16 000 osób, imprez interdyscyplinarnych – 5, w których uczestniczyło 9 000 osób. 

Szczegółową statystykę przedstawiają zestawienia tabelaryczne: 

TABELA 97. Imprezy na terenie miasta Świdnica [2007-2015]. 

 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

imprezy organizowane przez 
jednostkę ogółem 

247 70 453 294 314 287 311 247 70 

seanse filmowe 13 0 51 28 21 35 67 13 0 

wystawy 25 1 23 26 19 19 26 25 1 

festiwale i przeglądy 
artystyczne 

- - - - - - - - 9 

koncerty - - - - - - - - 59 

występy zespołów amatorskich 80 58 154 86 93 82 - 80 58 

występy artystów i zespołów 
zawodowych 

108 - 1 - 90 61 58 49 - 

dyskoteki - - - - - - - - - 

prelekcje, spotkania, wykłady 20 - 0 - 31 30 34 14 21 

imprezy turystyczne i sportowo - 
rekreacyjne 

1 - 5 - 5 4 6 5 6 

konkursy - - 5 - 25 13 16 14 18 

pokazy teatralne - - - - - - - - 49 

konferencje - - - - - - - - 0 

imprezy interdyscyplinarne - - - - - - - - 5 

warsztaty - - - - - - - - 11 

inne - - - - - 21 422 35 916 44 499 12 246 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

TABELA 98. Uczestnicy imprez na terenie miasta Świdnica [2007-2015]. 

 
2007 2009 2011 2012 2013 2014 2015 

uczestnicy imprez ogółem 121 510 17 600 152 564 100 305 141 565 125 160 98 045 

seanse filmowe 3 000 0 10 200 2 058 4 200 1 500 16 750 

wystawy 3 000 800 2 260 1 500 1 700 1 800 3 200 

festiwale i przeglądy 
artystyczne 

- - - - - - 16 000 

koncerty - - - - - - 17 250 

występy zespołów amatorskich 22 050 13 600 61 640 31 321 32 000 23 000 - 

występy artystów i zespołów 
zawodowych 

92 400 2 000 40 700 34 615 28 300 24 000 - 

prelekcje, spotkania, wykłady 1 000 0 3 944 3 628 3 060 2 220 1 800 

imprezy turystyczne i sportowo - 60 400 730 630 1 880 350 1 675 
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2007 2009 2011 2012 2013 2014 2015 

rekreacyjne 

konkursy - 800 1 270 1 875 950 1 200 390 

pokazy teatralne - - - - - - 17 700 

konferencje - - - - - - 0 

imprezy interdyscyplinarne - - - - - - 9 000 

warsztaty - - - - - - 280 

inne - - - 24 678 69 475 71 090 14 000 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

W latach 2014-2015 instytucje kultury w Świdnicy zorganizowały następujące przedsięwzięcia: 

– Międzynarodowy Festiwal Bachowski (2014,2015); 

– Międzynarodowy Festiwal Wratislavia Cantans (2015); 

– Kongres Turystyki Polskiej – Konferencja Przygotowawcza 

(2015); 

– Święto Dzika i Karpia Dolnośląskiego (2014,2015); 

– Festiwal Teatru Otwartego (2014,2015); 

– Alchemię Teatralną (2014,2015); 

– Międzynarodowy Festiwal Filmów Dokumentalnych „Okiem 

Młodych” (2014,2015); 

– Świdnickie Międzynarodowe Noce Jazzowe (2014,2015); 

– Zjazd Wszystkich Świdniczan (2014); 

– Dni Świdnicy (2014,2015); 

– Dni Gór (2014,2015); 

– Dni Fotografii (2014,2015); 

– Dni św. Jana Pawła II – Pamięć i obecność (2014,2015); 

– Dni Seniora (2014); 

– Rajd Krause (2014,2015); 

– V Kongres Regionów (2014); 

– Miasto Dzieci (2014,2015); 

– Fotomaraton Świdnicki (2015); 

– Rekonstrukcje historycznych bitew (2014,2015); 

– Kolędę Świdnicką (2014,2015); 

– Międzynarodowy Turniej Teatralny (2014,2015); 

– Festiwal Reżyserii Filmowej (2014); 

– Europa Rally (2015); 

– Świdnicki Festiwal Filmowy SPEKTRUM (2015); 

– Wieczory Świdnickie (2014,2015); 

– Giełdę Staroci, Numizmatów i Osobliwości (2014,2015); 

– Przegląd zespołów amatorskich „Truskawka” (2014,2015); 

– Forum Teatrów Niezależnych „Transformacje” (2014,2015); 

– Świdnicki Przegląd Zespołów Kolędniczych (2014,2015); 

– Dolnośląskie Kolędowanie Chórów Szkół Muzycznych 

(2014,2015); 

– Międzynarodowy Festiwal Organowy Chorda Auxit 

(2014,2015); 

– Dolnośląski Przegląd Twórczości Osób Niepełnosprawnych 

(2014); 

– Cztery Żywioły – Słowa (2015); 

– Gryfiadę Świdnicką (2014,2015); 

– Kino Plenerowe (2015); 

– Festiwal Punkt ZERO: święto sztuki w mieście (2014,2015); 

– Koncert Folkloru (2015); 

– Wiosenne Kino Wolności (2014); 

– Świdnickie Środy Literackie (2014,2015); 

– Przegląd Piosenki i Pieśni Patriotycznych (2014,2015); 

– Festiwal Piosenki Przedszkolnej (2014, 2015); 

– Świdnicki Dzień Lwowa i Kultury Kresowej (2014,2015); 

– Jednodniowy Maraton Filmowy (2014); 

– Wigilię Wszystkich Świdniczan (2014,2015); 

– Adwentowe Koncerty Wokalno-Organowe (2014,2015); 

– Sylwester w Świdnickim Rynku (2014,2015); 

– Retrospekcję dolnośląską - Niepokorni, niezłomni, wyklęci 

(2014); 

– Dolnośląski Konkurs Recytatorski (2014,2015); 

– Festiwal literacko- artystyczny PRETEXTY (2015); 

– Konkurs Recytatorski „Pegazik” (2014); 

– Ogólnopolski Konkurs Recytatorski – eliminacje powiatowe, 

rejonowe (2014,2015); 

– Ogólnopolski Konkurs Keyboardowy (2014,2015); 

– Przegląd Teatrzyków Przedszkolnych (2014,2015); 

– Ogólnopolski Kongres Małżeństw (2014,2015); 

– Wielką Rapsodię Świdnicką (2015); 

– Targi „Zdrowie ma Smak” (2015); 

– Czas na Teatr - teatr na czasie (2015); 

– Koncert ShataQs (2015); 

– Kongres Małżeństw (2014, 2015); 

– Kongres Kobiet (2015); 

– Ogólnopolską Biesiadę Literacką (2014,2015); 

– Tutejsi, czyli stragan kultury w małym mieście! (2014,2015); 

– Koncert Gitarowo- Organowy (2015); 

– Mistrzostwa Polski Placówek Wychowania Pozaszkolnego w 

Szachach Szybkich (2014,2015); 

– Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (2014,2015); 

– Polonez świdnicki (2014,2015); 

– Korowód Palm Wielkanocnych (2014,2015); 

– Z Mamą i Tatą odkrywam Świdnicę (2014,2015); 

– Noc Bibliotek (2015); 

– Noc Muzeów (2014,2015); 

– 70-lecie Dni Edukacji (2015); 

– 70-lecie ZHP (2015); 

– 40-lecie ZTNiE „Krąg” (2015); 

– 40-lecie ZPiT „Jubilat” (2015); 

– Koncert Katyński (2014); 

– Przegląd Piosenki Uniwersytetu Trzeciego Wieku (2014); 

– Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej (2014,2015); 

– Święto Narodowe Trzeciego Maja (2014,2015); 

– Narodowe Święto Niepodległości (2014,2015); 

– Święto Wojska Polskiego (2014,2015); 

– Narodowe czytanie (2015). 
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Najważniejsze wydarzenia, które promowały Świdnicę poza jej granicami to między innymi  Świdnicka 

Gryfiada - widowisko plenerowe Trutnowskiego Smoka i Świdnickiego Gryfa. Korowód, pełny barwnych 

strojów, gryfów, smoków i postaci ze świdnickich legend i historii miasta. Wydarzenie nawiązywało do 

wydarzeń związanych z oblężeniem Świdnicy w 1345 roku. Oprócz średniowiecznej parady, która przeszła 

ulicami miasta, można było zobaczyć prezentacje artystyczne szkół i przedszkoli, pokaz gry na żywych 

szachach oraz spektakl teatralny „Jak Bolko Świdnicki II pomógł Janowi Luksemburskiemu dotrzymać 

słowa”. Innym projektem realizowanym w latach 2014 - 2015 była  „Alchemia Teatralna”   czyli pomysł 

na aktywizację i inspirację zachowań twórczych przedstawicieli różnych grup wiekowych oraz stworzenie 

możliwości do aktywnego uczestnictwa w kulturze poprzez poszerzenie oferty artystycznej, edukacji 

pozaszkolnej oraz realizację działań edukacyjnych służących idei kontynuacji wartości tworzących poczucie 

tożsamości kulturowej poprzez rozwijanie ekspresji twórczej i kreatywności, gdzie mieszają się różne 

składniki: słowo, ruch, scenografia, muzyka, światło, tworząc nową, często zaskakującą wartość. 

W ramach projektu adepci sztuki aktorskiej pod okiem wytrawnych instruktorów zdawali swój „Egzamin 

z dojrzałości”. W roku 2014 odbyły się 21. Międzynarodowe Świdnickie Noce Jazzowe pod hasłem: 

dojrzali & młodzi, wokaliści & wokalistki, mainstream & world music. Impreza dla wielbicieli jazzu i muzyki 

estradowej. Głównymi gwiazdami 21 edycji Festiwalu byli: grupa Orange Trane Acoustic Trio, 

charyzmatyczna wokalistka Monika Borzym, zespół Seddaa prezentujący tradycyjną muzykę mongolską 

oraz inspirowaną Mozartem muzykę Orientu oraz grupa EL GRECO. Koncerty odbywały się m. in. w salach 

koncertowych ŚOK oraz w świdnickich klubach muzycznych. Bardzo ciekawym pomysłem, który bardzo 

dobrze wypromował miasto, okazał się Festiwal Reżyserii Filmowej zorganizowany w salach kina Cinema 

3D przez Lokalną Organizację Turystyczną „Księstwo Świdnicko - Jaworskie”. W ramach festiwalu 

Świdniczanom i gościom umożliwiono obejrzenie około 60 filmów, zorganizowano spotkania z reżyserami 

i aktorami oraz warsztaty reżyserskie. Gośćmi festiwalu byli m. in. reżyserzy: Paweł Pawlikowski, Bodo 

Kox, Ryszard Bugajski, Tadeusz Król, Wojciech Wójcik i aktorzy: Artur Żmijewski, Jan Nowicki, Janusz 

Chabior, Dorota Kamińska, Magdalena Różańska, Maria Mamona, czy Anna Samusionek. Najlepsi twórcy 

polskiego kina otrzymali tradycyjną nagrodę – złotego i kryształowego dzika. Kryształowym Dzikiem 

uhonorowano Artura Żmijewskiego – za twórczą współpracę aktora z reżyserem i Wojciecha Wójcika – za 

całokształt twórczości. Najważniejszą nagrodę Festiwalu – Złotego Dzika otrzymał Paweł Pawlikowski za 

film „Ida”. Ciekawym dopełnieniem tego przedsięwzięcia jest już VII edycja Międzynarodowego Festiwalu 

Filmów Dokumentalnych „Okiem Młodych” - konkursu na najlepszy krótkometrażowy film dokumentalny 

do 30 minut, autorstwa twórców do 30 roku życia. Festiwal skierowany zarówno do twórców filmowych, 

przedstawicieli świata filmu oraz pasjonatów kina, jak i świdniczan, widzów, uczestników imprezy, którzy 

chcieli wymieniać doświadczenia oraz poszerzać swoją wiedzę na temat aktualnych problemów lokalnych 

i globalnych. Ważną wizytówka kulturalną Świdnicy od wielu lat jest organizowanie, już po raz piętnasty 

Międzynarodowy Festiwal Bachowski służący wspieraniu oraz promocji twórczości artystycznej poprzez 

prezentację bogatego dorobku kompozytorskiego J.S. Bacha. Festiwal ze względu na głęboki kontekst 

kulturalny należy do najważniejszych wydarzeń artystycznych w Europie Centralnej. Jest wydarzeniem 

artystycznym, podczas którego odbywają się koncerty z udziałem autorytetów i gwiazd muzycznych oraz 

uzdolnionych artystów młodego pokolenia.  

Corocznym projektem artystycznym jest Festiwal Teatru Otwartego, który odbył się już osiemnasty raz, 

czyli świdnickie święto teatru, którego przewodnią ideą jest budowanie przestrzeni wspólnego spotkania 

i swobodnego, sprzyjającego kreatywności klimatu wymiany kulturalnej. Przedsięwzięcie stanowi atrakcję 

kulturalno-turystyczną regionu zaspakajającą potrzeby kulturalne turystów. Dynamiczny projekt, który 

oprócz spektakli scenicznych prezentuje happeningi plastyczne, pokazy warsztatowe, dyskusje i spektakle 

uliczne. Tak jak w wielu miastach Dolnego Śląska również w Świdnicy odbywa się Międzynarodowy 

Festiwal Wratislavia Cantans. 
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4.4. SPORT I KULTURA FIZYCZNA 

Ważną rolę w życiu mieszkańców Świdnicy odgrywa sport.  Ma on charakter profesjonalny oraz amatorski. 

Ze względu na dużą ilość imprez sportowych i biorących w niej udział mieszkańców, można stwierdzić, że 

w dużym stopniu uprawianie sportu w Świdnicy ma charakter masowy. Stało się to w moim przekonaniu 

dzięki dużej liczbie funkcjonujących na terenie miasta klubów sportowych, a przede wszystkim 

ogromnemu zaangażowaniu liderów, trenerów tychże klubów, które/którzy docierają do stosunkowo 

dużej liczby mieszkańców. Jednostką odpowiedzialną za organizowanie i prowadzenie działalności 

sportowej i rekreacyjnej na terenie miasta jest Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji, który prężnie 

współpracuje z klubami sportowymi w Świdnicy. Ważnymi dla życia sportowego Świdnicy są również: 

Automobilklub Sudecki, który organizuje cyklicznie od wielu lat rajdy samochodowe o randze 

międzynarodowej, krajowej i regionalnej, a także Gminny Ludowy Klub Sportowy Świdnica, który zajmuje 

się różnymi dyscyplinami sportu m.in., to tenis stołowy, piłka nożna, lekkoatletyka, warcaby, akrobatyka 

sportowa. Ponadto w Świdnicy działa Fundacja Wspierania Sportu „Łączynasfootball”, skupiająca się na 

działalność sportowej i wychowawczej, wspieraniu w rozwoju kariery dzieci i młodzieży, a także Świdnickie 

Stowarzyszenie Modelarzy Redukcyjnych. Znaczące miejsce w świdnickim sporcie zajmuje Klub Piłkarski 

Polonia-Sparta Świdnica, który prowadzi zespoły w rozgrywkach sportowych regionu dolnośląskiego. 

Pozostałe organizacje sportowe to: 

– Klub Sportowy Stal Świdnica, 

– Klub Sportowy Sułek-Sport, 

– Klub Sportowy Tytan, 

– Miejski Klub Sportowy Polonia, 

– Miejski Klub Siatkówki Świdnica, 

– Międzyszkolny Uczniowski Lekkoatletyczny 

Klub Sportowy Olimpia, 

– Stowarzyszenie Centrum Radiokomunikacji 

Amatorskiej w Świdnicy, 

– Stowarzyszenie Boks Polonia Świdnica, 

– Stowarzyszenie Przyjaciół Koszykówki, 

– Świdnicki Klub Biegacza Hermes, 

– Świdnicki Klub Kyokushinkai Karate, 

– Świdnicki Klub Piłki Ręcznej Świdnica, 

– Świdnickie Stowarzyszenie Sportowe Bolko, 

– Stowarzyszenie Świdnicki Klub Żeglarski, 

– Stowarzyszenie Sportowe Modelarzy Ziemi 

Świdnickiej, 

– Świdnicki Klub Motocyklowy Rider, 

– Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej 

Bolko, 

– Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej 

Licznikowiec -2009, 

– Stowarzyszenie Wyzwolenie, 

– Uczniowski Klub Sportowy Gryf, 

– Uczniowski Klub Sportowy Akademia Piłkarska 

Świdnica, 

– Uczniowski Klub Sportowy SVIDA, 

– Uczniowski Klub Sportowy Świdnica, 

– Uczniowski Klub Sportowy Judo Świdnica, 

– Uczniowski Klub Sportowy TAEKWON-DO Gryf. 

Bazę sportową w Świdnicy tworzą przede wszystkim obiekty Gminy Miejskiej Świdnica, a także 

funkcjonujące przy szkołach publicznych i niepublicznych, w niewielkiej części należące do powiatu 

świdnickiego i województwa dolnośląskiego. Największymi obiektami sportowymi zarządza Świdnicki 

Ośrodek Sportu i Rekreacji. Znaczna ich część znajduje się przy ulicy Śląskiej. Jest to Kompleks obiektów 

stadionowych, w skład którego wchodzą: 4 boiska, boisko wielofunkcyjne, boisko do gry w siatkówkę 

plażową, bieżnia lekkoatletyczna – 400 m (6 torów), widownia na ok. 1000 osób, pawilon szatni piłkarskich 

i pawilon wielofunkcyjny. W skład kąpieliska wchodzą brodzik i 3 niecki, w tym jedna niecka z wieżą do 

skoków. niecki: W skład kompleksu basenowego wchodzą również szatnie - rozbieralnie z zapleczem 

sanitarnym. W otoczeniu niecek znajduje się teren rekreacyjno – wypoczynkowy. Kąpielisko dysponuje 

urządzeniami zabawowymi dla dzieci, wypożyczalnia sprzętu oraz kawiarnia letnia.  

Wymiary płyty 60 x 30 m. Widownia na trybunach i wokół bandy lodowiska. Na zapleczu: szatnie, 

wypożyczalnia sprzętu, bufet. Lodowisko jest czynne w okresie od listopada do marca jako lodowisko. 
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Poza sezonem obiekt jest wykorzystywany jako hala sportowo-widowiskowa. Kompleks składa się również 

z   kortów o wymiarach 10,97 m x 23,77 m, ściany treningowej – dwustronnej i widowni na 100 osób.  

W latach 2014-2015 Miasto wraz instytucjami kultury i sportu oraz organizacjami pożytku publicznego 

promowało i wspierało finansowo nw. działania sportowe i rekreacje: 

– Rajd Świdnicki „Krause” – Rajd Samochodowych 
Mistrzostw Polski; 

– Międzynarodowy Wyścig Kolarski "Szlakiem 
Grodów Piastowskich"; 

– „Bałtyk – Karkonosze Tour” Międzynarodowy 
Wyścig Kolarski; 

– Rajd Rowerowy Pamięci Jana Pawła II; 
– Międzynarodowy Turniej Bokserski; 
– Międzynarodowy Turniej w Akrobatyce 

Sportowej; 
– Mistrzostwa Dolnego Śląska w Akrobatyce 

Sportowej; 
– Pierwszoligowe Rozgrywki Piłki Ręcznej; 
– Turniej Piłki Ręcznej Świdnica Cup; 
– Międzynarodowy Turniej Piłkarski „Silesian 

Cup”; 
– Międzynarodowy Turniej Piłkarski „Silesian 

Winter Cup”; 
– Krajowy Turniej Piłkarski „Silesian Autumn Cup”; 
– Ogólnopolski Turniej Piłkarski /Tymbark, 

Wielgus/; 
– I Międzynarodowy Półmaraton Świdnicki RST; 
– Amatorską ligę koszykówki; 
– Świdnicką Volley- Manię; 
– Ogólnopolską Olimpiadę Młodzieży w Boksie; 
– Dzieci dzieciom – V blok sportowo – rekreacyjny 

zawodów dla dzieci i młodzieży 
– Kraszowice 2015; 
– Organizację imprez sportowych i rekreacyjnych 

dla mieszkańców Świdnicy; 
– Mistrzostwa Świdnicy w Nordic Walking”; 
– Międzynarodowy Festiwal Szachowy; 
– Memoriał Tadeusza Ząbka – Piłka Siatkowa 

Kobiet; 
– Ligę Siatkówki Kobiet; 
– Ligę Siatkówki Mężczyzn; 
– Szkolną Ligę Piłki Siatkowej; 
– Wakacyjne Turnieje Siatkówki Plażowej; 
– Turniej Siatkówki im. Tadeusza Ząbka; 
– Bieg Noworoczny; 
– Bieg Niepodległości; 

– Bieg po zdrowie; 
– Świdnicka Piętnastka - bieg na 15 km; 
– Bieg Konstytucji; 
– Mistrzostwa Świdnicy w Pływaniu; 
– Świdnicką Ligę Pływacką; 
– „Gwiazdkę świdnicką” Międzynarodowe zawody 

pływackie; 
– Zawody Snowboardowe Snow Jam; 
– Ferie letnie i zimowe z OSIR; 
– Turniej Drużyn Podwórkowych; 
– Mistrzostwa Świdnicy w Skateboardingu; 
– Kolędę na sportowo; 
– Zawody bmx i mtb na Skateparku; 
– Grand Prix Świdnicy w tenisie ziemnym; 
– Memoriał Bogdana Szymańskiego w tenisie 

ziemnym; 
– Wakacyjną Szkółkę Tenisa; 
– Otwarte Mistrzostwa Świdnicy w Judo; 
– Mistrzostwa Świdnicy Strong Man; 
– Międzynarodowy Zlot Caravaningu; 
– Turniej Karate Kyokushinkai; 
– Motor Festiwal- Świdnicki Zlot Motocyklowy; 
– Mistrzostwa Ziemi Świdnickiej w Narciarstwie 

Alpejskim i Piknik Rodzinny; 
– Regaty o Puchar Księstwa Świdnicko 

Jaworskiego; 
– Ligę Piłkarską; 
– Otwarte Spławikowe Mistrzostwa Świdnicy; 
– Święto Latawca; 
– Zawody Balonów na Ogrzane Powietrze; 
– Turniej Tańca Towarzyskiego i Rozrywkowego; 
– Mototravel - festiwal podróżników; 
– Festyn Tata, Mama i Ja na Sportowo; 
– Festyny rodzinne; 
– Sportowe współzawodnictwo szkolne 

prowadzone przez OSiR; 
– XIX Turnieju Wiosny w Akrobatyce Sportowej 

im. Henryka Chmielewskiego w Świdnicy. 

4.5. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 

Ogólny stan bezpieczeństwa publicznego w Świdnicy jest zadowalający, analizując dane i przedkładane 

sprawozdania. Jednak biorąc pod uwagę ogólną ocenę mieszkańców, wyrażoną w badaniach opinii, której 

pomiar miał miejsce w końcu 2016 roku, należy stwierdzić, że bezpieczeństwo było wymieniane jako słaba 

strona miasta i zadanie do wykonania, do wyraźnego poprawienia. Stan bezpieczeństwa oparty zostanie 

w niniejszym raporcie przede wszystkim na trzech obszarach odnoszących się odpowiednio do pracy 

Policji, Straży Pożarnej oraz Straży Miejskiej. Komenda Policji  w Świdnicy w swoich rocznych 
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zestawieniach, które obejmują łącznie miasto i gminę, wskazuje na spadek przestępstw oraz postepowań 

przygotowawczych. W 2014 roku odnotowano ogółem 3127 przestępstw128, tj. aż o 1012 mniej, niż 

w roku 2013, co można oceniać pozytywnie. Natomiast spadł poziom wykrywalności o 5,29 punktu 

procentowego  z 80,31% w 2013 roku do 75,02% do 2015 roku. Najwięcej przestępstw odnotowano 

w grupie kradzieży i uszkodzenia mienia, gdzie wystąpiła najmniejsza wykrywalność. Znaczą ilość wśród 

przestępstw na terenie Świdnicy stanowią również kradzieże z włamaniem. Natomiast na uwagę zasługuje 

systematycznie rosnąca ilość bójek, pobić, uszkodzeń ciała129  dynamika wyniosła 106,25%. Największy 

wzrost odnotowano w przestępstwach rozbójniczych. Dynamika na poziomie 167% musi budzić duży 

niepokój wśród mieszkańców Świdnicy. Pozytywną zmianą w prezentowanej statystyce były dane na 

temat zatrzymania nietrzeźwych kierowców – o ile w roku 2013 było to 232 przypadki to w 2015 roku już 

tylko 131130. Bardzo istotnym elementem budowania taktyki do zapewnienia bezpieczeństwa wydaje się 

być ustalenie wykonawstwa służby i dyslokacji. Od wielu lat decyzje w tej sprawie zapadają na 

cotygodniowych posiedzeniach Zespołu ds. Koordynacji Służby Patrolowej, w której uczestniczą policjanci 

i strażnicy miejscy, reprezentujący odpowiednie stanowiska. Wydaje się zasadnym, by poszerzyć te gremia 

o czynnik społeczny. Nie kto inny, jak właśnie mieszkańcy mogą przyczynić się do optymalizacji 

proponowanych planów patrolowania określonych miejsc, w określonym czasie przez konkretne patrole. 

W dotychczasowej praktyce tylko w niewielkim stopniu, zazwyczaj ze względu na zabezpieczenie imprez 

dokonuje się zmiana w funkcjonującym od lat planie dyslokacji i wykonawstwa służby. W celu zapewnienia 

maksymalnego poziomu bezpieczeństwa mieszkańcom Świdnicy policjanci Świdniccy w analizowanym 

okresie wykonali 7 467 służb patrolowych. W pomieszczeniach dla osób zatrzymanych w roku 2015 

zatrzymano łącznie 755 podejrzanych o popełnię przestępstwa, w związku z popełnionym wykroczeniem 

10 osób, na polecenie sądu lub prokuratury 174 osoby oraz zatrzymania prewencyjne – 205 osób. Wśród 

zatrzymanych przeważająca ilość to mężczyźni – 722, natomiast kobiet było 150. Najwięcej służb 

patrolowych oparto o prace dzielnicowych  2 217, a także komórki – 4315, w mniejszym stopniu o pracę 

służb kryminalnych – 636 oraz innych służb prewencyjnych – 636131.  Na społeczne poczucie 

bezpieczeństwa niewątpliwy wpływ wywierają tak zwane „małe przestępstwa”, czyli wykroczenia. Jednak 

ze względu na swoją nagminność stają się one uciążliwe. Najczęściej popełnianymi wykroczeniami na 

terenie Świdnicy są wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego oraz spożywanie alkoholu 

w miejscu publicznym, najczęściej wykroczenia są popełniane pod koniec tygodnia132. Z danych wynika, że 

nastąpił wzrost ilości ujawnionych wykroczeń społecznie uciążliwych o 347 w zestawieniu rok do roku. 

Funkcjonariusze wykonali w ostatnim roku 20 754 wylegitymowań tj. o 4 000 więcej niż rok wcześniej. 

Niepokojąca tendencję, którą można zaobserwować w sprawozdaniach Komendy Policji w Świdnicy jest 

wzrastająca liczba wykroczeń drogowych, o ile w 2013 roku było 11 488, to dwa lata później jest to 14 474 

wykroczenia133.  W 2014 roku Komenda Policji w Świdnicy przeprowadziła badania ankietowe na temat 

bezpieczeństwa publicznego mieszkańców powiatu świdnickiego. Ich analiza wykazała konieczność działań 

zmierzających do zwiększenia widoczności i liczby patroli policyjnych. Z pewnością zbieranie ocen na 

temat swojej pracy bezpośrednio od mieszkańców zasługuje na szacunek i z pewnością pozytywnie może 

wpłynąć na  wzajemne zrozumienie i zwiększenie efektywności pracy policji na terenie Świdnicy. Badani 

zwracali uwagę na działania zmierzające do ograniczania prędkości pojazdów, eliminowanie sytuacji, 

w których pojazdem kierują nietrzeźwi kierowcy. Bójki, pobicia, włamania, rozboje to kolejne kierunki, 

które zostały wskazane przez społeczeństwo w badaniach ankietowych. W opinii badanych najmniej 

                                                           
128  Zaznaczyć należy, że przestępstwa pochodzące z terenu Świdnicy to 788, w:  Ocena stanu bezpieczeństwa i porządku 

publicznego na terenie miasta i gminy Świdnica, s. 10. 
129 Ocena stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta i gminy Świdnicy, s.4. 
130 Tamże, s.8. 
131 Tamże, s.11. 
132 Tamże, s.12. 
133 Tamże, s.13. 
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widoczna jest Policja na terenach osiedli domów jednorodzinnych i blokowiskach134. Oprócz 

przeprowadzonych badań wśród mieszkańców Świdnicy Komenda Policji zorganizowała w ostatnich latach 

debaty społeczne. Mieszkańcy zwracali uwagę na problematykę funkcjonowania lokali gastronomicznych 

mieszczących się w obrębie świdnickiego rynku, a także na głośne zachowanie się młodzieży miedzy 

innymi na terenie Osiedla Sudeckiego.  

W ostatnich latach odnotować można nieznaczny wzrost ilości czynów karalnych popełnionych przez 

osoby nieletnie. W ostatnim roku o 20, co daje dynamikę na poziomie 109%. Funkcjonariusze Zespołu 

Nieletnich Komendy Policji w Świdnicy ujawnili łącznie 217 czynów karalnych, w tym 114 czynów z ustawy 

o przeciwdziałaniu narkomanii, 49 o czyny karalne opisane w kodeksie wykroczeń, 69 postepowań 

dotyczących zachowań świadczących o demoralizacji nieletnich i postępowań opiekuńczych. 

Funkcjonariusze zrealizowali 171 spraw związanych z procedura Niebieskiej Karty135. Na terenie miasta 

Komenda Policji zrealizowała kilka prewencyjnych programów profilaktycznych: Bezpieczna Kobieta, 

Bezpieczne Gimnazjum, Niebieskie popołudnie, Harcerska Akademia Policyjna. Nie tylko praca Policji 

decyduje o bezpieczeństwie publicznym. Również działania samorządu w kierunku samoorganizacji życia 

społecznego, integracji populacji wydatnie wpływają na zwiększenie bezpieczeństwa. Dlatego wiele zależy 

od współpracy, od ukierunkowania przez Policję działań samorządów i mieszkańców, a z drugiej strony od 

ciągłego dialogu.  

W ostatnich latach odnotować należy wzrost liczy wypadków drogowych i kolizji. Z pewnością należy to 

wiązać z rosnącą z roku na rok ilością pojazdów zarejstrowanych w powiecie świdnickim i całym 

województwie dolnośląskim. Wzrasta również ilość osób posiadających prawo jazdy. Dlatego statystycznie 

przyglądając się ilości wypadków i kolizji można przypuszczać, że zjawisko będzie się zwiększać. Na terenie 

Świdnicy odnotowano 58 wypadków i 798 kolizji. Natomiast nastąpił spadek rannych z 254 w roku 2013 

do 193 w roku 2014, co daje dynamikę 75,9%136.  Na terenie miasta najwięcej zdarzeń drogowych 

odnotowano przy ulicy: Esperantystów – 42, Zamenhofa, 38, Westerplatte – 38, Wałbrzyska – 34, 

wrocławska – 33, Ofiar Oświęcimskich – 20.  

Miasto Świdnica jest zabezpieczone przez jedną jednostkę Państwowej Straży Pożarnej, liczącą 97 

funkcjonariuszy, która znajduje się w stałej gotowości bojowej. Na podstawie sprawozdań przedkładanych 

przez komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Świdnicy można zauważyć ciągły wzrost zdarzeń 

odnotowywanych na terenie miasta. W 2013 roku odnotowano 70 pożarów, w roku 2014 – 107, a w roku 

2015 – aż 149137. Dlatego w celu zmniejszenia ryzyka powstawania pożarów od lat organizuje się kontrole 

i szkolenia. W ramach szkolenia we wrześniu 2015 odbyły się ćwiczenia pod kryptonimem Kościół Pokoju 

2015, w celu sprawdzenia sprawności hydrantowej na terenie i wokół kościoła, sprawdzenie dróg 

dojazdowych do obiektu, sprawdzenie przygotowania jednostek ochrony przeciwpożarowej, w tym 

Kompanii Gaśniczej „Świdnica”, sprawdzenie założeń Planu ratowniczego na terenie Świdnicy. Ponadto 

ćwiczenia odbyły się na terenie Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Świdnicy, w Nifco 

Poland Sp. z o.o., w Szkole Podstawowej nr 1 w Świdnicy. Ciągła kontrola swoich zasobów i przygotowania 

poszczególnych podmiotów znacząco zwiększa poziom bezpieczeństwa na terenie miasta.    

Powołanie Straży Miejskiej w Świdnicy podyktowane było, wprowadzeniem zmian w zakresie ochrony 

bezpieczeństwa i porządku publicznego, jaki funkcjonował dotychczas w mieście, na nowy, ukierunkowany 

i już istniejący w państwach Europy Zachodniej. Powołane przede wszystkim do kontroli i ochrony, szeroko 

rozumianego, ładu i porządku publicznego, w mniejszym już jednak zakresie, bezpieczeństwa obywateli. 

Jest to zatem organ, którego głównym celem jest pełnienie służebnej roli dla lokalnej społeczności, 

                                                           
134 Tamże, s. 15. 
135 Tamże, s.19. 
136 Tamże, s.24. 
137 Informacja Komendanta  Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa w roku 2015, s.5. 
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wykonując ją godnie i z poszanowaniem wszystkich praw obywatelskich, konstytucyjnie 

zagwarantowanych138. Zadania, które realizuje Straż Miejska w Świdnicy, mają na celu ochronę porządku 

i bezpieczeństwa publicznego i zaliczyć je można, do tych podstawowych zadań jednostek samorządu 

terytorialnego. W każdym roku Straż Miejska w Świdnicy przyjmuje około 5 tysięcy zgłoszeń od 

mieszkańców naszego miasta, a w ostatnim roku liczba ta zbliżyła do 6 tysięcy, tj. wzrosła o kolejne 20%. 

Oznacza to, że każdego tygodnia ok. 120 Świdniczan oraz gości przybywających do Świdnicy może liczyć na 

pomoc Straży Miejskiej. Istotnym problemem w Świdnicy są wykroczenia dotyczące spożywania alkoholu. 

Wynikiem spotkań z mieszkańcami, jakie z inicjatywy Pani Prezydent – czytamy w informacji za rok 2015   

odbyły się w poszczególnych dzielnicach Świdnicy, była informacja – przekazywana przez mieszkańców – 

w jakich konkretnie miejscach nasilone jest występowanie określonych wykroczeń. Nasilone kontrole 

w tych obszarach przynoszą – w opinii funkcjonariuszy Straży Miejskiej - zamierzony efekt. Taki model 

współpracy Straży Miejskiej jest pożądany i oczekiwany przez mieszkańców i powinien dotyczyć całej 

gamy zadań, które realizuje ta jednostka gminy. Straż Miejska w 2015 roku przeprowadziła 

w poszczególnych rejonach dodatkowe działania, które wynikały z uwag mieszkańców: Osiedle Młodych – 

dodatkowe 52 kontrole, szczególnie w rejonie ul. Waryńskiego i ulicy Emilii Plater w bezpośredniej okolicy 

sklepów, gdzie sprzedawany jest alkohol (2 pouczenia, 5 mandatów karnych); Osiedle Zawiszów – 

dodatkowych 28 kontroli, najwięcej w rejonie pasażu handlowego tzw. „JOJO” i „PLASTRU MIODU” 

i terenu przy SP-1 (3 pouczenia, 9 mandatów karnych); Osiedle Zarzecze – dodatkowych 118 kontroli, 

z czego największy nacisk położono na monitorowanie przestrzeni przy ul. Kopernika, za placówkami 

handlowymi, przylegający nieopodal plac zabaw, teren siłowni zewnętrznej oraz ul. Klonową i ul. Okrężną 

przy dyskoncie „Biedronka” (5 pouczeń, 3 mandaty karne); Śródmieście – dodatkowych 97 kontroli, gdzie 

zdecydowanie najwięcej, bo 45 dotyczyło oficyny przy ul. Trybunalskiej 8-10, ale też podwórzy ulicy 

Grodzkiej 5 i 16, ul. Franciszkańskiej 7, ul. Siostrzanej oraz dwóch podwórzy przy ulicy Teatralnej 

(5 mandatów karnych). Tabele 99-100 ilustrują zakres i wymiar podejmowanych przez strażników 

interwencji.  

TABELA 99. Naruszenie przepisów według rodzajów na terenie miasta Świdnica [2014- 2015].  

Rodzaj działania  ustawy o wychowaniu w 
trzeźwości (art. 43¹) 

w zakresie zakłócania 
spokoju i porządku 

publicznego  

(art. 51 KW) 

w zakresie obyczajności 
publicznej (art. 140 KW - 

nieobyczajny wybryk, art. 
141 KW – używanie słów 

nieprzyzwoitych) 

Ilość podjętych interwencji 2014/1 243  

2015/1 884 

2014/922  

2015/ 596 

2014/278   

2015/151 

Ilość stwierdzonych wykroczeń, 
w tym: 

2014/349 
2015/473 

2014/97  

2015/119 

2014/231  

2015/489 

pouczono 2014/205 
2015/272 

2014/61   

2015/ 99 

2014/169  

2015/380 

ukarano mandatami 
karnymi 

2014/130 
2015/153 

2014/ 79  

2015/94 

2014/52  

2015/104 

wnioski o ukaranie do Sądu 
Rejonowego 

2014/608 
2015/613 

2014/12 

2015/11 

2014/38 

2015/40 

przekazano Policji 2014/821 

2015/835 

2014/26  

2015/15 

2014/62 

2015/65 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Informacji Straży Miejskiej za rok 2015. 

Ważnym narzędziem, który ma charakter prewencyjny oraz monitorujący są zainstalowane kamery. Ich 

pracę i efekty przedstawia Tabela 100.  

                                                           
138 Informacja Straży Miejskiej za rok 2014. 
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TABELA 100. Przykładowe działania związane z ujęciem przez strażników i doprowadzeniem do Policji 
osób w związku z popełnionym przestępstwem [2015]. 

Lp. Miejsce, data, 
godzina 

Rodzaj działania  

1. ul. Kolejowa, 16.02.2015 
godz.20:00 

Podczas interwencji w/s o wykroczenie ujęto 14-letniego chłopca, który uciekł z Zakładu 
Wychowawczego w Wałbrzychu Ujęty – doprowadzony do KPP w Świdnicy 

2. ul. Łukowa, 22.02.2015 
godz.02:50 

Monitoring-niszczenie mienia (parkometru); w trakcie interwencji w stosunku do sprawcy 
doszło do czynnej napaści na funkcjonariusza Ujęty – doprowadzony do KPP w Świdnicy 

3. Park Młodzieżowy, 
26.03.2015 godz. 11:30 

Młody mężczyzna obnażał się przed przechodzącymi parkiem kobietami. Zaczepiał je 
i gonił. Namawiał do czynów nierządnych. Ujęty w bezpośrednim pościgu. Ujęty – 
doprowadzony do KPP w Świdnicy 

4. ul. Pułaskiego, 
03.05.2015 godz.03:10 

Monitoring- ujawnienie kradzieży stolika z ogródka piwnego. Sprawca ujęty 
w bezpośrednim pościgu Ujęty – doprowadzony do KPP w Świdnicy 

5. ul. Łukowa, 10.07.2015 
godz. 23:05 

Monitoring – ujawnienie niszczenie mienia (kopanie w szyby wystawowe, zniszczenie 
dwóch kwietników i ogrodzenia jednego z ogródków) Przekazany na miejscu patrolowi 
Policji 

6. Plac Drzymały, 
19.07.2015 godz. 18:50 

W pościgu bezpośrednim strażnicy ujęli mężczyznę, sprawcę pobicia kobiety. Przekazany 
na miejscu patrolowi Policji 

7. ul. Mieszka (targowisko), 
03.09.2015 godz. 08:00 

Podczas czynności wyjaśniających ujawniono mężczyznę sprzedającego kwiaty, które 
wcześniej skradł z cmentarza Ujęty – doprowadzony do KPP w Świdnicy 

8. ul. Westerplatte, 
18.09.2015 godz.18:20 

Ujęcie w bezpośrednim pościgu sprawcę zniszczenia mienia (wybił szybę w samochodzie) 
Ujęty – doprowadzony do KPP w Świdnicy 

     9. ul. Trybunalska, 
19.10.2015 godz.05:00 

Jadący na motorowerze mężczyzna, bez kasku i pod prąd. Ujęty, okazało się, że znajdował 
się w stanie upojenia alkoholowego Przekazany na miejscu patrolowi Policji 

10. ul. Wałbrzyska 2, 
28.10.2015. godz.12:35 

Interwencja w placówce handlowej. Mężczyzna o zaburzeniach psychicznych wtargnął na 
zaplecze sklepu, był bardzo agresywny. Ujęty, przekazany ekipie Pogotowia Ratunkowego 

Źródło: opracowanie własne na podstawie   Informacji Straży Miejskiej za rok 2015.. 

Wszystkie kwestie związane z utrzymaniem czystości na terenie miasta są jednymi z podstawowych 

z jakimi muszą się zmagać władze miasta. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku na terenie gminy daje 

możliwość jednostkom samorządowym, szczegółowego już precyzowania poszczególnych przepisów w tej 

materii. Poza wspomnianą strefą oddziaływań w obszarze utrzymania czystości i porządku na terenie 

Świdnicy, Straż Miejska prowadzi działania skierowane na usunięcie z dróg pozostawionych wraków 

pojazdów samochodowych. W 2015 roku ujawniono i spowodowano usunięcie 13 takich samochodów, 

z czego 7 usuniętych zostało, przez ustalonych przez nas, ich właścicieli. W 6 przypadkach zlecono 

usunięcie tych wraków przez uprawniony do tej czynności podmiot.  

TABELA 101. Zestawienie danych dotyczących naruszeń przepisów w zakresie utrzymania czystości 
i porządku na terenie Gminy Miasto Świdnica [2014-2015]. 

Rodzaj działania 2014 2015 

Ilość podjętych interwencji, w tym:   

Art.145 KW 780, w tym: 614 780 

Art.145 KW Ilość stwierdzonych wykroczeń 23 182  28 916 

Pouczono 14 443 10 657 

ukarano mandatami karnymi 5 433 3625 

wnioski o ukaranie do Sądu Rejonowego 55  55 

sprawy przekazane innym organom lub instytucjom 2 861 4044 

Załatwiono we własnym zakresie: (np.: wystąpienia, kontrole) 305  491 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Informacji o działalności Straży Miejskiej 2014-2015. 
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Poza wspomnianą strefą oddziaływań w obszarze utrzymania czystości i porządku na terenie Świdnicy, 

Straż Miejska prowadzi działania skierowane na usunięcie z dróg pozostawionych wraków pojazdów 

samochodowych. W 2015 roku ujawniono i spowodowano usunięcie 13 takich samochodów, z czego 

7 usuniętych zostało, przez ustalonych przez nas, ich właścicieli. W 6 przypadkach zlecono usunięcie tych 

wraków przez uprawniony do tej czynności podmiot.  

Obecnie Straż Miejska dysponuje 30 kamerami (17 jednopozycyjnych, 13 ruchomych), urządzenie 

blokujące wjazd do Rynku od ulicy Kotlarskiej oraz monitoring alarmowy placówek oświatowych oraz 

obiektów użyteczności publicznej (28 obiektów w tym Urząd Miasta Świdnicy). Zainstalowany system 

pozwala nie tylko na bieżącą kontrolę wizualną miejsc, ale daje także możliwość rejestracji i odczytu 

danych w formie cyfrowych nagrań obrazu. Zapisany obraz wykorzystywany jest jako materiał dowodowy 

w prowadzonych czynnościach procesowych. Pomaga również Policji w prowadzeniu śledztw i dochodzeń. 

W tym zakresie Straż Miejska prowadzi ścisłą współpracę udostępniając podgląd miejsc i zdarzeń w trybie 

natychmiastowym. Zainstalowanie kamer monitoringu wizyjnego, sprawna ich obsługa i natychmiastowa 

reakcja służb przyczyniają się do znacznego spadku zdarzeń o charakterze naruszenia obowiązującego 

porządku prawnego. Zasadniczą przyczyną takich możliwości jest precyzyjne zidentyfikowanie przez osobę 

monitorującą, czy dany czyn stanowi wykroczenie i czy w związku z tym należy skierować patrol Straży 

Miejskiej lub Policji do podjęcia interwencji. Tego typu mechanizm społecznej prewencji oraz skutecznie 

podejmowanych interwencji przez Straż Miejską prowadzą w konsekwencji do trwale obniżającej się skali 

zachowań niepożądanych z punktu widzenia opinii publicznej i wymiaru prawnego. 

TABELA 102. Zestawienie danych dotyczących naruszeń przepisów w związku z uchwałą dot. 
obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe oraz art. 77, 78 KW [2014-2015]. 

Rodzaj działania   

przeprowadzone kontrole 894  2535 

wylegitymowano osób 343 440 

udzielono pouczeń 205  272 

nałożono mandatów karnych 130  153 

sporządzono wniosków o ukaranie do Sądu Rejonowego 55  55 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Informacji o działalności Straży Miejskie 2014-2015. 

Straż Miejska podejmowała się zabezpieczeń zdarzeń losowych rodzaju: pożary, miejsca wypadków, 

rozlane oleje, wiatrołomy, itp. (art. 11 pkt. 3 ustawy o strażach gminnych). Większość tych zdarzeń 

podejmowanych jest przy udziale innych służb. Dla przykładu można wskazać taką współpracę ze Strażą 

Pożarną – Tabela 103.  

TABELA 103. Dane dot. działań podejmowanych przez Straż Miejską w Świdnicy we współpracy ze 
Strażą Pożarną [2014-2015].  

Ilość działań wspólnych 2014 2015 

ogółem  26  36 

pożary 12  13 

wyciek oleju 10   10 

Inne np.: wiatrołomy, wypadki, ruiny 41  314 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Informacji o działalności Straży Miejskiej 2014-2015. 

Podczas realizacji codziennych zadań strażnicy dokonują zabezpieczania miejsc zdarzeń losowych, awarii 

urządzeń komunalnych i drogowych poprzez wygrodzenie takiego miejsca do czasu przybycia 
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wyspecjalizowanych podmiotów (np.: spadające z elewacji budynków tynki, zapadnięte studzienki 

kanalizacyjne, dziury w chodnikach lub jezdni). W tym zakresie Straż Miejska współpracuje z zarządcami 

dróg, zakładami energetycznym i gazowym, firmami zajmującymi się oczyszczaniem i oznakowaniem dróg, 

Farmą Miejską, komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta, do którego w 2015 roku przekazano 

162 zgłoszenia w takich sprawach , a do innych instytucji 623.  

Innym rodzajem działań jest zabezpieczanie miejsc przestępstw, katastrof lub podobnych zdarzeń. 

Zabezpieczenie i ochrona miejsca, w którym doszło do przestępstwa do czasu przybycia Policji, to zadanie 

ustawowo wyznaczone strażom miejskim (gminnym). Chodzi tu w szczególności o uniemożliwienie 

dostania się na taki teren osób postronnych. Ważnym przy tym jest podjęcie natychmiastowych działań 

pozwalających na ujawnienie i ustalenie danych świadków zdarzenia. Wskazać tu można na obiekty lub 

pojazdy, do których dokonano włamania, miejsca wypadków z ofiarami w ludziach lub miejsca 

przestępstwa przeciwko zdrowiu lub życiu ludzkiemu a także zwierząt. W 2015 roku Straż Miejska 

zabezpieczała akcje ratowniczo − gaśnicze przy 12 pożarach oraz wspomagała działania w 24 zagrożeniach 

środowiskowych i wiatrołomach. Policjanci ze Świdnickiej Komendy Powiatowej Policji posiłkowali się 

w 339 przypadkach, pomocą strażników. 

Ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej. Następne w tej kategorii, to 

ustawowe zadanie, które realizowane jest w codziennej służbie i polega między innymi na ujawnianiu 

i zabezpieczaniu wadliwie funkcjonujących obiektów komunalnych, urządzeń drogowych i użyteczności 

publicznej przed zniszczeniem lub przed wypadkiem. Zadanie to realizowane jest poprzez wykorzystanie 

najnowszych technik dozoru, z których najskuteczniejszymi pozostają monitoring wizyjny oraz alarmowy. 

Technologiczny rozwój tego typu urządzeń pozwala chronić dobra publiczne w coraz szerszym spectrum 

oraz zasięgu terytorialnym gminy. Monitoringiem alarmowym, który obsługujemy, objętych jest 

28 obiektów użyteczności publicznej (szkoły, placówki kulturalne i Urząd Miasta). W 2015 roku Straż 

Miejska interweniowała wobec 56 przypadków nieuprawnionego wejścia do chronionego obiektu. 

Z chwilą wzbudzenia alarmu na obiekcie powiadamiany jest drogą elektroniczną dyżurny Straży Miejskiej, 

który w takiej sytuacji podejmuje odpowiednie kroki zmierzające do ujawnienia i – jeśli to konieczne – 

ujęcia sprawcy naruszenia (włamania do obiektu). Wszystkie jednak okazały się fałszywe, spowodowane 

przez sam system (awarie) bądź wzbudzone przez samych zarządców tychże.  

Współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez 

publicznych. Jednym z kluczowych zadań, wyznaczonych ustawą, jest obowiązek współdziałania 

z organizatorami imprez oraz służbami ochrony. Straż Miejska w Świdnicy w każdym roku wielokrotnie 

współpracuje z organizatorami różnorodnych imprez i uroczystości, współpracując przy tym 

z wyznaczonymi do zabezpieczenia ich przebiegu służbami ochronnymi, wspomagając utrzymanie 

porządku i bezpieczeństwa w przedmiotowym obszarze. Podczas zabezpieczeń Straż Miejska współpracuje 

przede wszystkim z Policją, Strażą Pożarną, służbami medycznymi i socjalnymi, wydziałami Urzędu 

Miejskiego w Świdnicy, ale także z organizacjami pozarządowymi, harcerzami, PCK, wolontariuszami. Straż 

Miejska w 2015 roku zabezpieczała uroczystości religijne, imprezy, uroczystości świeckie, tereny 

przyszkolne − łącznie 197 razy przy udziale 512 strażników (42 zabezpieczenia w dni świąteczne 

z udziałem 148 strażników). 40 imprez zabezpieczyliśmy samodzielnie, a zadania przy tych 

zabezpieczeniach wykonało 129 strażników. Wspólnie z Policją zabezpieczono dalsze 26 imprez przy 

wykorzystaniu 121 strażników. 131 zabezpieczeń dotyczyło szkół i terenów przyszkolnych, do których 

skierowano 262 strażników. Zdarza się, że strażnicy uczestniczą w zabezpieczeniach doraźnych, które 

warunkowane są zgłoszonymi potrzebami ich organizatorów.  

Doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca zamieszkania W ostatnich latach 

coraz częściej Straż Miejska zmuszona jest korzystać z uprawnienia do podejmowania działań w zakresie 

przypadków związanych z przebywaniem osób nietrzeźwych w miejscach publicznych, w okolicznościach, 
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które mogą stanowić zagrożenie dla ich zdrowia lub życia, zdrowia bądź życia innych. Niejednokrotnie 

interwencja strażników przyczynia się do uratowania życia takiej osoby w obliczu grożącego jej 

wychłodzenia bądź zatrucia organizmu substancjami chemicznymi alkopochodnymi. 

Ważną czynnością, którą realizuje Straż Miejska, jest informowanie społeczeństwa o stanie zagrożenia, 

zapobieganie popełnianiu przestępstw i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, 

samorządowymi i organizacjami społecznymi. Raz w tygodniu przekazywane są do wszystkich lokalnych 

mediów informacje na temat podejmowanych interwencji. Przeplatane są, publikowanymi również na 

stronie internetowej Straży Miejskiej, artykułami pełniącymi funkcję informacyjno-socjalizacyjną, mającą 

za zadanie przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom społecznym w Świdnicy. Od października 2015 roku 

wzmożono aktywność w tej kwestii oraz reaktywowano spotkania z dziećmi i nie już tylko w formie 

32 pogadanek, jakie przeprowadzono w szkołach, lecz w postaci przeprowadzenia ogólnoszkolnego 

konkursu. Stawiane są również zadania związane z zabezpieczeniem ochrony porządku i bezpieczeństwa 

publicznego na terenie naszego miasta.  

TABELA 104. Współpraca Straży Miejskiej z Policją [2014-2015]. 

Ilość działań wspólnych 2014 2015 

szkolenia przeprowadzone przez KPP w Świdnicy 2 - 

akcje prewencyjne: 1 099 (2 241strażników) 985 (1 996 strażników) 

targowisko 6 42 

złom 16 17 

bezpieczna droga do szkoły 20 5 

fajerwerki 10 10 

dzień wagarowicza 1 1 

bezdomni 124 130 

inne:   

wspólne inicjatywy Zabezpieczenie imprez 23 (105 strażników) 26 (121 strażników) 

pomoc udzielona Policji 398 (796 strażników) 339 (678 strażników)   

Źródło: opracowanie własne na podstawie Informacji o działalności Straży Miejskiej 2014-2015. 

Ujmowanie i doprowadzanie do Komendy Powiatowej Policji osób podejrzanych o przestępstwa, 

wykroczenia i nietrzeźwych Strażnicy w czasie wykonywania swoich obowiązków, zgodnie z ustawowymi 

uprawnieniami, dokonują ujęcia osób podejrzanych o dokonanie przestępstwa, wykroczenia lub 

stwarzające w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia ludzkiego.  

TABELA 105. Współpraca Straży Miejskiej z Policją – ujęcie i doprowadzenie [2014-2015].  

 2014 2015 

Osoby ujęte i doprowadzone do Komendy Powiatowej 
Policji ogółem 

250   296 

    za przestępstwa 226      271 

poszukiwani 1  2 

za wykroczenia i (do wytrzeźwienia) 52 (152)   97 (223) 

nietrzeźwi doprowadzeni do miejsca zamieszkania 68     49 

nieletni przekazani Policji i doprowadzeni do miejsca 
zamieszkania 

14     6 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Informacji o działalności Straży Miejskie 2014-2015. 
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Zabezpieczanie imprez i uroczystości. Jedną z podstawowych funkcji jaką spełnia straż na terenie gminy 

jest zabezpieczenie możliwości wyrażanej przez społeczność lokalną, chęci grupowego manifestowania 

różnych przekonań i wartości w miejscach publicznych. Straż Miejska podejmuje się tego zadania 

samodzielnie, lub z Policją albo z innymi służbami zabezpiecza wszelkiego rodzaju imprezy i uroczystości. 

W 2015 roku wykonano łącznie 197 takich zabezpieczeń z udziałem 512 strażników. Poniższa tabela 

przedstawia dane liczbowe o zabezpieczeniach.  

TABELA 106. Zabezpieczenie imprez i uroczystości [2014-2015]. 

 2014 2015 

Zabezpieczono imprez i uroczystości oraz innych miejsc 
(szkoły) (z udziałem funkcjonariuszy) 

124 (364 
funkcjonariuszy)  

197 (512 
funkcjonariu

szy) 

zabezpieczono samodzielnie (z udziałem funkcjonariuszy) 25 (74)  40 (129) 

wspólnie z Policją (z udziałem funkcjonariuszy) 31 (154)  26 (121) 

wspólnie z innymi podmiotami (z udziałem 
funkcjonariuszy), w tym: 

68 (136)  
131 (262) 

w dni powszednie (z udziałem funkcjonariuszy) 86 (197)  155 (364) 

w dni świąteczne (z udziałem funkcjonariuszy) 38 (171)  42 (148) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Informacji o działalności Straży Miejskiej 2014-2015. 

W 2015 roku odbyły się 32 takie spotkania z dziećmi i młodzieżą. Nową formą, którą chcemy 

reaktywować, równolegle do pogadanek, jest przeprowadzanie różnego rodzaju konkursów. Pierwszy, 

który się odbył w grudniu 2015 roku, pod nazwą „ Znak Drogowy Świętego Mikołaja” spotkał się z dużym 

zainteresowaniem. W jego inauguracji podczas prezentacji prac i gali wręczenia nagród uczestniczyło 45 

dzieci z pięciu świdnickich szkół podstawowych z poziomu klas I-III. Wspomniane prace wystawione były 

w holu dworca PKP przez cały miesiąc luty 2016 roku. Uważamy, że taka forma socjalizacji dzieci 

i młodzieży jest efektywna, dlatego chcemy nadal organizować takie przedsięwzięcia.  

Procedura Niebieskiej Karty uruchamiana jest w przypadku podejrzenia występowania przemocy 

w rodzinie. W celu realizacji planu pomocy rodzinie w postaci konsultacji psychologicznych i terapii. 

W 2016 roku prowadzono 285 Niebieskich Kart, 192 procedury zostały wszczęte w 2016 roku, w tym w 30 

rodzinach wypełniono więcej niż jeden formularz „Niebieskie Karty”, łącznie zakończono 187 procedur, 

w tym 101 uruchomionych w 2016, w 23 przypadkach zawiadomiono organy ścigania.  

Jednym z zadań gminy jest dążenie do zapewnienia bezpiecznego życia jej mieszkańców. Właściwy 

poziomom bezpieczeństwa i ładu społecznego zapewniany jest  m.in. poprzez systematyczne działania 

prewencyjne oraz informacyjno-edukacyjne. Gmina Miasto Świdnica  wdraża działania i programy służące 

podniesieniu poziomu ładu społecznego, realizuje  projekty mające na celu podniesienie jakości życia 

i poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców. Bazując na bogatym doświadczeniu i zdiagnozowanych 

potrzebach, podjęto inicjatywę  mającą na celu zintegrowaną współpracę jednostek i instytucji, które 

wykonują zadania  w zakresie bezpieczeństwa na obszarze naszego Miasta. W ramach inicjatywy zawarte 

zostało partnerstwo pomiędzy pięcioma instytucjami: Urzędem Miasta Świdnica który w ramach projektu 

reprezentowany jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Komendę Powiatową Policji, Powiatową 

Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Świdnicy, Świdnicką Straż Miejską oraz Dziennym Domem Senior-

WIGOR. Podpisano deklarację  współpracy i  złożono wniosek o dofinansowanie w ramach Programu 

Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań  „Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na 

lata 2016 i 2017 (2016)”. W ramach projektu przewidziano szereg działań edukacyjno-informacyjnych 

skierowanych do dwóch  newralgicznych grup społecznych: młodzieży gimnazjalnej, zagrożonej np. 

uzależnieniem środkami psychoaktywnymi, agresją rówieśniczą oraz do świdnickich seniorów, grupy, 
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która często narażona jest  na wykluczenie społeczne ze względu na słaby stan zdrowia lub 

niepełnosprawność. W ramach wsparcia skierowanego do gimnazjalistów przewidziano szereg działań 

szkoleniowych i terapeutycznych.  Zadania projektu przewidują także  szkolenia skierowane  do rodziców 

i pedagogów. Celem działań jest podniesienie poziomu świadomości związanej z zagrożeniami, nabycie 

umiejętności diagnozowania niebezpieczeństwa we własnym środowisku oraz prawidłowe reagowanie 

w sytuacji, gdy ono występuje. We wszystkie zadania skierowane do młodzieży zaangażowani będą 

Partnerzy. Drugą płaszczyzną projektu są działania skierowane do grupy senioralnej,  która ze 

względu  stan zdrowia  może doświadczać różnego rodzaju zagrożeń. Celem działań projektowych  będzie 

zdobycie wiedzy i podniesienie świadomości  na temat istniejących zagrożeń wśród  osób starszych, tak 

aby mogły one rozważnie reagować, kiedy znajdą się w kryzysowej sytuacji. Projekt przewiduje również 

szeroko zakrojoną kampanię informacyjno-edukacyjną, skierowaną do mieszkańców Świdnicy, tak aby 

podnieść świadomość społeczną oraz zachęcić do publicznej debaty na temat bezpieczeństwa. Rezultaty 

projektu będą prezentowane w lokalnych mediach. Zintegrowany i innowacyjny wymiar projektu opary 

jest na  współpracy poszczególnych Instytucji zaangażowanych w realizację celu. 

4.6. OCHRONA ZDROWIA 

Ochrona zdrowia jest w opinii nie tylko mieszkańców Świdnicy, ale całej Polski w większości oceniana źle 

i co gorsza nie widać pozytywnych wyników niekończącego się reformowania systemu. Z propozycji zmian 

legislacyjnych, wypowiedzi różnych osób reprezentujących wszystkie zaangażowane instytucje oraz 

z dyskusji medialnych można odnieść wrażenie, że uwaga wszystkich została skoncentrowana na 

szczegółowych rozwiązaniach, z jakimi mamy do czynienia tu i teraz, natomiast brak jest refleksji zarówno 

nad docelowym systemem ochrony zdrowia i drogą dojścia do niego, jak i nad solidnymi i rzetelnymi 

podstawami, także ekonomicznymi, niezbędnymi do skonstruowania tego systemu. Najważniejszymi 

problemami są „nieodpowiedzialności” aż w trzech wymiarach. Po pierwsze, możemy obserwować 

nieodpowiedzialność społeczeństwa, które przerzuca odpowiedzialność za całość życia społecznego na 

państwo. Brak poczucia odpowiedzialności jednostki jest bardzo ważny, gdyż zgodnie z ogólnie przyjętą 

koncepcją czynników determinujących zdrowie człowieka to właśnie styl jego życia – czyli sposób bycia 

wynikający z wzajemnego oddziaływania człowieka i warunków, w jakich żyje, oraz indywidualnych 

wzorców zachowania, które zostały określone przez czynniki społeczno-kulturowe i osobiste cechy 

charakteru, w 50% wpływa na jego zdrowie. Pozostałe czynniki to: biologia człowieka – czyli przede 

wszystkim czynniki genetyczne, które wpływają na zdrowie człowieka w 20%, środowisko – w rozumieniu 

środowiska społecznego, fizycznego, psychicznego i pracy, których wpływ szacuje się również na 20% oraz 

organizacja opieki zdrowotnej, czyli działania ochrony zdrowia, których wpływ ocenia się na 10%. Po 

drugie, wszechobecna jest nieodpowiedzialność polityczna, prowadząca do zawłaszczania aparatu 

państwowego przez partie polityczne, któremu towarzyszy pełna obojętność wobec patologii w życiu 

publicznym i dążenie do zdobywania renty politycznej. Niekończące się działania reformatorskie 

i pogłębiająca się jej zapaść są wynikiem przede wszystkim upolitycznienia wszelkich decyzji dotyczących 

systemu ochrony zdrowia. Po trzecie, administrację publiczną cechuje nieodpowiedzialność 

administracyjna, która oznacza brak odpowiedzialności za uznaniowość podejmowanych decyzji, 

nieprzejrzystość procedur i niską jakość pracy urzędników. Złe zarządzanie w ochronie zdrowia jest jedną 

z najważniejszych przyczyn pogłębiającej się niedostępności do świadczeń medycznych.  

Trudno jednoznacznie ocenić sytuację ochrony zdrowia w Świdnicy. Z jednej strony pozytywnym 

czynnikiem kształtującym stan ochrony zdrowia w mieście są z pewnością duże zaangażowanie w pracę 

i wysokie kompetencje zarówno lekarzy, jak i pielęgniarek. Pozytywnym zjawiskiem społecznym, który 

obserwujemy w wielu miastach w Polsce, w tym również w Świdnicy jest  coraz powszechniejsze zjawisko 

uprawiania sportu amatorskiego – obrazki biegających mieszkańców Świdnicy w różnym wieku, czy coraz 
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większe rzesze spacerujących, czy też jadących na rowerze, generalnie ruszających się  z roku na rok 

wzrasta, co dodatnio wpływa na kondycję zdrowotną mieszkańców miasta. Natomiast negatywnym 

obrazem stanu ochrony zdrowia w Świdnicy jest zbyt mała liczba lekarzy – specjalistów, wciąż duże kolejki 

w przychodniach – za co odpowiedzialny jest również zły system organizacyjny. Do negatywnych 

czynników zaliczyć można propagowany, zwłaszcza wśród osób mniej zamożnych i gorzej wykształconych 

złych nawyków diety, ruchu i niestety uzależnień. Jak wskazują na to, badania – przeprowadzane 

w ramach prac dyplomowych, magisterskich – w Świdnicy ponad 20% młodzieży deklaruje incydentalny 

lub stały kontakt z alkoholem lub narkotykami. Ciekawym wynikiem badań jest identyfikacja grupy 

pomiędzy 20 a 30 rokiem życia, która w minimalny sposób aktywnie spędza czas. Po znacznej dawce 

ruchu, przymusowej na poziomie szkolnym – 4 godziny tygodniowo zajęć z kultury fizycznej, młodzi ludzie 

ci studiujący również ( gdzie występuję minimalna liczba godzin zajęć wychowania fizycznego)  i ci nie 

studiujący w bardzo niewielkim stopniu deklarują swoją aktywność, co z pewnością jest dużym 

problemem społecznym. Negatywnym zjawiskiem są cały czas stosunkowo mały odsetek mieszkańców 

Świdnicy, którzy poddają się systematycznym badaniom diagnostycznym. Jest to jeszcze niższy wskaźnik – 

14%, niż u mieszkańców Dolnego Śląska -  16%. Działania profilaktyczne i generalnie promocja zdrowia ma 

charakter doraźny i akcyjny, jak w większości miast Polski. Wydaje się, że taki stan rzeczy mocno tkwi 

w mentalności, ani rodzina, ani szkoła nie stworzyły modeli, które w automatyczny sposób kierowałyby 

mieszkańców na systematyczne badania diagnostyczne. Armia pracowników służby zdrowia, to dzisiaj 

około 900 osób, z czego ponad 500 to pielęgniarki i niespełna 400 to lekarze. Stan ochrony zdrowia 

w Świdnicy powinien być powiązany z długością życia w danej miejscowości. W tym aspekcie, to dla 

mężczyzn – 72,8 a dla kobiet 80,8 lat życia. Jest to mniej zarówno od średnich w Polsce i na Dolnym 

Śląsku.  

Do placówek świadczących usługi medyczne na rzecz mieszkańców Świdnicy należy szpital publiczny, 

SP ZOZ w Świdnicy Regionalny Szpital Specjalistyczny „Latawiec”. Ponadto na terenie miasta mieszczą się 

44 publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, w tym 25 na terenie miasta Świdnica, 4 na terenie 

Świebodzic, 3 na terenie Strzegomia, 3 na terenie Żarowa, po dwa w Pszennie i Jaworzynie Śląskiej oraz po 

jednym w Roztoce, Dobromierzu , Marcinowicach, Strzelcach Św. i Lutomii Dolnej. Na terenie powiatu 

funkcjonują 53 apteki, a których pracuje 90 mgr farmacji. 

Wykaz niepublicznych i publicznych zakładów opieki zdrowotnej na terenie Miasta Świdnicy 

– NZOZ „AK-MED”, ul. Westerplatte 10, 

– NZOZ „ARS MEDICA” Sp. z o.o., ul. Konopnickiej 4, 

– NZOZ AR-VITA Usługi Medyczne, ul. Kliczkowska 30, 

– NZOZ „BHMed” Sp. z o.o., ul. Strzelińska 35, 

– NZOZ Stacja Opieki Centrum Pielęgniarstwa 

Rodzinnego Rehabilitacji i Opieki Paliatywnej „Caritas” 

Diecezji Świdnickiej, ul. Przyjaźni 2, 

– Specjalistyczna Praktyka Lekarska, Gabinet 

Neurologiczny dla Dzieci, Alicja Krystyna Czesak, ul. 

Kliczkowska 24a, 

– Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska, 

Wiesław Drej, ul. Zamenhofa 46, 

– NZOZ „Eskulap” Sp. z o.o., ul. Zamenhofa 47, 

– NZOZ Praktyka Lekarza Rodzinnego, Jan Maciej Goc, ul. 

Zamenhofa 46, 

– NZOZ “KOLMED” s.c., ul. Kolejowa 8, 

– Poradnia Okulistyczna Małgorzata Krasowska, ul. 

Rynek 9, 

– NZOZ Praktyka Lekarza Rodzinnego, Władysław 

Kruszniewicz, ul. Łokietka 13/1, 

– NZOZ „Marconi”, ul. Rzeźnicza 2, 

– NZOZ „MED-AZ” s.c., Zuzanna i Andrzej Zając, ul. Krucza 

8, 

– NZOZ „Medi-Lab” s.c. Wróbel i Wspólnicy, 

ul. Wałbrzyska 8, 

– NZOZ Zespół Usług Medycznych Medyk” Sp. z o.o., ul. 

Łukasińskiego 26/28, 

– NZOZ „Mieszko” Sp. z o.o., ul. Mieszka 10, 

– NZOZ „Oko – Centrum”, Ryszard Juliusz Gdesz, ul. Długa 

52, 

– SPZOZ Powiatowe Pogotowie Ratunkowe, Pl. Wojska 

Polskiego 2, 

– Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej, ul. 

Leśna 27-29, 

– NZOZ Praktyka Lekarza Rodzinnego, Bożena Śnieże, ul. 

Łokietka 13, 

– Przychodnia Rodzinna, Beata Trzcińska-Larska, ul. 

Kopernika 34A, 

– NZOZ „Vita-Med”, ul. Podchorążych 4. 
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W 2014 roku udzielono w powiecie świdnickim 402 419 porad (podstawowa opieka zdrowotna) oraz 

336 605 udzielonych porad (specjalistyczna opieka zdrowotna). Lekarze dentyści udzielili 93 428 porad. 

Liczba porad medycznych w powiecie świdnickim w 2015 roku wyniosła 717 tys. co daje 4,5 porady na 

1 mieszkańca. W powiecie począwszy od roku 2006 systematycznie rośnie liczba lekarzy, lekarzy 

dentystów oraz pielęgniarek. Szczególnie zauważalny jest wzrost wśród stomatologów, których w 2008 

roku było prawie dwa razy więcej niż dwa lata wcześniej. Mimo tego na jednego stomatologa przypada 

prawie 3000 tysiące osób. Tendencją zauważalną nie tylko w powiecie świdnickim ale także w całym kraju 

jest postępujące starzenie się społeczeństwa. Z tego powodu należy spodziewać się dalszego wzrostu 

liczby lekarzy (szczególnie specjalistów) i pielęgniarek w kolejnych latach. Mniejsza liczba pacjentów 

przypadających na jednego lekarza sprzyja lepszej jakości usług medycznych oraz umożliwia pacjentom 

większy wybór specjalistów. Sprzyja także bliższemu kontaktowi z pacjentem, co pozwala lepsze 

zdiagnozowanie i poznanie pacjenta przez lekarza. 

TABELA 107. Liczba lekarzy, dentystów i pielęgniarek  ogółem i liczba osób przypadająca na 1 lekarza 
na terenie miasta Świdnica [2010-2015]. 

 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Zmiana 
2014-2015 

Zmiana 
2010-2015 

Liczba lekarzy 530 539 561 584 592 584 -1,4%↓ 10,2%↑ 

Liczba lekarzy 
dentystów 

50 56 64  73 81 75 -7,4%↓ 50,0%↑ 

Liczba pielęgniarek 628 676 687 698 696 698 0,3%↑ 11,1%↑ 

liczba mieszkańców 
/ 1 lekarza 

284 290 279 271 269 272 1,1%↑ -4,2%↓ 

liczba mieszkańców 
/ dentystę 

2 846 2 820 2 790 2 734 2 703 2 709 0,2%↑ -4,8%↓ 

liczba mieszkańców 
/ pielęgniarkę 

235 229 230 225 224 223 -0,4%↓ -5,1%↓ 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

WYKRES 75. Liczba lekarzy, dentysów i pielęgniarek ogółem na terenie miasta Świdnica [2010-2015]. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 
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WYKRES 76. .  Liczba mieszkańców przypadającą na 1 lekarza na i 1 pielęgniarkę terenie miasta 
Świdnica [2010-2015]. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

Powiat świdnicki wypada przeciętnie w porównaniu do innych powiatów pod względem liczby lekarzy, 

stomatologów i pielęgniarek. Jeśli chodzi o liczbę mieszkańców na 1 lekarza, to powiecie świdnicki 

przypada średnio 1 lekarza na 284,1 mieszkańców, co daje wartość wyższą zarówno 55 w porównaniu do 

średniej wojewódzkiej (233,8), jak i krajowej (247). Mniej lekarzy w stosunku do liczby mieszkańców jest 

w powiatach dzierżoniowskim (331,9) i ostrowskim (561,3). Podobnie rzecz ma się w odniesienie do 

stomatologów. W powiecie świdnickim 1 lekarz dentysta przypada średnio na 2846,3, gorzej wypada tylko 

powiat ostrowski (3971,2). Najlepiej z analizowanych powiatów wygląda sytuacja w powiecie zgierskim 

(1899 osób), którego wartość jest nieco poniżej średniej krajowej (1950). Jeśli chodzi o liczbę pielęgniarek 

sytuacja w powiecie świdnickim nie odbiega zasadniczo od powiatów porównawczych (235,8 osoby). 

W powiecie przypada 3253 osoby na jedną aptekę, podobne wartości mają powiaty sąsiadujące, powiat 

dzierżoniowski (3582 osoby) i wałbrzyski (2964 osoby). 

Coraz większym problem, wyzwaniem w obszarze ochrony zdrowia na terenie miasta Świdnica, będzie ten 

związany z coraz większą ilością osób starszych. Prognozy wskazują na, że osób 60 plus w 2015 roku było 

16 000 a w roku 2020 będzie to już 18 000 osób. W ciągu 5 lat liczba seniorów wzrośnie o 19%. Natomiast 

jeszcze szybciej będzie rosła grupa osób w wieku 75 i więcej. O ile w 2016 roku było to 4 300 osób, to 

w roku 2025 będzie to 6 500 osób, a więc przyrost ponad 50%. Stan taki wymaga szybkich działań, które 

nie występują we właściwej skali zarówno w Polsce, jak i w Świdnicy. Stan taki wymaga tworzenia 

i wspieranie szeregu rozwiązań systemowych w sferze ochrony zdrowia, opieki długoterminowej, pomocy 

i integracji społecznej, mających na celu z jednej strony ochronę osób starszych przed negatywnymi 

skutkami starzenia się, z drugiej zaś nastawionych na pobudzanie i wykorzystanie potencjału osób 

starszych w perspektywie indywidualnej i społecznej139.  Z pewnością właściwymi działaniami było 

powołanie przez Gminę Rady Seniorów, utworzenie dziennego Domu Seniorów, z którego w roku 2016 

korzystało 124 osoby. Ważnym działaniem jest profilaktyka zdrowotna i promocja zdrowego trybu życia 

wśród osób starszych. Program realizowany ze środków Gminy „ W zdrowym ciele, zdrowy duch” zachęca 

seniorów do szeroko pojętej aktywności ruchowej140. Prowadzone przez świdnickie biblioteki Kluby 

Seniora to ważny czynnik integrowania osób starszych z całą społecznością. Działania klubów zaspakajają 

potrzeby akceptacji, kontaktów, przynależności do grupy, zabawy oraz rozwoju intelektualnego. W tego 

typu aktywnościach bierze udział kilkuset osób starszych.   

                                                           
139 Kierunki rozwoju polityki społecznej Gminy Miast Świdnica na lata 2017-2018, s. 29-30. 
140 Tamże, s. 36. 
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Zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej w zakresie ochrony zdrowia, to zadanie 

rozumiane, jako zespół działań zapewniających równy dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej. W latach 

2013 – 2015 w Świdnicy nie zrealizowano żadnych programów w zakresie polityki zdrowotnej. Programy 

na lata 2016-2018 to: Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego oraz Program 

profilaktyki chorób zakaźnych w zakresie szczepień ochronnych przeciw grypie dla mieszkańców Świdnicy. 

Poniżej założenia, cele i adresaci programu: 

Program profilaktyki chorób zakaźnych w zakresie szczepień ochronnych przeciw grypie dla 

mieszkańców Świdnicy na lata 2016 – 2018 w gminie miasto Świdnica 

Celem głównym Programu jest zapobieganie zachorowaniom na grypę oraz zmniejszenie powikłań 

pogrypowych stanowiących bezpośrednie zagrożenie życia, wśród mieszkańców Gminy Miasto Świdnica 

w wieku powyżej 60 roku życia, otrzymujących wsparcie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (MOPS) 

w Świdnicy, co skutkować będzie poprawą ich stanu zdrowia. Nie wyklucza się zaproponowania udziału 

w Programie innym grupom społecznym w następnych latach trwania Programu. 

Cele szczegółowe Programu to: 

1) uzyskanie 100% wykonawstwa szczepień; 

2) zmniejszenie zapadalności na grypę wśród osób objętych Programem; 

3) zmniejszenie wystąpienia powikłań, do których mogłoby dojść w wyniku zachorowań; 

4) zmniejszenie liczby zgonów w wyniku grypy i jej powikłań wśród osób objętych szczepieniem; 

5) zmniejszenie liczby osób hospitalizowanych z powodu grypy i jej powikłań; 

6) wyrównanie szans w zakresie dostępu do szczepień przeciw grypie, które nie są finansowane ze 

środków publicznych osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej; 

7) zwiększenie wiedzy wśród  części mieszkańców Gminy Miasto Świdnica na temat grypy i jej powikłań; 

8) zwiększenie świadomości społeczności lokalnej, dotyczącej zagrożeń związanych  

z zachorowaniem na grypę oraz zwiększenie akceptacji społecznej szczepień. 

Oczekiwane efekty. Sukcesywne, coroczne szczepienie osób powyżej 60 roku życia skutkować będzie 

zmniejszeniem zachorowań oraz zmniejszeniem skutków wywołanych infekcją wirusem grypy. Szczepienie 

w sezonie wzmożonego jesiennego rozprzestrzeniania się wirusów grypy pozwoli na ograniczenie skutków 

epidemii a także zmniejszy częstość występowania schorzeń i zgonów wynikających z powikłań 

pogrypowych.  

W szczególności oczekiwane efekty to:  

1) uzyskanie wysokiej frekwencji osób kwalifikujących się do objęcia Programem: 

2) uzyskanie 100% wykonawstwa w ramach szczepień ambulatoryjnych osób w wieku powyżej 60 roku 

życia, otrzymujących wsparcie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy; 

3) zmniejszenie liczby zachorowań na grypę; 

4) zmniejszenie liczby osób hospitalizowanych z powodu grypy i jej powikłań; 

5) zwiększenie liczby realizowanych szczepień przeciw grypie (poza Programem) w związku  

z pozytywnymi doświadczeniami społeczności lokalnej; 

6) wzrost świadomości mieszkańców Świdnicy na temat zagrożeń, jakie niesie ze sobą grypa.  

Innym efektem działań profilaktycznych związanych ze szczepieniami przeciw grypie jest uzyskanie 

szeroko pojętej wysokiej efektywności przy relatywnie niskich kosztach. Wykonane szczepienia będą 

zdecydowanie bardziej opłacalne kosztowo, niż samo leczenie choroby i jej powikłań. Ich koszt stanowić 
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będzie bowiem tylko niewielką część łącznych kosztów, jakie społeczeństwa ponoszą w związku 

z zachorowaniami na grypę
141

. 

Miernikami efektywności w odniesieniu do celów Programu będą: 

1) liczba osób, które zgłosiły się do Programu; 

2) liczba osób zaszczepionych; 

3) odsetek zaszczepionych osób w wieku powyżej 60 roku życia, otrzymujących wsparcie Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy, w ogólnej liczbie osób spełniających kryteria uczestnictwa w 

Programie; 

4) liczba zachorowań na grypę u osób powyżej 60 roku życia, otrzymujących wsparcie Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy; 

5) liczba hospitalizacji z powodu grypy i jej powikłań u osób powyżej 60 roku życia, otrzymujących 

wsparcie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy; 

6) liczba i rodzaj powikłań pogrypowych osób powyżej 60 roku życia, otrzymujących wsparcie 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy; 

7) liczba wykonanych szczepień zalecanych przeciwko grypie poza niniejszym Programem profilaktyki 

zdrowotnej. 

Adresaci Programu. Program będzie skierowany do osób w wieku powyżej 60 roku, zamieszkałych na 

terenie Gminy Miasta Świdnicy, będących jednocześnie klientami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 

(MOPS) w Świdnicy, u których nie występują przeciwwskazania do szczepienia.  

Zakłada się uczestnictwo 100% ww. osób (400), co stanowi 2,5% populacji mieszkańców miasta w wyżej 

określonym przedziale wiekowym. Pomimo niewielkiego wpływu na osiągnięcie odporności 

populacyjnej142, zaszczepienie wskazanej populacji osób jest zasadne, ponieważ ograniczy konsekwencji 

grypy w szczególnie narażonej grupie osób niezamożnych, które mogą mieć utrudniony dostęp do 

odpłatnych świadczeń medycznych. Nie wyklucza się zaproponowania udziału w Programie innym grupom 

społecznym w następnych latach trwania Programu. 

Tryb zapraszania do Programu zostanie podzielony na dwa etapy: 

1) pierwszy etap – akcja  informacyjno-edukacyjna: 

a) ogłoszenia lub plakaty w podmiotach leczniczych działających na terenie Gminy, 

b) informacje na temat Programu na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Świdnicy oraz 

MOPS w Świdnicy, 

c) rozmowy indywidualne opiekunów MOPS w Świdnicy z osobami z grupy zaproszonej do udziału 

w Programie; 

2) drugi etap – rekrutacja uczestników Programu: 

a) ogłoszenia na temat terminu i sposobu organizacji szczepień w podmiotach leczniczych, 

b) potwierdzenie uczestnictwa w Programie u pracowników MOPS w Świdnicy. 

4.7. POMOC SPOŁECZNA  

Strategia rozwiązywania problemów społecznych w Gminie Miasto Świdnica na lata 2011-2018 jest 

dokumentem opracowanym w celu określenia głównych kierunków i priorytetów szeroko rozumianej 

polityki społecznej Miasta. Określa cel strategiczny i cele szczegółowe oraz priorytety działań, które warto 

podjąć dla poprawy sytuacji społecznej Gminy Miasta Świdnicy. Jest on efektem pracy 4 zespołów 

                                                           
141 Opinia Prezesa AOTM nr 90/2015 z dnia 27 kwietnia 2015 r.  
142 Zaleca się objęcie szczepieniami co najmniej 75% populacji osób starszych, aby zwiększyć szansę nabycia odporności 

populacyjnej. Narodowy Program Zwalczania Grypy, Raport, kwiecień 2013, http://docplayer.pl/11392044-Narodowy-Program-
zwalczania-grypy.html.; oraz: http://www.wp.npzg.pl/test/oProgramie.html. 
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zadaniowych, w których uczestniczyło 73 przedstawicieli lokalnych organizacji i instytucji zaproszonych do 

udziału w konsultacjach społecznych. Realizację Strategii koordynuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. 

Jest gminną jednostką organizacyjną, realizującą zadania z zakresu pomocy społecznej, działającą na 

podstawie statutu nadanego Uchwałą Rady Miejskiej w Świdnicy. Główną działalnością Ośrodka jest 

pomoc społeczna realizowana w ramach zadań własnych gminy i zadań zleconych z zakresu administracji 

rządowej. Realizuje również zadania wynikające z przepisów prawa, w szczególności w zakresie wspierania 

rodziny, karty dużej rodziny, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, świadczeń rodzinnych, pomocy 

osobom uprawnionym do alimentów, pomocy materialnej dla uczniów oraz potwierdzenia prawa do 

świadczeń zdrowotnych dla podopiecznych.  

Ponadto ważnymi dokumentami kształtującymi działania w obszarze pomocy społecznej jest uchwalony 

w 2016 roku Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie 

w Gminie Miasto Świdnica na lata 2016-2020, a także Program Wspierania Rodziny w Gminie Miasto 

Świdnica na lata 2015-2017 oraz Program Aktywności Lokalnej w Gminie Miasto Świdnica na lata 2016-

2020. Głównym realizatorem i koordynatorem działań w ramach Program jest Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Świdnicy. Zapewnia on pomoc materialną, rzeczową, pracę socjalną oraz wsparcie 

psychologiczne i doradztwo prawne. Umożliwia podnoszenie kompetencji osobom, rodzinom tego 

wymagających w zakresie pełnienia prawidłowych funkcji opiekuńczo-wychowawczych, przede wszystkim 

poprzez organizowanie warsztatów i konsultacji. Urząd Miejski w Świdnicy zleca i udziela dotacji w trybie 

otwartych konkursów ofert organizacjom pozarządowym realizującym zadania w zakresie pomocy 

społecznej.  

Od 15 stycznia 2014 roku rodziny wielodzietne mieszkające na terenie Świdnicy mogą korzystać z systemu 

ulg i zniżek wprowadzonych w ramach programu polityki prorodzinnej pn. Świdnicka Karta Dużej Rodziny. 

Rodziny wielodzietne mogą starać się o wyrobienie Świdnickiej Karty Dużej Rodziny, która uprawnia do 

zniżkowych i preferencyjnych opłat za korzystanie z dóbr kultury, sportu i rozrywki, usług publicznych oraz 

preferencyjnych ofert przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą, którzy wyrazili chęć 

przystąpienia do programu. O wyrobienie karty można ubiegać się w Miejskim Ośrodku Pomocy 

Społecznej w Świdnicy przy ul. Franciszkańskiej 7, pok. 17, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 

do 15.30, we wtorki do godz. 17.00. W roku 2015 z tej oferty skorzystało 233 rodzin, wydano łącznie 1 148 

kart dla uprawnionych członków rodzin wielodzietnych. W roku 2016 z oferty skorzystało 237 rodzin, 

wydano łącznie 1 166 karty. Świdnicka Karta Dużej Rodziny ważna jest do końca roku kalendarzowego, 

w którym została wydana. Rodziny wielodzietne ze Świdnicy mogą również ubiegać się o wyrobienie 

Rządowej Karty Dużej Rodziny, która uprawnia do korzystania z ulg i zniżek oferowanych przez podmioty 

na terenie całego kraju. Składanie wniosków oraz odbiór kart odbywa się w Miejskim Ośrodku Pomocy 

Społecznej w Świdnicy. Weryfikacja wniosków i drukowanie kart odbywa się w Ministerstwie Rodziny, 

Pracy i Polityki Społecznej. W roku 2016 w wydanie ww. karty ubiegały się  42 rodziny. Rodzice otrzymują 

kartę bezterminowo, zaś dzieci z terminem ważności do ukończenia pełnoletności. Istnieje możliwość jej 

przedłużenia po upływie okresu ważności do ukończenia przez dziecko nauki, nie dłużej jednak niż do 

ukończenia 25 roku życia.  

 W realizacji zadań wynikających z Programu wspierania rodziny uczestniczą również inne instytucje 

i organizacje realizujące zadania mieszczące się w zakresie wspierania rodziny oraz pełniące funkcje 

wspierające, w szczególności: działania prewencyjne w rodzinach oraz wobec dysfunkcjonalnych 

zachowań dzieci i młodzieży realizuje Komenda Powiatowa Policji w Świdnicy,  działania w ramach 

interwencji kryzysowej, w tym poradnictwo i organizowanie opieki w rodzinach zastępczych i ośrodkach 

opiekuńczo-wychowawczych wykonuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy, rodzinom 

uwikłanym w problem alkoholowy i przemocowy profesjonalny programu terapeutyczny, mający na celu 

ograniczenie szkód zdrowotnych wynikających z używania substancji psychoaktywnych zapewnia Poradnia 
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Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Świdnicy, poza nauczaniem dydaktyczno-

wychowawczym, świdnickie przedszkola, szkoły i inne placówki oświatowo-wychowawcze zapewniają 

przede wszystkim wsparcie psychologiczne i pedagogiczne oraz działania wyrównujące szanse edukacyjne 

dzieci i młodzieży.  

TABELA 108. Wydatki MOPS z podziałem na źródło finansowania [2013-2015]. 

źródło finansowania 2013 2014 2015 

środki z budżetu gminy 
 

środki pochodzące z zezwoleń na 
sprzedaż napojów alkoholowych 

Dom Dziennego Pobytu „Przystań” 

8 421 600 zł 
w tym m.in.:  

547 431 zł 

768 199 zł 

8 847 493 zł 
 w tym m.in.:  

393 469 zł 

778 975 zł 

8 601 896 zł 
w tym m.in.:  

120 952 zł 

544 667 zł 

środki z budżetu państwa 
 

Dział Świadczeń Rodzinnych 
i Alimentacyjnych 

15 386 358 zł 
w tym m.in.: 

10 194 061 zł 

15 553 788 zł 
w tym m.in.: 

10 377 759 zł 

15 606 734 zł 
w tym m.in.: 

10 878 319 zł 

środki z Unii Europejskiej 272 532 zł 270 976 zł 0 zł 

łącznie 24 080 490 zł 24 672 257 zł 24 208 630 zł 

Źródło: opracowanie na podstawie sprawozdania z działalności MOPS w Świdnicy.   

Największymi pozycjami od lat były świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 

ponad 9 mln zł, a także zasiłki i pomoc w naturze – ponad 3 mln zł. Znaczącą pozycją jest ponoszenie 

opłaty za pobyt mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej oraz realizacja usług opiekuńczych w miejscu 

zamieszkania Klienta. W roku 2016 budżet urósł do 37 527 382 zł ze względu na pojawienie się nowej 

pozycji budżetowej świadczenia wychowawcze w kwocie ponad 16 mln zł. W ostatnich latach 

podejmowano bardzo dużo działań w zakresie promowania i organizowania form integracji rodziny, 

między innymi z „Z mamą i tatą odkrywam Świdnicę”, Zjazdy Świdniczan dla dawnych i byłych 

mieszkańców, Kongres Małżeństw, „Postaw na rodzinę”. Do zadań obowiązkowych gminy należy 

wspieranie i organizacja pracy z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-

wychowawczych. Od 1 stycznia 2015 r., jeśli z analizy sytuacji rodziny wynika taka konieczność, kierownik 

ośrodka pomocy społecznej musi przydzielić rodzinie asystenta. Zadanie powierzono Fundacji Ziemi 

Świdnickiej „SKSK”, realizującej projekt „Świdnica dla rodziny”. Wsparciem asystenta rodziny obejmowano 

w 2014 r. 97 rodzin, a w 2015 roku – 94 rodziny. W zakresie  promowania działań edukacyjnych dla 

rodziców przyszłych i obecnych podejmowano następujące projekty: „Budowanie relacji dorosły – 

dziecko”, Wspieranie procesu budowania wzajemnych relacji między dziećmi”, „Jak mówić i słuchać – czyli 

o komunikacji w rodzinie”. W Świdnicy dostępnych jest sześć punktów udzielających nieodpłatnego 

poradnictwa prawnego. W 2016 roku w ramach „Niebieskiej Karty” objęto 285 rodzin. W ostatnim czasie 

podjęto prace nad stworzeniem jednolitej strategii na rzecz wsparcia osób starszych, chorych 

i niepełnosprawnych. W 2015 roku wprowadzono Kartę Seniora, czyli Program adresowany do osób 

starszych, umożliwiający zniżkowe i promocyjne opłaty za korzystanie z dóbr kultury, sportu i rozrywki, 

usług publicznych oraz preferencyjne oferty przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą, 

którzy wyrazili chęć przystąpienia do Programu. Program stanowi element polityki społecznej realizowanej 

przez Gminę Miasto Świdnica i ma na celu: zwiększenie dostępności do różnego rodzaju usług i dóbr dla 

Seniorów, wspieranie i wzmacnianie aktywności społecznej Seniorów, poprawę jakości życia osób 

starszych. W Programie uczestniczą jednostki miejskie, instytucje publiczne oraz przedsiębiorcy 

działalność gospodarczą, oferujący seniorom ulgi, zwolnienia i rabaty w opłatach za korzystanie 

z oferowanych usług i towarów. Potwierdzeniem uczestnictwa w programie jest Karta, wydawana na 

wniosek Seniora. Świdnicka Karta Seniora cieszy się znacznym zainteresowaniem, do Programu włączyło 
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się kilkaset osób starszych143.   Inną aktywnością miasta skierowaną do osób starszych jest Koperta Życia, 

która osób przewlekle chorych, starszych, niepełnosprawnych lub samotnych. Polega ona na umieszczeniu 

w specjalnie przygotowanych kopertach najważniejszych informacji o stanie zdrowia, przyjmowanych 

lekach, alergiach, kontaktach do najbliższych oraz danych osobowych. Pakiet ten należy przechowywać 

w lodówce, na której trzeba przykleić naklejkę – „Tu jest koperta życia”. 2500 „Kopert życia” trafiło już do 

świdniczan144.  

Spośród ogólnej liczby mieszkańców Świdnicy Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej objął w 2015 roku 

pomocą we wszystkich formach 5,16% rodzin, a wyłącznie świadczeniami finansowymi 4,64% rodzin. 

Świadczenia pomocy społecznej udzielane są w formie finansowej, usługowej, w naturze, poprzez 

kierowanie do placówek pomocy społecznej oraz w postaci pracy socjalnej i poradnictwa 

specjalistycznego.  

TABELA 109. Osoby i rodziny objęte pomocą społeczną na terenie miasta Świdnica [2010-2015]. 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

pomoc we wszystkich formach:      

liczba rodzin 2 694 1 916 1 951 2 009 1 883 1 704 

liczba osób w rodzinach 4 932 3 553 3 584 3 713 3 462 3 034 

w tym pomoc finansowa:       

liczba rodzin 2 098 1 731 1 727 1 825 1 703 1 484 

liczba osób w rodzinach 3 949 3 289 3 224 3.434  .182 2730 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Sprawozdań z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w latach 2010-2015. 

TABELA 110.  Świadczenia według powodu przyznania powód przyznania pomocy  na terenie miasta 
Świdnica (liczba rodzin) [2010-2015]. 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

ubóstwo 1 100 1 095 1 158 1 363 1 398 1 245 

sieroctwo 2 2 2 4 6 2 

bezdomność 104 96 118 109 144 142 

bezrobocie 1 203 1 098 1 104 1 274 1 215 1 013 

niepełnosprawność 773 707 716 733 713 677 

ciężka choroba 971 887 920 938 1 031 1 018 

przemoc w rodzinie 21 17 26 40 35 34 

ochrona macierzyństwa 
i wielodzietności 

112 123 143 155 153 151 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Sprawozdań z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w latach 2010-2015. 

Uwagę zwraca wzrost na przestrzeni ostatnich lat liczby rodzin niewydolnych wychowawczo, będących 

w kryzysie, które korzystają ze wsparcia z powodu bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych 

i prowadzenia gospodarstwa domowego. Dotyczy to rodzin, w których wychowują się dzieci i młodzież do 

ukończenia 18 roku życia. Pojawianie się środowisk wymagających wsparcia w tym zakresie może 

wskazywać na dziedziczenie „nieporadności życiowej”, jak również trudność, jaką stanowi wyzwanie 

związane z założeniem rodziny. Oba problemy mogą stanowić wskaźnik do działań naprawczych. Rodziny 

przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych obejmowane są wsparciem 

asystenta rodziny. W 2015 r. z usług asystentów korzystało łącznie 94 rodzin, z czego 33 rodzin zostało 

                                                           
143 Uchwała Rady Miejskiej przyjęta na XXI sesji Rady Miasta w czerwcu 2015 roku. 
144 www.um.swidnica/kartazycia/ 
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zobowiązanych do pracy z asystentem przez sąd. W rodzinach objętych asystenturą przebywało łącznie 

233 dzieci.  

Wiodącą przyczyną korzystania ze świadczeń pomocy społecznej jest bezrobocie towarzyszące ubóstwu, 

stanowiące w 2015 roku powód przyznania pomocy w 59,45% spośród rodzin korzystających z pomocy we 

wszystkich formach. Poziom bezrobocia rzutuje zarówno na sytuację gospodarczą, jak i społeczną ludności 

lokalnej. Pozycja członków rodziny na rynku pracy oddziałuje na jej możliwości finansowe. Trudności 

wynikające z pozostawania bez pracy są podstawowym czynnikiem wpływającym na ubożenie rodzin, 

a także powstawanie innych problemów zaburzających ich prawidłowe funkcjonowania. Niepokoić może 

wzrost na przestrzeni ostatnich lat liczby rodzin niewydolnych wychowawczo, będących w kryzysie, które 

korzystają ze wsparcia z powodu bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia 

gospodarstwa domowego. Na ekonomiczną i społeczną sferę życia rodzin ma szczególnie wpływ 

bezrobocie długookresowe. Dodatkowo pozostawanie w bezrobociu przez dłuższy czas zmniejsza szanse 

na ponowne zatrudnienie. Według danych Powiatowego Urzędu Pracy, na koniec 2015 roku długotrwale 

bezrobotni, zarejestrowani co najmniej 12 miesięcy stanowili 46,05% ogółu bezrobotnych, w tym 52,29% 

kobiet. Osoby bez kwalifikacji zawodowych stanowiły 33,43% ogółu bezrobotnych, w tym 51,90% kobiet. 

Największą grupę odbiorców świadczeń pomocy społecznej stanowią rodziny, w których przyczyn ubóstwa 

należy doszukiwać się w sytuacji zdrowotnej członków rodziny. W 2015 roku łącznie niepełnosprawność 

i długotrwała lub ciężka choroba stanowiły powód przyznania pomocy w 99,47% rodzin korzystających 

z pomocy we wszystkich formach. Do systemu pomocy społecznej w szerokim ujęciu, zalicza się również 

świadczenia rodzinne, Zasiłek dla Opiekuna, Fundusz Alimentacyjny, Pomoc materialną dla uczniów, 

Świadczenie wychowawcze oraz Dodatek mieszkaniowy i energetyczny, które nie mieszczą się w ramach 

świadczeń regulowanych ustawą o pomocy społecznej. Głównym kryterium uprawniającym do świadczeń 

rodzinnych jest przeciętny miesięczny dochód netto, w przeliczeniu na osobę w rodzinie. W ostatnich 

latach przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie 

przekracza kwoty 674 zł. Gdy członkiem rodziny jest dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności lub 

orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, 

jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 764 zł. 

O ile w 2013 roku odnotowano 2 581 decyzji przyznających świadczenia rodzinne, to w 2015 roku było to 

1 851 decyzji. Warunki nabywania prawa do świadczenia wychowawczego oraz zasady przyznawania 

i wypłacania tego świadczenia określa ustawa z 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Celem 

świadczenia jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka. Świadczenie 

wychowawcze przysługuje w wysokości 500 zł do ukończenia przez dziecko 18. Roku życia. W Świdnicy 

wydano w 2016 roku 2 737 decyzji o przyznaniu prawa do świadczenia wychowawczego.  

Dodatek mieszkaniowy ma na celu dofinansowanie do wydatków mieszkaniowych ponoszonych 

w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego. Część dodatku mieszkaniowego stanowi ryczałt na zakup 

opału. Jest to świadczenie uzależnione od powierzchni użytkowej przypadającej na członków 

gospodarstwa domowego oraz od dochodu, który aktualnie nie może być większy w gospodarstwie 

jednoosobowym niż 1 540,78 zł brutto i w gospodarstwie wieloosobowym niż 1 100,56 zł brutto. 

Głównym instrumentem zapewnienia minimalnych warunków mieszkaniowych w gminie są mieszkania 

socjalne. Są one przeznaczone dla osób bezdomnych, eksmitowanych lub ubogich niemogących utrzymać 

mieszkania samodzielnie, w pierwszej kolejności, dla tych, które uzyskały takie prawo w wyniku wyroku 

sądowego. Obowiązek zapewnienia lokalu socjalnego ciąży na gminie. W wyroku nakazującym opróżnienie 

lokalu sąd orzeka o uprawnieniu do otrzymania lokalu socjalnego bądź o braku takiego uprawnienia 

wobec osób, których nakaz dotyczy. Sytuacja ekonomiczna mieszkańców Świdnicy podlega stałej 

poprawie. Nadal jednak wsparcia wymagają osoby i rodziny najbardziej nieporadne i uwikłane w problemy 

życiowe, wymagające specjalistycznej pomocy, by rozwiązywać trudne sytuacje życiowe, których nie są 
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w stanie rozwiązać samodzielnie, wykorzystując własne zasoby i możliwości. Te osoby i rodzin dotknięte 

są nieprawidłowościami zakłócającymi ich funkcjonowanie w społeczeństwie, zgodne z powszechnie 

przyjętymi normami, w szczególności w zakresie społecznym i zawodowym. Są to z reguły środowiska 

niechętne do samodzielnego podejmowania aktywności, w których wzbudzenie motywacji wymaga 

odpowiednio dostosowanych oddziaływań, w ramach kompleksowego systemu wsparcia. Działania 

w ramach Programu należy kierować na wzmocnienie tych osób i rodzin w zakresie funkcjonowania 

w codziennym życiu, poprzez pobudzenie aktywności do pokonywania problemów życiowych. 

Szczególnym nadzorem w Świdnicy objęte są rodziny z dziećmi, zagrożone przemocą oraz demoralizacją 

nieletnich. Środowiska te pracownicy socjalni monitorują w asyście funkcjonariuszy KPP, od poniedziałku 

do piątku, w ramach dyżurów popołudniowych w godzinach od 15.30 do 17.30. Rocznie realizowanych 

jest średnio 400 godzin dyżurów popołudniowych. Temat został szerzej opisany w Rozdziale 2.4. 

Mieszkalnictwo. 

TABELA 111. Zasiłek rodzinny i dodatki  na terenie miasta Świdnica (liczba osób) [2010-2015].  

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Zasiłek rodzinny 2 730 2 469 2 143 2 029 1 841 1 658 

Dodatek z tytułu:       

urodzenia dziecka 194 198 136 106 129  100 

opieki nad dzieckiem 133 116 94 72  36 33 

samotnego wychowywania 
dziecka 

203 197 183 156 150 144 

wychowywania dziecka 
w rodzinie wielodzietnej 

392 353 322 306 280 260 

kształcenia i rehabilitacji 
dziecka niepełnosprawnego  

183 181 180 182 185 169 

rozpoczęcia roku szkolnego 1 881 1 761 1 532 1 466 1 305 1 191 

podjęcia przez dziecka nauki 
w szkole poza miejscem 
zamieszkania 

19 23 20 18 15 12 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Sprawozdań z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w latach 2010-2015. 

Podejmowanie interwencji w środowisku wobec rodziny dotkniętej przemocą odbywa się w oparciu 

o procedurę „Niebieskie Karty”, określonej w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. 

Zostaje ona wszczęta przez przedstawiciela jednej ze służb: pomocy społecznej, komisji ds. rozwiązywania 

problemów alkoholowych, policji, oświaty, ochrony zdrowia. Gdy w toku prowadzonych czynności 

służbowych lub zawodowych, bądź w wyniku zgłoszenia dokonanego przez członka rodziny lub osobę 

będącą świadkiem przemocy w rodzinie, poweźmie podejrzenie stosowania przemocy wobec członków 

rodziny, wypełnienia „Niebieską Kartę A”. Wszczęcie i prowadzenie procedury nie wymaga zgody osoby, 

co do której istnieje podejrzenie, że została dotknięta przemocą w rodzinie. Podczas pierwszego kontaktu 

otrzymuje formularz „Niebieska Karta B”, będący pouczeniem dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie 

wraz z informacją o miejscach na terenie Świdnicy, do których może zwrócić się o pomoc. W trakcie 

prowadzenia procedury podejmowane są działania motywujące osoby w rodzinie do współpracy. Po 

wypełnieniu „Niebieskiej Karty A” oryginał dokumentu nie później niż w ciągu 7 dni, jest przekazywany do 

Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Świdnicy. 

Dla każdej rodziny Przewodniczący powołuje indywidualnie grupę roboczą, której przekazuje „Niebieską 

Kartę A” w ciągu trzech dni. Grupa robocza spotyka się z osobą doznającą przemocy oraz osobą stosującą 

przemoc, m.in. w celu uzupełnienia informacji na drukach „Niebieskiej Karty C” i „Niebieskiej Karty D” oraz 

opracowania i realizacji planu pomocy rodzinie. Spotkania są organizowane w taki sposób, aby 
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zagwarantować osobie doznającej przemocy poczucie bezpieczeństwa i nie narażać jej na spotkanie ze 

sprawcą. Osobę, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc na spotkanie grupy roboczej 

wzywa Przewodniczący. Zakończenie procedury wymaga wskazania przesłanki do zakończenia, określonej 

w Rozporządzeniu oraz jednogłośnej decyzji przy obecności wszystkich członków grupy roboczej. 

Systematycznie obniża się wskaźnik liczby osób, które zetknęły się z przemocą w środowisku. Problem ten 

w Świdnicy znajduje się poniżej średniej dla gmin miejskich w regionie. We wszystkich etapach badania 

najczęściej, jako sprawcy przemocy wskazywana była starsza młodzież, w następnej kolejności dorośli i na 

końcu rówieśnicy. Podobne tendencje wynikają z badań przeprowadzonych w grupie młodzieży.  

W badaniach na terenie Świdnicy, organizowanych w ostatnich latach, aż 56,3% respondentów 

potwierdziło występowanie na terenie gminy różnych przejawów przemocy. Występowanie obszarów 

nasilonej przemocy potwierdziło 6,3%. 44,7% badanych obserwowało występowanie w swoim otoczeniu 

przemocy w stosunku do młodzieży, której sprawcami była głównie młodzież starsza. Przemoc w rodzinie 

stanowi w Gminie Miasto Świdnica obszar systemowych działań w ramach programu przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie od 2011 roku. Jego realizacja w sposób znaczący wpłynęła na zmianę świadomości 

społecznej. Coraz więcej osób, zarówno ofiar, jak i sprawców przemocy domowej, gotowych jest przyznać, 

że problem istnieje, ujawnić go oraz sięgnąć po oferowaną pomoc. W 2016 roku z poradnictwa 

specjalistycznego skorzystało łącznie 531 osób, w tym psychologicznej – 125 osoby i prawnej – 148 osób. 

Poprawie sytuacji ofiar przemocy służy również stosowanie oddziaływań korekcyjnoedukacyjnych wobec 

sprawców przemocy. Zakład Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Czarnym 

Borze realizuje w tym zakresie działania w ramach profesjonalnego programu terapeutycznego mającego 

na celu ograniczenie szkód zdrowotnych wynikających z używania substancji psychoaktywnych, na terenie 

Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Świdnicy. Osobom dotkniętym przemocą 

w rodzinie zapewnia się miejsce w ośrodkach wsparcia. W Świdnicy schronienie świadczy w ramach 

prowadzonego hostelu Fundacja Pomocy Biednym Dzieciom „Ut Unum Sint”. Głównym realizatorem 

i koordynatorem działań w ramach Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie w Gminie Miasto Świdnica na lata 2016-2020 jest Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Świdnicy. Obsługuje on działania podejmowane przez Zespół Interdyscyplinarny ds. 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, na którym spoczywa obowiązek realizacji zadań wynikających 

z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz grupy robocze powoływane dla indywidualnych 

przypadków. Zespół tworzą przedstawiciele podmiotów działających na rzecz pomocy osobom 

indywidualnym, rodzinom, grupom problemowym bądź środowisku, w tym w zakresie przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie. Są specjalistami różnych grup zawodowych, reprezentującymi: Komendę Powiatową 

Policji, Straż Miejską, Prokuraturę Rejonową, kuratorską służbę sądową, SP ZOZ w Świdnicy, oświatę, 

lokalne organizacje pozarządowe, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Miejską Komisję ds. 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Praca interdyscyplinarna zapewnia kompleksowość oraz 

większą efektywność i skuteczność działań. Każdy z podmiotów wchodzących w skład Zespołu 

zobowiązany jest do działania w zakresie posiadanych kompetencji i uprawnień w oparciu o posiadane 

zasoby personalne i finansowe, w celu skutecznego przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Ich sprawne 

współdziałanie pozwala efektywnie wykorzystywać zasoby, instrumenty i uprawnienia poszczególnych 

służb i instytucji. Do każdego indywidualnego przypadku powoływane są grupy robocze składające się 

z pracowników instytucji wchodzących w skład Zespołu. Ich zadaniem jest diagnoza problemu, 

opracowanie i realizacja planu pomocy, monitorowanie sytuacji  rodziny zagrożonej lub dotkniętej 

przemocą oraz dokumentowanie podejmowanych działań. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zapewnia 

osobom uwikłanym w problemy przemocy wsparcie psychologiczne oraz pomoc prawną. Monitoruje 

również dostępność oferty pomocowej zapewnianej lokalnie przez inne podmioty.  
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W Gminie Miasto Świdnica funkcjonuje i figuruje w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych, 10 placówek 

opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat, w tym 1 żłobek publiczny i 9 placówek niepublicznych, z których 5 to 

żłobki a 4 to kluby dziecięce. Razem placówki opieki dysponują 234 miejscami. W 2017 roku będzie to 334 

miejsc – po zakończeniu budowy drugiego publicznego żłobka na 100 miejsc. Według danych GUS w 2017 

roku w Świdnicy będzie 1 339 dzieci w wieku do trzech lat, a miejsc w żłobkach będzie 334 – czyli 

potencjalne zapotrzebowanie może być pokryte w 26%. Należy zauważyć, że cały czas mamy do czynienia 

z trendem spadku ilości dzieci do 3 lat, o ile w 2013 roku było to w Świdnicy 1431 dzieci, to prognoza do 

2027 roku, wskazuje już tylko na 1 103 dzieci. Jednak cały czas ilość miejsc w żłobkach i klubach 

dziecięcych będzie nie wystarczająca, a biorąc pod  uwagę coraz aktywniejszą postawę osób w wieku 

produkcyjnym, którą wymusza otoczenie, brak odpowiedniej ilości miejsc dla dzieci do lat 3 może być 

przyczyną decyzji o szukaniu nowego miejsca zamieszkania lub braku zainteresowania mieszkaniem 

w Świdnicy u osób z zewnątrz.   

Pod opieką pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy znajdowało się 

1 788 rodzin w 2012 roku i 1 959 rodzin w 2013 roku, z czego rodziny z dziećmi do ukończenia 17 roku 

życia w 2012 roku stanowiły 29,08% i w 2013 roku – 25,73%.  

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdnicy umieszcza osoby w Domu Pomocy Społecznej, do których 

kierowani są osoby wymagającej całodobowej opieki. Pobyty są odpłatne. W 2016 roku w Domu Pomocy 

Społecznej przebywało 71 osób, a kosz świadczeń w ciągu miesiąca wyniósł 1 583 zł. Podopieczni są 

przyjmowani na bieżąco, nie występują w tym zakresie kolejki.  

TABELA 112.  Świadczenia pieniężne w formie zasiłków na terenie miasta Świdnica [2010-2015].  

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Zasiłek celowy:       

rodziny 1 806 1 669 1 644 1 281 1 226 1 419 

osoby w rodzinie 3 495 3 187 3 049 2 396 2 292 2 633 

Zasiłek celowy specjalny:       

rodziny 554 481 470 412 416 351 

osoby w rodzinie 1 122 971 910 802 794 665 

Zasiłek okresowy;        

rodziny 945 881 905 1094 933 839 

osoby w rodzinie 1 986 1 834 1 837 2 262 2 005 1 774 

Zasiłek stały:        

rodziny 292 282 275 297 309 307 

osoby w rodzinie 359 349 349 367 375 374 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Sprawozdań z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w latach 2010-2015. 

Pomoc rodzinom poprzez umożliwienie korzystania z placówek wsparcia dziennego (pwd) wynika 

z obowiązków gminy zawartych w ustawie z 2011 roku  o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 

Pobyt dziecka w placówkach wsparcia dziennego jest bezpłatny. Miasto Świdnica zleca zadanie innym 

podmiotom. W ostatnich latach pwd w Świdnicy prowadziły: Fundacja Ziemi Świdnickiej „SKSK”, Fundacja 

Pomocy Biednym Dzieciom „Ut Unum Sint”, Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Chorych „Serce” i Caritas 

Diecezji Świdnickiej. W 2016 roku powstała nowa placówka w strukturze MOPS. Liczba miejsc 

w 6 placówkach, to 210 za 2016 rok, które utworzono ze środków dotacji z urzędu miejskiego w kwocie 

540 000 zł146.  (dotacja – 468 000 zł, budżet MOPS – 323 201,01 zł). W Świdnicy na każde 1000 dzieci 

w wieku do 17 lat przypadało w 2015 roku 19,1 dzieci korzystających z pwd (w Polsce 11,1, a na Dolnym 
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Śląsku 9,1). Na uwagę zasługuje praca woluntariuszy, których w Świdnicy przypada na ośmiu 

wychowanków, a w kraju na 16, co z pewnością korzystnie wpływa na jakość pracy z dziećmi.    

Pracownicy socjalni poszczególnych rejonów działania na bieżąco prowadzą rozeznanie w rodzinach 

znajdujących się pod ich opieką. Dodatkowo w ramach dyżurów popołudniowych w godzinach od 15.30 

do 17.30, w asyście funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy, monitorują środowiska 

wskazane, jako zagrożone demoralizacją nieletnich. Negatywne zjawiska społeczne, jak ubóstwo, 

bezrobocie, przemoc, czy uzależnienia, są podstawowymi czynnikami, które w znaczący sposób wpływają 

na niewłaściwe funkcjonowanie rodziny. Są powodem ograniczenia dostępu rodzin do różnych obszarów 

życia społecznego. Główną przesłanką korzystania ze świadczeń pomocy społecznej realizowanych przez 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej jest bezrobocie towarzyszące ubóstwu. Przy tym u największej grupy 

odbiorów przyczyn ubóstwa należy doszukiwać się w sytuacji zdrowotnej członków rodziny. Ma to 

odzwierciedlenie również w sytuacji rodzin wychowujących dzieci do 18 roku życia. W pierwszej kolejności 

zadaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej jest zabezpieczenie podstawowych potrzeb bytowych 

dziecka i rodziny. Realizowane ono jest głównie poprzez wypłacanie świadczeń pieniężnych.  

Dzieci i młodzież wymagające dożywiania objęte są przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej pomocą 

w ramach wieloletniego programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Program 

realizowany jest w formie finansowania posiłków i zasiłków celowych na zakup posiłków lub żywności. 

Nieodpłatne dożywianie przyznawane jest osobom i rodzinom, których dochód na osobę nie przekracza 

200% kryterium dochodowego. W Świdnicy finansowane są obiady dwudaniowe dla dzieci spożywających 

posiłki w szkołach. Szczególny nacisk położono na to, by dzieci spożywały posiłki na terenie placówki. 

Przyjęto zasadę, że rodzice nie pobierają posiłków na wynos, poza wyjątkowymi sytuacjami. Daje to 

pewność, że pomoc w postaci dożywiania jest realizowana zgodnie z przeznaczeniem. Pracownicy socjalni 

i pedagodzy szkolni podejmują działania w celu objęcia dożywianiem wszystkich tego wymagających 

dzieci, uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, w szczególności z rodzin dysfunkcyjnych.  

Również w ramach uczestnictwa w popołudniowych zajęciach placówek wsparcia dziennego z programem 

socjoterapeutycznym, dzieci i młodzież korzystają z posiłków. W 2012 roku placówki zapewniały miejsca 

dla 205 i w 2013 roku dla 225 dzieci i młodzieży. 160 w 2012 roku i 150 w 2013 roku podopiecznych 

korzystało z posiłków w formie obiadu. Pozostali w formie kanapek, owoców i napojów. Pracownicy 

socjalni obejmują również podopieczne dzieci monitorowaniem ich sytuacji zdrowotnej. Wsparcia w tej 

formie wymagało w 2012 roku 166 rodzin, w których wychowywało się 250 dzieci oraz w 2013 roku 79 

rodzin, wychowujących 160 dzieci. Odbywa się to przede wszystkim poprzez oględziny dziecka pod kątem 

stanu higieny, zranień, siniaków, otarć, stanu zdrowia. Monitorowane jest środowisko domowe pod 

kątem zabezpieczenia dziecka w odpowiednią odzież, leki w przypadku choroby, podłączoną energię 

elektryczną, ogrzewanie w mieszkaniu itp. Pracownicy socjalni utrzymują również kontakt z przychodnią – 

pielęgniarką środowiskową, lekarzem pediatrą, punktem szczepień oraz współpracują, w przypadku 

zagrożenia wystąpienia zaniedbań, z różnymi służbami np. policją, kuratorami, asystentami rodziny, 

psychologiem, pedagogiem szkolnym, wychowawcą placówki wsparcia dziennego. Ważnym instrumentem 

polityki wobec rodzin jest zapewnienie form opieki nad dzieckiem. Powrót na rynek pracy, zwłaszcza 

kobiet po urodzeniu dziecka, uzależniony jest często od dostępu do miejsc opieki nad dzieckiem do lat 3 

oraz do przedszkola. Trudność rodziców w łączeniu pracy zawodowej z życiem rodzinnym stanowi jedną 

z przyczyn ubożenia rodzin. Również dla dzieci, których rozwój przebiega nieharmonijnie lub 

z opóźnieniem, wychowanie przedszkolne jest szansą na wczesne wspieranie rozwoju w sferze 

poznawczej, funkcjonalnej i społecznej. Dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych objęte są opieką 

jednego przedszkola, w ramach 4 oddziałów integracyjnych i 2 oddziałów specjalnych. Rodziny 

przeżywające trudności opiekuńczo-wychowawcze od 2012 roku mogą zostać objęte wsparciem asystenta 

rodziny. MOPS zatrudnia 6 asystentów w ramach umowy o pracę oraz 1 asystenta w ramach umowy 
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zlecenia, którzy mogą objąć wsparciem do 82 rodzin tego wymagających. W różnych miejscach w tekście 

podawane są dane czasem za 2016 r., a czasem np. za 2012 i 2013, choć dostępne są bardziej aktualne 

dane. Nie ma „płynności” w tekście – te same tematy poruszane są kilka razy w różnych miejscach.  

Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, każdy z nich może objąć wsparciem 

maksymalnie do 20 środowisk, od 1 stycznia 2015 roku – do 15 środowisk. W Świdnicy aktualnie 

asystentów zatrudnia MOPS. Asystent rodziny, po analizie sytuacji rodziny z pracownikiem socjalnym oraz 

pozostałymi specjalistami (kurator, pedagog szkolny, dzielnicowy) sporządza plan pracy z rodziną. Określa, 

jakie braki i potrzeby występują w rodzinie, cele do osiągnięcia oraz zadania służące ich osiągnięciu. 

Rodzina zostaje objęta wsparciem pedagoga-specjalisty do spraw rodziny, psychologa i prawnika oraz 

działaniami terapeutycznymi i mediacjami. Osoby, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej 

spowodowanej przemocą domową, uniemożliwiającą przebywanie ze sprawcą przemocy pod wspólnym 

dachem w miejscu dotychczasowego zamieszkania otrzymują schronienie w hostelu dla ofiar przemocy. 

Jest to miejsce tymczasowego (do 3 miesięcy), nieodpłatnego pobytu. W razie konieczności udzielana jest 

pomoc w uzyskaniu opieki medycznej, wyżywienie, pomoc materialna oraz wsparcie psychologiczno-

pedagogiczne. W 2012 roku w hostelu przebywało 21 osób, w tym 9 dorosłych i 12 dzieci, w 2013 roku – 

21 osób, w tym 7 dorosłych i 14 dzieci. W razie konieczności, pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Społecznej umieszczają ofiary przemocy domowej w placówkach poza Świdnicą – w 2012 roku 

1 rodzinę, w tym 1 osobę dorosłą i 2 dzieci oraz w 2013 roku 3 rodziny, w tym 4 osoby dorosłe i 9 dzieci. 

Gdy dochodzi do sytuacji, w której rodzice zostają trwale lub czasowo pozbawieni praw rodzicielskich lub 

władza ta została ograniczona, sąd postanawia o ustanowieniu nad dzieckiem opieki zastępczej 

i umieszczeniu poza rodziną biologiczną. Na koniec 2013 r. w pieczy zastępczej przebywało 43 dzieci. 26 

dzieci umieszczono w 2012 roku, z których 9 powróciło do środowiska rodzinnego i 26 dzieci umieszczono 

w 2013 roku. W przypadku umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej, gmina ponosi odpłatność : - 10% 

w pierwszym roku przebywania dziecka w pieczy zastępczej, - 30% w drugim roku przebywania dziecka 

w pieczy zastępczej, - 50% w trzecim i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej.  

Gmina przyznaje również stypendia szkolne w sytuacji kiedy uczeń ma trudną sytuację materialną oraz 

zasiłki szkolne, jeżeli w rodzinie występuje bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka długotrwała choroba, 

wielodzietność, alkoholizm, narkomania, a także zdarzenia losowe. W 2016 roku z pomocy w formie 

stypendium szkolnego skorzystało 378 , a z tytułu zasiłku szkolnego 36 uczniów. 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdnicy realizuje dożywianie w ramach wieloletniego programu 

rządowego. W 2015 roku wydano łącznie 87 408 posiłków, a programem objęto 607 osób – dzieci i osób 

starszych, w 14 punktach żywieniowych w mieście. W ostatnich latach rośnie ilość osób – w 2015 roku 

wzrost o 53% w stosunku do roku 2014 -  samotnych, w podeszłym wieku, chorych i niepełnosprawnych, 

które korzystają z posiłków145. 

W Świdnicy realizowane są programy społeczne z zakresu wspierania rodziny, profilaktyki uzależnień oraz 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie, które służą podnoszeniu kompetencji rodzin tego wymagających 

w zakresie pełnienia prawidłowych funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Cieszącą się największą 

popularnością oferta, wspierającą rodziców i wychowawców jest Szkoła dla Rodziców i Wychowawców. 

Sami twórcy projektu zwracają uwagę na poszerzenie uczestników o nauczycieli. Co wydaje się wpłynie 

dodatnio na relacje szkoła – dom. W  2016 roku Gmina w ramach otwartego konkursu ofert, przyznała 

dotację na realizację zadań publicznych z zakresu działań na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, 

upowszechnienia i ochrony praw dziecka. 

                                                           
145 Kierunki polityki społecznej Gminy Miasto Świdnica na lata 2017 – 2018, s. 23. 
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V. SYSTEM ZARZĄDZANIA STRUKTURAMI SAMORZĄDU 

MIEJSKIEGO 

5.1. ORGANIZACJA SYSTEMU ZARZĄDZANIA MIASTEM 

Mieszkańcy miasta Świdnica tworzą z mocy prawa lokalną wspólnotę samorządową. Organami 

samorządu miasta są Rada Miasta (23 Radnych)  organ stanowiący i kontrolny wykonujący swoje zadania 

przy pomocy 6 statutowych komisji oraz Prezydent Miasta pełniący rolę organu wykonawczego. Kontakty 

władz samorządowych z mieszkańcami zapewniane są zarówno w sposób zinstytucjonalizowany, poprzez 

współpracę z organizacjami pozarządowymi, szkołami, itd., jak również poprzez bezpośrednie spotkania 

władz z mieszkańcami, przyjmowanie wniosków i skarg, dyżury pełnione przez oraz wyspecjalizowane 

służy Urzędu Miejskiego, a także za pośrednictwem mediów.  

5.1.1. ORGAN UCHWAŁODAWCZY  

Rada Miasta jest organem stanowiącym i kontrolnym na terenie Miasta Świdnica. Kontroluje ona 

działalność prezydenta oraz gminnych jednostek organizacyjnych. W ramach kompetencji stanowiących 

rada podejmuje uchwały o różnym charakterze prawnym, w tym przepisy gminne, budżet gminy, uchwały 

o wyborze członków organów gminy. Do właściwości rady należą wszystkie sprawy będące w zakresie 

działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej. Organizację wewnętrzną i tryb pracy rady i jej organów 

określa statut gminy, który musi być zgodny z ustawą. Kadencja rady trwa 4 lata. 

Od 2014 roku w składzie Rady Miasta Gminy Miejskiej Świdnica, podobnie jak za poprzedniej kadencji,  

zasiada 23 radnych.  Ich liczba plasuje miasto Świdnicę na 3. miejscu wśród miast w regionie. Taką samą 

liczbą radnych dysponowały miasta takie jak: Jelenia Góra, Głogów, Lublin i Legnica. Wyższą ich liczbę miał 

natomiast jedynie Wrocław (37) i Wałbrzych (25). W skład rady wchodziło 18 mężczyzn oraz 5 kobiet. 

78,2% radnych miała wykształcenie wyższe, pozostała część średnie.  

WYKRES 77. Radni miasta  Świdnica według grup zawodów [2010, 2015]. 

2010 

 

2015 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

Od 2014 roku w podziale na grupy zawodów blisko połowię rady tworzą specjaliści  11 radnych (47,8%), 

następnie technicy i inny średni personel  6 radnych (26,1%), przedstawiciele władz publicznych oraz 

wyżsi urzędnicy i kierownicy  4 radnych (17,4%), pracownicy usług  i sprzedawcy  1 radny oraz 
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1 niesklasyfikowany. W porównaniu do poprzedniej kadencji, w której dominowali pracownicy usług 

i sprzedawcy (8 radnych), specjaliści (7 radnych) i pracownicy biurowi (5 radnych), w składzie rady wzrosła 

liczba specjalistów oraz przedstawicieli władz publicznych, wyższych urzędników i kierowników. 

Rada Miasta może powoływać stałe i doraźne komisje do określonych zadań, ustalając przedmiot działania 

oraz skład osobowy, które stanowią jej organy wewnętrzne. Komisje te podlegają radzie i przedkładają jej 

swoje plany pracy oraz składają sprawozdania ze swej działalności. Rada Miejska Gminy Miejskiej Świdnica 

powołała następujące komisje:  

 Komisja Oświaty (9 członków), 

 Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa (8 członków), 

 Komisja Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury (9 członków), 

 Komisja Budżetu i Finansów (9 członków), 

 Komisja Kultury, Sportu i Współpracy Międzynarodowej (6) 

 Komisja Rewizyjna (6 członków). 

W powyższym zestawieniu szczególną pozycję zajmuje komisja rewizyjna, której powołanie jest 

obligatoryjne. W jej skład mogą wchodzić wyłącznie radni, z wyłączeniem przewodniczącego 

i wiceprzewodniczących Rady Miejskiej oraz członków zarządu. Opiniuje ona wykonanie budżetu gminy 

i występuje z wnioskiem do rady w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Prezydentowi 

Miasta. 

5.1.2. ORGAN WYKONAWCZY  

Prezydent Miasta stanowi organ wykonawczym Rady Miejskiej. Według ustawy wykonuje on uchwały 

rady oraz zadania gminy określone przepisami prawa, np.: gospodarowanie mieniem gminy, wykonywanie 

budżetu, zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych. Obecnie w skład 

Zarządu Miasta Gminy Miejskiej Świdnica wchodzi 5 członków:  

 Prezydent Miasta Świdnicy  Beata Moskal-Słaniewska 

 Zastępca Prezydenta  Marek Suwalski 

 Zastępca Prezydenta  Szymon Chojnowski 

 Skarbnik Miasta  Kacper Siwek 

 Sekretarz Miasta  Maciej Rataj 

Prezydent Miasta nadzoruje zadania realizowane przez przydzielone im wydziały Urzędu Miejskiego 

i pośrednio podporządkowane im miejskie jednostki organizacyjne oraz wydzielone stanowiska: 

 Prezydent Miasta:  

 Biuro Prezydenta Miasta,  

 Biuro Radców Prawnych,  

 Pełnomocnik Prezydenta ds. Kontroli Wewnętrznej,  

 Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego,  

 Wydział Zamówień Publicznych i Przetargów,  

 Audytor Wewnętrzny,  

 Pełnomocnik Prezydenta ds. Ochrony i Konserwacji Zabytków,  

 Pełnomocnik Prezydenta ds. Osób Niepełnosprawnych,  

 Pełnomocnik Prezydenta ds. Nadzoru Właścicielskiego,  

 Pełnomocnik Prezydenta ds. Aktywności Obywatelskiej,  

 Urząd Stanu Cywilnego, 
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 I Zastępca Prezydenta:  

 Wydział Gospodarki Przestrzennej i Architektury,  

 Wydział Inwestycji Miejskich,  

 Wydział Gospodarki Odpadami,  

 Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej,  

 Biuro Ochrony Środowiska,  

 Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami,  

 Wydział Gospodarki Mieszkaniowej,  

 Wydział Transportu, 

 II Zastępca Prezydenta:  

 Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Gospodarczego,  

 Wydział Promocji,  

 Wydział Edukacji,  

 Wydział Kultury, Turystyki, Sportu i Organizacji Pozarządowych,  

 Wydział Polityki Społecznej i Spraw Socjalnych.  

Sekretarzowi Miasta podlegają natomiast: 

 Wydział Spraw Obywatelskich,  

 Biuro Rady Miejskiej,  

 Wydział Organizacji i Kadr. 

Kompetencje Skarbnika Miasta ograniczone są do głównego księgowego budżetu i nadzorowania 

Wydziału Finansowego, w tym księgowości budżetowej, obsługi finansowo księgowej budżetu oraz udziału 

w kreowaniu polityki finansowej miasta.  

5.1.3. STRUKTURA ORGANIZACYJNA 

Strukturę organizacyjną umożliwiającą Zarządowi Miasta wypełnianie swoich zadań na terenie miasta 

Świdnica stanowią: 

 Urząd Miejski (m.in. 16 wydziałów oraz 5 samodzielnych pełnomocników biura, Urząd Stanu 

Cywilnego i Audytor wewnętrzny), 

 27 miejskich jednostek organizacyjnych (m.in. 23 jednostki budżetowe, których dyrektorzy 

zatrudniani są na umowę o pracę po przeprowadzonych konkursach, 1 zakład budżetowy, 

3 jednostek posiadających osobowość prawną). 

Urząd Miejski  

Urząd Miejski w Świdnicy  stanowi jednostkę organizacyjną miasta, przy pomocy której Prezydent Miasta 

realizuje gminne zadania publiczne, zadania z zakresu administracji rządowej, wynikające z ustaw oraz 

porozumień zawartych z innymi jednostkami administracji publicznej, a także umów z innymi podmiotami. 

Strukturę oraz zasady jego funkcjonowania określa Regulamin organizacyjny Urzędu Miejskiego 

w Świdnicy przyjęty 120-52/2015 Prezydenta Miasta Świdnicy z dnia 18 maja 2015 roku. Powierzone 

urzędowi zadania są wykonywane przez wydziały i stanowiska określone oraz przez jednostki 

organizacyjne gminy, a także spółki prawa handlowego. Nadzór nad jednostkami organizacyjnymi miasta 

Świdnicy jest sprawowany przez Prezydenta Miasta przy pomocy resortowych Zastępców Prezydenta 

i właściwych merytorycznie wydziałów urzędu oraz pełnomocników. 

Struktura podziału Urzędu Miejskiego w Świdnicy przedstawiona została na poniższym schemacie: 
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SCHEMAT 14. Struktura Urzędu Miejskiego Gminy Miejskiej Świdnica [2015]. 

       
Prezydent Miasta 

PM       

               

               

 
Zastępca 

Prezydenta Miasta I 
ZP I  

Zastępca 
Prezydenta Miasta II 

ZP II  Sekretarz Miasta SM  
Skarbnik Miasta 

Główny Księgowy Budżetu SK  Biuro Prezydenta Miasta BPM 

 
Wydział Gospodarki 
Przestrzennej i 
Architektury 

GPA  
Wydział Funduszy 
Zewnętrznych i Rozwoju 
Gospodarczego 

FZ  
Wydział Spraw 
Obywatelskich 

SO  Wydział Finansowy  WF  Biuro Radców Prawnych BRP 

 
Wydział inwestycji 
Miejskich 

IM  Wydział Promocji WP  Biuro Rady Miejskiej BRM   
Referat Księgowości i 
Windykacji Podatków i Opłat 

RKW  
Pełnomocnik Prezydenta ds. 
Kontroli Wewnętrznej 
 

PKW 

 
Wydział Gospodarki 
Odpadami 

WGO  Wydział Edukacji WE  
Wydział Organizacji 
i Kadr 

OK   Referat Wymiaru Podatków RWP  
Biuro Bezpieczeństwa i 
Zarządzania Kryzysowego 

BZK 

 
Wydział  Dróg i 
Infrastruktury Miejskiej 

DI  
Wydział Kultury, Turystyki, 
Sportu i Organizacji 
Pozarządowych  

KS   
Referat 
Administracyjno- 
Gospodarczy  

RAG   
Referat Księgowości 
Budżetowej  

RKB  
Wydział Zamówień 
Publicznych i Przetargów 

ZPP 

  
Referat Infrastruktury 
Miejskiej 

RIM   Referat Kultury RK   
Referat Obsługi 
Informatycznej  

ROI     
Audytor wewnętrzny 
 

AW 

  
Biuro Strefy Płatnego 
Parkowania 

BSPP   Referat Turystyki RT   
Pełnomocnik ds. 
Bezpieczeństwa i 
Higieny Pracy  

BHP     
Pełnomocnik Prezydenta ds. 
Ochrony i Konserwacji 
Zabytków 

PKZ 

 Wydział  Transportu WT   Referat Sportu RSP        
Pełnomocnik Prezydenta ds. 
Osób Niepełnosprawnych 

PON 

 
Wydział Geodezji 
i Gospodarki 
Nieruchomościami 

GGN   
Referat Organizacji 
Pozarządowych 

ROP        
Pełnomocnik Prezydenta ds. 
Nadzoru Właścicielskiego  

PNW 

 
Wydział Gospodarki 
Mieszkaniowej 

GM  
Wydział Polityki 
Społecznej i Spraw 
Socjalnych 

PS        
Pełnomocnik Prezydenta ds. 
Aktywności Obywatelskiej  

PAO 

 
Biuro Ochrony 
Środowiska 

BOŚ           Urząd Stanu Cywilnego USC 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Załącznika nr 6 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Świdnicy. 
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Jednostki organizacyjne  

Jednostki organizacyjne Gminy Miejskiej Świdnica stanowią: 

Kultura i sport: 

 Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji, 

 Świdnicki Ośrodek Kultury, 

 Muzeum Dawnego Kupiectwa, 

 Miejska Biblioteka Publiczna. 
Oświata: 

 Szkoła Podstawowa Nr 1, 

 Szkoła Podstawowa Nr 4, 

 Szkoła Podstawowa Nr 6, 

 Szkoła Podstawowa Nr 8. 

 Szkoła Podstawowa Nr 105, 

 Szkoła Podstawowa Nr 315, 

 Przedszkole Miejskie Nr 1, 

 Przedszkole Miejskie Nr 3, 

 Przedszkole Miejskie Nr 4, 

 Przedszkole Miejskie Nr 6, 

 Przedszkole Miejskie Nr 14, 

 Przedszkole Miejskie Nr 15, 

 Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 16, 

 Gimnazjum Nr 1, 

 Gimnazjum Nr 2, 

 Gimnazjum Nr 3, 

 Gimnazjum Nr 4, 

 Młodzieżowy Dom Kultury. 
Pomoc społeczna: 

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. 

 Dzienny Dom Senior-Wigor w Świdnicy. 
Opieka zdrowotna: 

 Żłobek Miejski Nr 2, 

 Żłobek Miejski Nr 1. 
Porządek publiczny: 

 Straż Miejska.  

TABELA 113. Wykaz jednostek budżetowych Gminy Miasta Świdnica [2015]. 

Lp. Nazwa jednostki Adres 
Wydział 

nadzorujący 

1.  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  Świdnica, ul. Wałbrzyska 15  PS 

2.  Straż Miejska  Świdnica, ul. Traugutta 11  BZK 

3.  Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji  Świdnica, ul. Śląska 35  KS 

4.  Żłobek Miejski nr 1  
Świdnica, ul. Mieczysława Kozara 
Słobódzkiego 26  

PS 

5.  Przedszkole Miejskie nr 1  Świdnica, pl. Św. Małgorzaty 15  WE 

6.  Przedszkole Miejskie nr 3  Świdnica, ul. Okrężna 30  WE 

7.  Przedszkole Miejskie nr 4  Świdnica, ul. Lelewela 10  WE 

8.  Przedszkole Miejskie nr 6  Świdnica, ul. Komunardów 2  WE 

9.  Przedszkole Miejskie nr 14  
Świdnica, ul. Mieczysława Kozara 
Słobódzkiego 10  

WE 

10.  Przedszkole Miejskie nr 15  Świdnica, ul. Of. Oświęcimskich 45a  WE 

11.  Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 16  
Świdnica, ul. Karola 
Marcinkowskiego 10  

WE 

12.  Szkoła Podstawowa nr 1  Świdnica, ul. Galla Anonima 1  WE 

13.  Szkoła Podstawowa nr 4  
Świdnica, ul. Karola 
Marcinkowskiego 4  

WE 

14.  Szkoła Podstawowa nr 6  Świdnica, ul. Wodna 6  WE 

15.  Szkoła Podstawowa nr 8  Świdnica, ul. Wałbrzyska 38  WE 

16.  Szkoła Podstawowa nr 105  Świdnica, ul. Folwarczna 2  WE 

17. Szkoła Podstawowa nr 315  Świdnica, ul. Wojska Polskiego 3  WE 

18.  Gimnazjum nr 1  
Świdnica, ul. Mieczysława Kozara 
Słobódzkiego 21  

WE 

Źródło: opracowanie na podstawie informacji z Urzędu Miejskiego w Świdnicy, http://www.swidnica.bip-gov.info.pl. 
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TABELA 114. Wykaz zakładów budżetowych Gminy Miasto Świdnica [2015]. 

Lp.  Nazwa jednostki  Adres  Wydział nadzorujący  

1.  Miejski Zarząd Nieruchomości  Świdnica, ul. Łukasińskiego 7  GM 

Źródło: opracowanie na podstawie informacji z Urzędu Miejskiego w Świdnicy, http://www.swidnica.bip-gov.info.pl. 

TABELA 115. Wykaz jednostek Gminy Miasto Świdnica posiadających osobowość prawną [2015]. 

Lp.  Nazwa jednostki  Adres  Wydział nadzorujący  

1.  Muzeum Dawnego Kupiectwa  Świdnica, Rynek 37  KS 

2.  Miejska Biblioteka Publiczna  Świdnica, ul. Franciszkańska 18  KS 

3.  Świdnicki Ośrodek Kultury  Świdnica, Rynek 43  KS 

Źródło: opracowanie na podstawie informacji z Urzędu Miejskiego w Świdnicy, http://www.swidnica.bip-gov.info.pl. 

Spółki prawa handlowego 

Samorząd miasta Świdnica jest wyłącznym właścicielem 2 spółek miejskich i 1 towarzystwa budownictwa 

społecznego wykonujących zadania publiczne:  

 Miejski Zakład Energetyki Cieplnej sp. z o.o., Świdnica, ul. Pogodna 1,  

 Świdnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Świdnicy sp. z. o.o., Świdnica, ul. 

Wrocławska 10,  

 Świdnickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o., Świdnica, ul. Głowackiego 39/A.  

Posiada on również mniejszościowe udziały lub akcje w 6 spółkach prawa handlowego: 

 Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne „Świdnica” sp. z o.o., Świdnica, ul. Inżynierska 6,  

 Przedsiębiorstwo Utylizacji Odpadów Świdnicy sp. z o.o., Zawiszów 5,  

 Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., Szczawno-Zdrój, ul. Szczawieńska 2,  

 Wałbrzyski Rynek Hurtowy S.A., Wałbrzych, ul. Wysockiego 17,  

 Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „Invest Park” sp. z o.o., Wałbrzych, ul. Uczniowska 21,  

 „Invest Park Development” sp. z o.o., Wałbrzych, ul. Uczniowska 21.  

Merytoryczny nadzór nad działalnością spółek miejskich sprawują odpowiednie wydziały Urzędu 

Miejskiego. 

5.1.4. DOKUMENTY STRATEGICZNE I PROGRAMOWE 

Świdnicę pozytywnie wyróżnia przygotowanie i wykorzystywanie dokumentów kierunkowych oraz 

opracowanie polityk branżowych, instrumentów realizacyjnych w postaci programów i planów. W 2015 

roku obowiązywały m.in. następujące dokumenty:  

Dokumenty strategiczne 

Podstawowy dokument planowania strategicznego na terenie miasta stanowi Strategia Rozwoju Miasta 

Świdnicy „Świdnica w perspektywie pokoleniowej”, przyjęta uchwałą nr XLII/ 500/2010 Rady Miejskiej  

w Świdnicy z dnia 19 lutego 2010 r. Dokument ten jest  dziesięcioletnim programem wyznaczającym 

kierunki trwałego i zrównoważonego rozwoju gospodarczego, społecznego i przestrzennego, 

oznaczającego pogodzenie interesu publicznego i prywatnego z ekologicznymi i kulturowymi funkcjami 

miasta Świdnicy.  
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Strategie sektorowe 

 Strategia rozwiązywania problemów społecznych w gminie miasto Świdnica na lata 2011-2018; 

Plany  

 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasto Świdnica; 

 Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących 

w posiadaniu Świdnickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Świdnicy Spółka z o.o. na lata 2015 – 

2019; 

 Plan Gospodarki Odpadami Miasta Świdnica; 

 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Miasto Świdnica; 

 Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego; 

 Plan rozwoju infrastruktury drogowej w Świdnicy na lata 2014-2020; 

 Plan rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na ciepło na lata 2014-2018"; 

 Plan Zarządzania Kryzysowego Miasta Świdnicy; 

 Plan Operacyjny na wypadek powodzi miasta Świdnicy; 

 Plan Obrony Cywilnej Miasta Świdnicy; 

 Plan operacyjny funkcjonowania Gminy Miasto Świdnica w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa 

państwa i w czasie wojny. 

Programy 

 Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Świdnicy na lata 2012-2016; 

 Gminny program opieki nad zabytkami Gminy Miasta Świdnicy; 

 Gminny plan ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowej Gminy Miasta Świdnicy; 

 Program w sprawie udzielania dotacji celowych z budżetu Miasta na zadania służące ochronie powietrza, 

polegające na trwałej zmianie ogrzewania opartego na paliwie stałym na proekologiczne; 

 Gminny program promocji zdrowia psychicznego i zapobiegania zaburzeniom psychicznym na lata 2012-2015; 

 Gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2011-

2015; 

 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 

Gminie Miasto Świdnica na 2014 r.; 

 Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Gminie Miasto Świdnica na 2015 

rok; 

 Gminny program wspierania rodziny na lata 2012-2014; 

 Program Wspierania Rodziny w Gminie Miasto Świdnica na lata 2015-2017; 

 Program Senior – WIGOR w Świdnicy; 

 Program „Świdnicka Karta Dużej Rodziny”; 

 Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

społecznie użyteczną na rok 2014; 

 Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

społecznie użyteczną na rok 2015. 

Polityki branżowe 

 Polityka parkingowa miasta Świdnicy; 

 Polityka mieszkaniowa Świdnicy. 

Planowanie przestrzenne 

 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta stanowi dokument 

określający kierunki polityki przestrzennej gminy. Dokument zawiera szeroki zakres informacji na 

temat środowiska naturalnego gminy, jej społeczności, gospodarki, o przeznaczeniu 

wyznaczonych obszarów pod zabudowę, przebiegu głównych szlaków komunikacyjnych, terenów 
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chronionych na podstawie przepisów prawa. Dokument ten nie posiada rangi przepisu prawa 

miejscowego, jest zobowiązaniem władzy lokalnej do działań zgodnie z wyznaczonymi kierunkami. 

Stanowi więc zespół zapisów ustalonych i uzgodnionych jako nienaruszalne uwarunkowania 

i kierunki zagospodarowania przyjęte jako podstawa do opracowania miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego. Na terenie miasta obowiązuje Studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Świdnicy przyjęte uchwałą nr  

XXXV/422/09 Rady Miejskiej  w Świdnicy z dnia 3 lipca 2009 roku w sprawie uchwalenia zmiany 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Świdnicy. 

 Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego stanowi podstawę planowania przestrzennego 

w gminie. Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku (Dz.U. z 2016 r. poz. 778, zm. poz. 

904 i 961) o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym jest aktem prawa miejscowego. 

Zawiera on przepisy prawa lokalnego obowiązujące w zakresie przeznaczenia terenu, 

zagospodarowania i warunków zabudowy, stanowiące bezpośrednią podstawę do wydawania 

decyzji budowlanych oraz wywłaszczania gruntów na cele publiczne. W 2015 roku na terenie 

miasta obowiązywało 30 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Ich zasięg 

przestrzenny przedstawia poniższy schemat146. 

SCHEMAT 15. Zasięg miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego [2016]. 

 
Źródło: Urząd Miejski w Świdnicy, http://um.swidnica.pl/ 

                                                           
146 Stan na 2015 rok obejmuje wszystkie mpzp bez mpzp nr 31: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru 

w granicach ulic Okulickiego - Fieldorfa w Świdnicy, zatwierdzonego uchwałą nr XXIV/254/2016 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 
28 października 2016 r.  
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TABELA 116. Wykaz obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego [2015]. 

Lp. Nazwa uchwały Publikacja 

1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ulicy 

Parkowej w Świdnicy, zatwierdzony uchwałą  nr LIII/559/98 Rady Miejskiej w Świdnicy z 

dnia 15 maja 1998r. 

Dz. Urz. Woj. Wałbrz. 

Nr 23 poz. 158 

z dnia 30.07.1998r. 

2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla rejonu Kraszowic i ul. Śląskiej, 

zatwierdzony uchwałą nr XXII/267/00 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 17 listopada 

2000r.     

 

Dz. Urz. Woj. Doln. 

Nr 14 poz. 123 

z dnia 28.02.2000r. 

3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru ul. Sikorskiego, 

zatwierdzony uchwałą nr XLI/495/02 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 25 czerwca 2002r. 

 

Dz. Urz. Woj. Doln. 

Nr 175 poz. 2523 

z dnia 14.08.2002r. 

4. --- --- 

5. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru ograniczonego ulicami 

Westerplatte – Równą, Wodną i rzeką Bystrzycą, zatwierdzony uchwałą nr XIII/152/03 Rady 

Miejskiej w Świdnicy z dnia 7 listopada 2003r.  

Dz. Urz. Woj. Doln. 

Nr 26 poz. 467 

z dnia 10.02.2004r. 

6. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla dzielnicy mieszkaniowej 

„Zawiszów”, zatwierdzony uchwałą nr XIII/153/03 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 7 

listopada 2003r.  

 

Dz. Urz. Woj. Doln. 

Nr 26 poz. 468 

z dnia 10.02.2004r. 

7. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świdnicy dla 

obszaru dzielnicy produkcyjno – składowo - usługowej w rejonie ulic Mazowiecka – 

Przemysłowa – Kopernika – granica administracyjna, zatwierdzony uchwałą nr 

XXVI/286/04 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 26 listopada 2004r.  

Dz. Urz. Woj. Doln 

Nr 6 poz. 174 

z dnia 10.01.2005r. 

8. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dzielnicy 

mieszkaniowej „Zawiszów” w Świdnicy, dla obszaru ograniczonego od północy – granicą 

administracyjną miasta, od wschodu – skarpą  oddzielającą tereny zalewowe rzeki 

Bystrzycy, od południa – granicą terenów zainwestowanych Osiedla Zawiszów i od 

zachodu – projektowanym przebiegiem ulicy Kazimierza Wielkiego – „Zawiszów I” 

zatwierdzony uchwałą nr XXXII/340/05 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 22 marca 2005r.  

Dz. Urz. Woj. Doln. 

Nr 71 poz. 1540 

z dnia 22.04.2005r. 

9. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dzielnicy 

mieszkaniowej „Zawiszów” w Świdnicy, dla obszaru ograniczonego od północy – granicą 

administracyjną miasta, od wschodu – linią rozgraniczającą projektowany przebieg ulicy 

Kazimierza Wielkiego, od południa – granicą terenów zainwestowanych Osiedla 

Zawiszów i od zachodu - granicą terenów kolejowych - „Zawiszów II” – zatwierdzony 

uchwałą nr XXXV/361/05 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 5 maja 2005r.  

Dz. Urz. Woj. Doln. 

Nr 99 poz. 2145 

z dnia 03.06.2005r. 

10. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „ulicy 

Sikorskiego”  w Świdnicy dla działki nr 1/ 4 i części dz. 1/14 AM 3 , obręb 1, położonych 

przy ul. Sikorskiego zatwierdzonego uchwałą nr XLIX/490/06 Rady Miejskiej w Świdnicy z 

dnia 17 marca 2006r.  

Dz. Urz. Woj. Doln. 

Nr 93 poz. 1599 

z dnia 15.05.2006r. 

11. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świdnicy dla 

rejonu Kraszowic i ul. Śląskiej, ograniczonego ul. Śląską, rzeką Bystrzycą i liniami kolejowymi 

zatwierdzony uchwałą nr XLIX/491/06 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 17 marca 2006 r.  

Dz. Urz. Woj. Doln. 

Nr 93 poz. 1600 

z dnia 15.05.2006r. 

12. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, obejmujący obszar części obrębów  

w Kraszowicach w sąsiedztwie projektowanego przebiegu obwodnicy miasta Świdnica  w 

ciągu dróg - krajowej nr 35 i wojewódzkiej nr 382- „Obwodnica” zatwierdzony uchwałą nr 

LI/512/06 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 28 kwietnia 2006 r.  

Dz. U. Woj. Doln. 

Nr 114 poz. 1890 

z dnia 12.06.2006r. 

13. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Świdnicy dla działek 

powstałych w wyniku podziału działki nr 5, am 11, obręb 1, położonej u zbiegu ulic: 

Zamenhofa – Riedla – Wróblewskiego  zatwierdzony uchwałą nr X/109/07  Rady Miejskiej 

w Świdnicy z dnia 2 lipca 2007 r.  

Dz. U. Woj. Doln. 

Nr 215 poz. 2588 

z dnia 03.09.2007r. 

14. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świdnicy, dla 

terenu ograniczonego ulicami: Westerplatte, Równą, Wodną i rzeką Bystrzycą, 

zatwierdzony uchwałą nr XXXVI/436/09 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 21 sierpnia 2009 r.  

Dz. U. Woj. Doln. 

Nr 161 poz.3001 

z dnia 25.09.2009r. 

15. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świdnicy dla 

obszaru zabudowy usługowo - mieszkaniowej „Armii Krajowej – Skłodowskiej” w obrębie 

ulic: Ludwika Zamenhofa, Marii Skłodowskiej - Curie, Leopolda Okulickiego i Armii 

Krajowej, zatwierdzony uchwałą nr XXXIX/485/09 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 27 

listopada 2009r.  

Dz. U. Woj. Doln. 

Nr 9 poz.156 

z dnia 19.01.2010r. 

16. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy Dz. U. Woj. Doln. 
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Lp. Nazwa uchwały Publikacja 

ul. Parkowej dla terenu w rejonie ul. Hetmańskiej, zatwierdzony uchwałą nr XLII/501/10 

Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 19 lutego 2010r.  

Nr 64 poz.982 

z dnia 9.04.2010r. 

17. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu  

ul. Śląskiej i ul. Lipowej w Świdnicy, zatwierdzony uchwałą nr XLIII/514/10 Rady Miejskiej w 

Świdnicy z dnia 26 marca 2010r.  

Dz. U. Woj. Doln. 

Nr 106 poz.1656 

z dnia 9.06.2010r. 

18. Zmiana  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy 

mieszkaniowo-usługowej „Westerplatte – Bystrzycka” w Świdnicy, zatwierdzony uchwałą 

nr XLV/540/10 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 14 maja 2010r.  

Dz. U. Woj. Doln. 

Nr 123 poz.1896 

z dnia 2.07.2010r. 

19. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Świdnicy dla obszaru 

położonego przy ul. Towarowej – Westerplatte, zatwierdzony uchwałą nr XLVI/545/10 

Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 16 czerwca 2010r.  

Dz. U. Woj. Doln. 

Nr 141 poz.2189 

z dnia 3.08.2010r. 

20. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Świdnicy  dla obszaru miasta 

Świdnicy „Śródmieście – południe”, zatwierdzony uchwałą nr XLVI/546/10 Rady Miejskiej w 

Świdnicy z dnia 16 czerwca 2010r.  

Dz. U. Woj. Doln. 

Nr 142 poz.2211 

z dnia 4.08.2010r. 

21. 
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Świdnica– Zarzecze II, 

zatwierdzony uchwałą nr XLI/468/14 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 27 czerwca 2014r.  

Dz. U. Woj. Dol. 

 Rok 2014 poz. 3205 

z dnia 14.07.2014r. 

22. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Świdnicy w obszarze 

ograniczonym ulicą Metalowców, linią kolejową, bocznicą i ulicą Przemysłową 

zatwierdzony uchwałą nr XI/129/11 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 21 października 2011r.  

 

Dz. U. Woj. Doln. 

Nr 245 poz. 4314 

z dnia 30.11.2011r. 

23. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „ul. Sikorskiego” 

w Świdnicy w granicach ulic Sikorskiego – Pogodnej zatwierdzony uchwałą nr XI/131/11 

Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 21 października 2011r.  

Dz. U. Woj. Doln. 

Nr 245 poz. 4315 

z dnia 30.11.2011r. 

24. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Świdnicy „Śródmieście – 

północ” zatwierdzony uchwałą nr XII/145/11 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 25 listopada 

2011r.  

Dz. U. Woj. Doln. 

Rok 2012 poz. 68 

z dnia 12.01.2012 

25. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świdnicy dla 

terenu Dworca Kolejowego Kraszowice, zatwierdzony uchwałą nr XXIV/284/13 Rady 

Miejskiej w Świdnicy z dnia 15 lutego 2013r.  

Dz. U. Woj. Doln. 

Rok 2013 poz. 2157 

 z dnia 27.03.2013r. 

26. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru „ulicy Leśnej” , zatwierdzony 

uchwałą nr XXIV/285/13 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 15 lutego 2013r.  

Dz. U. Woj. Doln. 

Rok 2013 poz. 2158  

z dnia 27.03.2013r. 

27. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru w granicach ulic Sikorskiego - 

Podmiejskiej, zatwierdzony uchwałą nr XXVI/309/13 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia   

19 kwietnia 2013r.  

Dz. U. Woj. Doln. 

Rok 2013 poz. 3522 

  z dnia 05.06.2013r. 

28. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Świdnicy - Zarzecze I, 

zatwierdzony uchwałą nr XXVII/320/13 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 7 czerwca 2013r.  

Dz. U. Woj. Doln. 

Rok 2013 poz. 4470 

  z dnia 23.07.2013r. 

29. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w granicach ulic 

Okulickiego – Skłodowskiej – Sybiraków w Świdnicy, zatwierdzony uchwałą nr XLI/469/14 

Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 27 czerwca 2014r.  

Dz. U. Woj. Dol. 

Rok 2014 poz. 3206 

z dnia 14.07.2014r. 

30. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Świdnicy – ul. Ofiar 

Oświęcimskich, zatwierdzony uchwałą nr VIII/56/15 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 29 

maja 2015r.  

Dz. U. Woj. Dol. 

Rok 2015 poz. 2627 

z dnia 15.06.2015r. 

Źródło: Urząd Miejski w Świdnicy, http://um.swidnica.pl/ 

5.2. MIENIE KOMUNALNE 

Według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku wartość mienia komunalnego (brutto) Gminy Miejskiej 

Świdnica wynosi ogółem 766 614 304 zł, w tym 91,8% stanowią aktywa trwałe. Największy udział 

w aktywach trwałych miały rzeczowe aktywa trwałe  84%, 556,8 mln zł, w których przypadku 

odnotowano wzrost o 6,1% już tylko w ciągu 2015 roku oraz o 27,8% w porównaniu do 2010 roku. 14,8% 

aktywów stałych stanowią natomiast długoterminowe aktywa finansowe  103 809 982 zł. W aktywach 

obrotowych, wynoszących 62 932 429 zł, największy udział mają natomiast należności krótkoterminowe  

71,4%, 44 956 226 zł.  
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WYKRES 78. Wartość mienia komunalnego (brutto) Gminy Miejskiej Świdnica [30.12.2015]. 

AKTYWA TRWAŁE 

 

AKTYWA OBROTOWE 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Majątek Gminy Miasta Świdnicy 2015, http://www.swidnica.bip-gov.info.pl. 

W stosunku do 2014 roku wartość mienia (brutto) ogółem wzrosła o 6%, czyli 43,4 mln zł, w tym wartość 

aktywów trwałych zwiększona została o 5% (33,3 mln zł), a aktywów obrotowych o 19,2% (10,1 mln zł). 

W odniesieniu do 2011 roku odnotowano natomiast wzrost wartości mienia aż o 37,7% (209,9 mln zł), 

o 31,2% wzrosły aktywa trwałe (167,4 mln zł), a 208,3% aktywa obrotowe (42,5 mln zł).  

WYKRES 79. Wartość mienia komunalnego (brutto) Gminy Miejskiej Świdnica [2011-2015]. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Majątek Gminy Miasta Świdnicy stan na 31 grudnia 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 

http://www.swidnica.bip-gov.info.pl 
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TABELA 117. Wartość mienia komunalnego (brutto i netto) Gminy Miejskiej Świdnica [2011-2015]. 

Majątek Stan na dzień 
31.12.2011 r. 

Stan na dzień 
31.12.2012 r. 

Stan na dzień 
31.12.2013 r. 

Stan na dzień 
31.12.2014r. 

Stan na dzień 
31.12.2015r. 

Zmiana 2014-2015 Zmiana 2011-2015 

Gminy Miasto 
Świdnica 

Wartość Wartość Wartość Wartość Wartość Wartość Wartość Wartość Wartość Wartość Wartość Wartość Wartość Wartość 

ogółem brutto netto brutto netto brutto netto brutto netto brutto netto brutto netto brutto netto 

1. Wartości 
niematerialne 
i prawne 

1 956 420 155 025 2 032 074 171 265 2 198 124 183 325 2 245 423 178 862 2 363 403 132 377 5,3%↑ -26,0%↓ 20,8%↑ -14,6%↓ 

2. Rzeczowe 
aktywa trwałe 

462 430 230 264 478 667 505 011 383 297 258 930 532 922 042 316 512 392 556 842 528 336 412 220 590 814 614 362 625 080 6,1%↑ 7,8%↑ 27,8%↑ 37,1%↑ 

3. Należności 
długoterminowe 

1 989 257 1 989 257 8 981 502 8 981 502 8 251 500 8 251 500 7 466 878 7 466 878 6 693 876 6 693 876 -10,4%↓ -10,4%↓ 236,5%↑ 236,5%↑ 

4. Długoterminowe 
aktywa 
finansowe 

69 875 558 69 875 558 70 754 612 70 754 612 101 671 982 101 671 982 103 809 982 103 809 982 103 809 982 103 809 982 0,0 0,0 48,6%↑ 48,6%↑ 

Razem aktywa 
trwałe 

536 251 465 336 498 507 586 779 571 377 166 309 645 043 648 426 619 199 670 364 811 447 867 942 703 681 875 473 261 315 5,0%↑ 5,7%↑ 31,2%↑ 40,6%↑ 

1.  Zapasy 136 756 136 756 100 729 100 729 175 198 175 198 148 161 148 161 309 514 309 514 108,9%↑ 108,9%↑ 126,3%↑ 126,3%↑ 

2. Należności 
krótkoterminowe 

17 775 234 17 775 234 28 954 885 28 954 220 32 376 157 32 375 492 50 184 406 50 183 741 44 956 226 44 955 561 -10,4%↓ -10,4%↓ 152,9%↑ 152,9%↑ 

3. Środki pieniężne 2 424 504 2 424 504 2 469 068 2 469 068 2 567 720 2 567 720 2 420 375 2 420 375 17 644 252 17 644 252 629,0%↑ 629,0%↑ 627,7%↑ 627,7%↑ 

4. Krótkoterminowe 
papiery 
wartościowe 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
    

5. Rozliczenia 
międzyokresowe 

76 041 76 041 21 602 21 602 58 362 58 362 21 455 21 455 22 437 22 437 4,6%↑ 4,6%↑ -70,5%↓ -70,5%↓ 

Razem aktywa 
obrotowe 

20 412 535 20 412 535 31 546 284 31 545 619 35 177 437 35 176 772 52 774 397 52 773 732 62 932 429 62 931 764 19,2%↑ 19,2%↑ 208,3%↑ 208,3%↑ 

RAZEM AKTYWA 556 664 000 356 911 042 618 325 855 408 711 928 680 221 085 461 795 971 723 139 208 500 641 674 766 614 304 536 193 079 6,0%↑ 7,1%↑ 37,7%↑ 50,2%↑ 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Majątek Gminy Miasta Świdnicy stan na 31 grudnia 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, http://www.swidnica.bip-gov.info.pl. 
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